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ATA DA 1• REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM J9 DE FEVEREIRO DE 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. PASSOS PÓRTO

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS $RS.
SENADORES:
Jorge Kalume- Mãrlo Maia - Eunice Michiles-:- Fãbio LucenaRaimundo Parente- Claudionar Roriz- GaiVão ModestO- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio GueiroS -.Alexandre
Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio NunesJoão Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Tãvora- Carlos Alberto
-Moacir Duarte- Martins Filho- Runiberto Lucena- Marcondes G3.delha- Milton Cabral- Aderbal Jurema ~Marco Maciel- Nilo Coelho
-Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon - José lgnãcio - Moacyr Dalla Am~al Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar Franco
- Murilo Badaró --Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro
- Severo Gomes - Benedito Ferreira -Henrique Santillo - Mauro Bor-

ges - Benedito .Canelas -Gastão Müller- Roberto Campos- José Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro
Dias- José Richa- Jaíson Barreto- Jorge Bornhãusen- Lenoir Vargas
-Carlos Chiarelli - Tarso Outra.
mos

O SR. PRESÍDENTE (Passos Pôrto) .:_Sob a proteção de Deus inicia·
no~sos trabalhos_.

Presentes 67 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a
Primeira Reunião Preparatória. da Primeira Sessão Legislativa Ordinãria, da
Quadragésima Sétima Legi_slatura.
A finalidade da presente sessão é a posse dos nobres Srs. Senadores eleitos a 15 de novembro de 1982. Nos termos do art. 3•, let;a E, do Regimento
Interno, foram encaminhados à Mesa os diPlomas conferidos pela Justiça
Eleitoral aos Senadores, os quais serão publicados no Diário do Congresso
Nacional.
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São os seguintes os diplomas encaminhados à Mesa:
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PODER .JUDICIÁRIO

'1111BDNAL REGIONAL llLEJTOML DO PAIIANÁ
aTADO<>C-TOPOO·~

,JUDIÇIARIO

Tlllllll.IIC:IDIIL ElfiTillL

Extrato da Ata da Sessão Extraordinária
do prodamaçóo do Senador do Estada
do Paraná, e~eito em 15 de novembro

do 1982.

PODER .JUDICIÁRIO

'l'I\IIlUNAL IIEGIONAL BLEITOML DO PAIIANÁ
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•o Senhor
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eleito em 15 de novembro de 1982
Seudor do Estado do Paunli.
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Mato Grosso
Roberto de Oliveira Campos
Goiás
Mauro Borges Teixeira
Sio Paulo
- Severo Fagundes Gomes
Minas Gerais
RIO GRANDE DO su_L

Itamar Augusto CautíCro Franco
Rio de Janeiro

ElEIÇCiES REALIZADAS EM 15 DE NOVEMBRO DE 1982

O Jiifnr!UIIReqri}ffa/Elctà;mftlo!J'oflmntfe do .Fui/.

Roberto Saturnino Braga
Espírito Santo

eJTI,<;essâo'ir.(Tflr«tln r.m 7':1::>-R"! c.rtm:-: Cnn.lircer

c nprouar f1 rcfntrlrif! rrpnv~eii!Ndr.pr/rt(/iimi.s..o/iÓ
.djlftn'1.dnra,pt'Cr.(ommr

José Ignâcio Ferreira

SENADOR DA REPÚBLICA

Bahia
Luiz Viana Filho
Sergipe
Albano do_ Prado Pimental Franco
Alagoas
Guilherme Gradrido Soares Palmeira
Pernambuco
Marco Antonio de Oliveira Maciel
Paraíba
Marcondes Iran Benevides Gadelha
Rio Grande do Norte
Carlos Alberto de Souza
Ceará
Virgnlo-MQj·ã"is Fernandes Távora
Piauí
-JoãO Calixto Lobo
Maranhão

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se, assim, à posse dos
recém-eleitos. De aco~do com o disposto no§ 39 do art. 4"' da Lei Interna, apenas um dos Senadores pronunciará integralmente o termo de compro-misso;
Os demais., um por um, aO serem chamados, dirão: "Assim o prometo".
Na legislatura anterior, ó Senador designado para proceder à leitura do
compromisso__foi do extremo norte d_o País. Ne.sta pportunidade, de acordo
com a praxe instituída, caberá fazê-lo um representante do extremo sul.
Convido o nobre Senador Carlos Chiarelli, representante do Estado do
Rio Grande do Sul, a comparecer à Mesa para a leitura do compromisso.
Esclareço que, nos termos regimentais, durante a prestação do compromisso e mesmo durante a chamada dos demais Senadores, todos os presentes
deverão manter-se de pé.

João Castelo Ribeiro Gonçalves
Pará
Hélio da Mota Gueiro
Rondônia
Odacir Soares RoOrigues
Claudionor do Couto Roriz
Reinaldo Gaivão Modesto
Amazonas
Fábio Pereira de Lucena Bittencourt
Acre
Mário Maia

O Sr. S_enâdor Carlos Chiarelli encaminha-s.e à Mesa, prestando
o seguinte compromisso regimental:
"Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".
(Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Prestarão agora o compromisso, na forma jã anunCiada, os demais Senadores eleitores, ainda do sul para o
norte.
Procede-se à chamada, a que respondem, prestando o compromis·
so regimental os Srs. _Senadores:
Santa Catarina
Jorge Konder Bornhausen
Paraná
Álvaro Fernandes Dias
Mato Grosso do Sul
Marcelo Miranda Soares

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- De acordo com a Constituição e
tendo em vista o compromisso que acabam de prestar, declaro empossados
Senadores da República os Srs:
Carlos Alberto Gomes Chiarelli - Rio Grande do Sul
Jorge Konder Bornhausen - Santa Catarina
Álvaro Fernandes Dias - Paraná
Marcelo Miranda So.ares - Mato Grosso do Sul
Roberto de Oliveira Campos - Mato Grosso
Mauro Borges Teixeira-__:_ -Goiâs
Severo Fagundes Gomes - São Paulo
Itamar Augusto Cautiero Fr;uico -Minas' Gerais
Roberto Saturnino Bragã - Rio de janeiro
José Ignácio Ferreira - Espírito Santo
Luiz Viana Filho - Bahia
Albano do Prado Pimentel Franco - Sergipe
Guilherme Gracinda Soares Palmeira - Alagoas
Marco Antonio de Oliveira Maciel - Pernambuco
Marcondes Iran Benevides Gadelha - Paraíba
Carlos Alberto de Souza-- Rio Grande do Norte
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Virgilio Morais Fernandes Távora - Ceará
João Calixto Lobo - Piauí
João Castelo Ribeiro GonÇalves - Maranhão
Hélio da Mota Gueiros - Parâ
Odacir Soares Rodrigues - Rondônia
Claudionor do CoutO Roriz - Rondônia
Reynaldo Gaivão Modesto - Rondônia
Fábio Pereira de Lucena Bittencourt --Amazonas
Mário Maia - Acre
O

O SR. PRESID!'NTE (Pas~sos Pôrto)- Em cumprimento ao art. 7• do
Regimento Interno os nobres Srs. Senadores encaminharam à Mesa declarações do nome parlamentar e da ffiiação partidária, as quais serão lidas pelo'
Sr. l~t-Secretârio.
São lidas as seguintes

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimeritó- Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Acre, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei
a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações- Mário Maia.
Nome Parlamentar: Mário Maia.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Amazonas, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Atenciosas saudações --Fábio Pereira de Lucena Bittencourt.
Nome parlamentar: Fábio Lucena
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Rondônia, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações - C/audionor CoutO Roriz.
Nome p~rlamentar: Claudionor Roriz.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado.de Rondônia, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações - Odacir Soares Rodrigues.
Nome parlametar: Odacir Soares. Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto ·no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Rondônia, ado tarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações - Reynaldo Gaivão Modesto.
Nome parlamentar: Gal vão Modesto.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a_representação do
Estado do Pará, adotarei o nome parlamentar abaixo consigqado e integrarei
a bancada do Partido do Movimento DemocráticO Brasileiro - PMDB.
Atenciosas saudações - Hélio da Mota Gueiros.
Nome parlamentar: Hélio Gueiros.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Maranhão, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações --João Castelo Ribeiro Gonçalves.
Nome parlamentar: João Castelo.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, ·à viSta do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
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Estado do Piauí, adotarei o nome parlamentar abaixo consi_gnado e integrarei
a bancada Partido do Movimento DemocráticO~ Social - PDS.
Atenciosas saudações - João Ca/ixto Lobo.
Nome parlamentar: João Lobo.
Senhor _Presidente:
_Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que assumindo nesta data a representação do
Estado do Ceará, a dotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democrãtico Soçial ~ PDS.
Atenciosas saudações - Virgz1io Morais Fernandes Távora.
Nome parlamentar: Virgílio Távora.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Rio Grande do Norte, adotarei o nome parlamentar abaixo con~
signado e integrarei a bancada do Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações - Carlos Alberto de Souza.
Nome parlamentar: Carlos Alberto.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Intern9, que, assuminçlo nesta data a representação do
Estado da Paraíba, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada Partido Democrático SoC'ial - PDS.
Atenciosas saudações - Marcondes lran Benevides Gadelha.
Nome Parlamentar: Marcondes Gadelha.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Pernambuco, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei a bancada do Partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações - Marco Antônio de Oli!-'eira Maciel.
Nome parlamentar: Marco Maciel.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 d_o Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Alagoas, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do PDS.
Atenciosas saudações - Guilherme Graciitâo Soares Palmeira.
Nome parlamentar: Guilherme Palmeira.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Sergipe, adotarei o norrle parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democrático Social. _
-Atenciosas saudações - Albano do Prado Pimental Franco.
Nome parlamentar: Albano Franco.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a- Vossa Excelênc-ia, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo n~ta data a representação do
Estado da Bahia. adoturei Q nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bandaca do PDS.
Atenciosas saudações - Luiz Viana Filho.
Nome parlamentar: Luiz Viana.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Espírito Santo, adotarei o noine parlaÍnenta·r abaixo consignado e
integrarei a b(,l.ncp.da do PMDB.
Atenciosas sa~:~dações - José !snácio Feir.i!~ra:
Non:te parlamentar: José Ignácio.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representa('ão do
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Estado do Rio de Janeiro, ado tarei o nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei a bancada do PDT.
Atenciosas saudações - Roberto Saturnino Braga.Nome parlamentar: Roberto SaturninO.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. _79_ do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Minas Gerais, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei a bancada do Partido do Movimento DemocráticO Brasileiro.
Atenciosas saudrições - Itamar Augusto Cautiero Franco.
Nome parlamentar: Itamar Franco.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista_do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de São Paulo, a dotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrático_ Brasileiro PMDB.
Atenciosas saudações - Severo Fagundes Gomes.
Nome parlamentar: Severo Gomes.
Senhor Presiâente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de GoiãS, adotarer o--nOme parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento DemocráticO Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações - Mauro Borges Teixeira.
Nome parlamentar: Mauro Borges.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.celência, à vista do disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Mato Grosso, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei a bancada do Partido DemocráticO- Social - PDS.
Atenciosas saudações - Roberto de Oliveira Campos.
Nome parlamentar: Roberto Campos.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do·dísposto no
art. _79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a repreSentação do
Estado do Mato Grosso do Sul, adotarei o nom-e parlamentar abaiXO consignado e integrarei a bancada_do Partido do Movimento DemocrátiCo Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações- Marcelo Miranda Soares.
Nome parlamentar: Marcelo Miranda.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.celência, à vista do disposto no
art. 7'~ do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Paraná, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento Democrãilco Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações - Álvaro Fernandes Dias.
Nome parlamentar: Álvaro DÜ1s-:Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista ao-disposto no
art. 79 do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Santa Catarina, adot<irei o nome parlamentar abaixo consigriado e
integrarei a bancada do Partido Demociãtlco SOcial - PDS.
Atenciosas saudações - Jorge Konder Bornhausen.
Nome parlamentar: Jorge Bornhausen.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 7'~ do Regimento ln terno, que, assumindo nesta qata a !epresentação do
Estado do Rio Grande do Sul, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do .partido Democrático Social - PDS.
Atenciosas saudações - Carlos Alberto Gomes Chiarelli.
Nome Parlamentar: Carlos Chiarelli.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senhores Senadores, autoridades presentes, minha"s Senhoras e meus Senhores:
Tenho certeza que nesta hora toda a Nação está vOltada para as cerimônias de prestação do compromisso de posse dos parlamentares eleitos a I 5 de
novembro. É que o Poder Legislativo, apesar da sua crise histórica e do permanente combate que lhe fazem _as forças ob~curantistas, eJ?lerge a cada
perfodo da sua renovação, pela sua grande missão mediadora, pela alta capilaridade social da sua composição e pelo espectro de esperanças que se abre
no horizonte da sociedade em conf1J.!o.
Creio que o Con_gr~sso que se elegeu a 15 de novembro traz a predestinação da grande hora de restauração constftüê_ional que estaffios viVendo.
Cumpre-lhe., após mais -de 90 anos de experiência de imPtantação da forma
republicana de governo, fazer a reflexão Crítica e cQnsolidar em Caiãt~~ definitivo não só os mecanismos mas também a_su.bstânCia da democracia. Fazer, o
querlisse Nestor Duarte, a construção soc_iafdà cidadão e fazê-lo o c~ntro _gerador da sociedade justa e livre que todas gerações sonharam
O Senado Federal _tem,_ nesta tarçi~,a grande emoção de empossar os representantes dos Estados Federados. Teril, nesta Legislatura, o privilégio de
receber os três representantes do novo Estado de Rondônia, que se incorpor·am à r·epresentação Iguálítái'iá'da Uilião, o que pOr- si já justífica-a -fu1ssão
aglutinadora da maiS alta Casa Legislativa do País.
Todos sabem o que esperam os dias desta Quadragésima Sétima Legisla'tura. Além das reivindicações permanentes da instituição parlamentar, da
restauração das prerrogativas do Legislativo e do próprio equílíbriCr institucional do Pais pleiteado pela sociedade civil, os problemas conjunturais da
Nação e a desordem económica mundial, encaminham todos nós a um dos
períodos mais profundos e mais significativos da vida política nacional, pois
este é o instante do encontro da esperança com o desespero, da ilusão com a
realidade, do mito com o fato, da verdade_com o iri-eal, do Estado com a
Nação.
Por isto mesmo, é um tempo fascinante que vamos viver, parecido ou semelhante a outros da nossa atribulada vida republicana e imperial, que permitiram a aparição de nomes como Montezuma, Cotegipe, Zacarias, Nabuco, Caxias, Silveíra Martins, Rui Barbosa, Epitácio Pessoa, Francisco Sá,
Afonso Pena, Leopoldo de Bulhões, Rodrigues Alves, Otávio Mangabeira,
Afonso -Arinos e tantos outros que ilustraram esta Casa.
Espero que neste nosso encontro de hoje, o primeiro da longa caminhada
que vamos enfrentar juntos, fique evidente a preocupação de todos nós com o
quadro difícil que iremos enfrentar solidários. E preciso que este Plenário seja
testemunha de calorosos e eloqUentes debates que dêem vida e identidade
política ao Senado, mas que fique na consciência de cada um e de todos nós o
compromísso inúredável da instituição com o entendimento,_que não exclui
a divergênda; a fim de encontra(, quando necessário, e o será sempre, sábias e
honrosas decisões que ajudem à Nação.
Ao Senado cabe, pela sua conquista histórica, o destino de guarda dos
valores democráticos. Somos a Casa consciente dos inafastáveis compromissos, os que nos identificam com o Estado, em nome dos quais falamos, mais
ainda com as instituições democráticas, que, acima de particularismos, de
facções, tem o Senado o dever de defender e aprimorar. Somos o Poder que,
na pluralidade de nossa visão, não deve ceder ao fascínio da quimera, quando
está preso, fndissoluvelmente vinculado a uma realidade marcada de carências que cons_titui_ o desafio de nossa m_issão.
Somos o Poder que há de perseguir, s~m desfalecimentos, os ideais democrátiCos, na pureza dos princípios e poSfUiados e na autenticidade dos seus
processos legítimos, usando sua ar:ma: a palavra; através dela e, na eloqUência
dos que sabem dizer, as críticas ganham dimensão, as defesas expressam a
força persuasiva de profundas convicções, a verdade resplandece, as decisões
se tomam e o Poder Legislativo se afirma e se engrandece.
Com estas palavras, meus Senhores:, dou as boas-vindas em nome do SenadO
aos Srs. Senadores empossados, agradeço a presença e a solidariedade das autoridades, familiares e convidados dos Srs. Senadores, a participação da imprensa e a de todos os que convivendo conosco nesta tarde prestigiaram os
·
atas para os quais se realizou esta Reunião.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na forma do disposto no§ 4• do
art. 29 da Constituiç,ão Federal, convoco os nobres Senadores para uma segunda Reunião Preparatória, a realizar-se amanhã, às 10 horas, neste Plenãrio, a fim de se proceder à eleição do Presidente do Senado Federal que
exercerá a direção da Casa nas primeira e segunda Sessões Legislativas desta
Legislatura.
Convido a todos, srs. Senadores, suas famílias, autoridades, cavidades e
pessoas presentes para o coquetel e a recepção que o Senado oferece no seu
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Salão Nobre cm louvor do congraçamento e confratc_rnização dos pres_entes
com os Sena,dores que acabam de prestar o seu compromisso regimental.
o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Declaro encerrada
a presente
reunião.
(Encerra-se a reunião às 14 horas e 55 minllto~s.)
~

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. PAULO BROSSARD
NA SESSÀO DE 3-12-82, QUE SE REPUBLICA POR HAVER
SAlDO COM JNCORREÇ0ES NO DCN- SEÇÀO 1l DE 6-/282.

o SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.. !'residente, Srs. Senadores:
Devendo falar hoje pela última vez, nêsta Cas.:i., vOltei O -pensamento
para a tarde em que aqui falei pela primeitã vez~. do dTScur~o- e-ntão :P:ore_rido, trago este conceito; ~~se eu não_ acreditasse_ na _rec_omposlçao ~onstttuciO
nal do Brasil, não estaria aqui. E se ao cabo do manda.._to_s'lJ.sse de.iXãndo um
Brasil como é, divorciado da lei, o meu sentimento s~ri'!- o de qu~m houvesse
. :- ___ _ .
perdido oito anos de sua vida",
Saio do Senado sem que o Brasil se tenha reconciliado com a le1 e, contudo, entendo que não perdi oito anos da minha vida. A de~ordem instjt_!.Lçiona~
contiuua; continua uma carta outorg~da, pior do que a de 193?; o _d~creto-le1
e o decurso de prazo continuam a ser os instrumen_to~- maiS ·utilizados pelo
Poder Executivo para impor a· sua-vontade, que se-vem ltã.d_uzir sob_a forma
de lei; o orçamento, em verdade, é fiiio nas Secrerarias dos Ministérios e o tributo é criado e aumentado por atos do Poder Exeçu_t_ivoL
Dizendo isto, e apenas isto, estou a evidenciar quão longe do regime de
legalidade, de normalidade constitucional, enC<?J).tramo·nos n_ós. E ao fundo,
a ilegitimidade contamina e tisna a estrutura institucíónal da Nação.
Contudo, Sr. Presidente, disse que, ao cabo_dos ui to anos_ de_ permanên·
cia nesta Casa, eu não podia dizer que eles foram- perdidos, porque devo reconhecer, e com prazer o faço, progressos foram alcançados, alguns progressos
dignos de nota no meu sentir. E só a obtenção deles valeriam os esforços, os
trabalhos, as porfias desenvolvidas neste Plenário.
Pelo tom que estou dando a esta oração, V. Ex,_ pode notar que menos
será um discurso do que um colóquio. Eu diria até que seria urna conversa
íntima, que, por força regimental, deve ser enunciada em voz audíveL
Alguma coisa foi obtida'neste meio tempo, Sr. Presidente. Quando aqui
chegamos, ainda havia censura à Imprensa e eu creio_ não errar_di~e_ndo que a
censura à Imprensa cessou no Brasil faz algum tempo. Quando nós chegamos
aqui havia alguma coisa pior do que a censura, havia ·a tortura, uma das ex·
pressões mais- baixas da animalidade humana, faz algum tempo, acredito eu,
a tortura deixou de existir no Brasil. Eu, ainda_ agora, sinto vergonha de falar
em tortura, mas é dessas vergonhas que, periodiCa-mente, devem ser lembradas para que nunca mais tal ignomínia venha a ser praticada entre nós. Quando aqui chegamos, havia brasileiros exilados dentro do seu próprio País, sem
falar naqueles_que estavam exilados no sentido próprio e literal do vocábulo.
E hoje; Sr. Presidente,_ suponho eu não haja exiladooalg1,1m, _brasi_leiro algum
exilado. Àquele tempo os -governos dos Estados eram distribuídos aqui em
Brasília, em cerimônias mais ou menos singelas, mais ou menos solenes do
Palácio do Planalto. Hoje os gover_nadores dos ~_stados a~abam de ser eleitos,
e pelo voto popular, e temos aqui no nosso grêmio; Senadores que, em breve,
deixarão o Senado porque foram eleitos para o Governo dos seUs Estados~
Quando chegamos aqui, Sr. Presidente, permitia-se a utilização do habeas corpus para um peculatário, mas não se admitia o uso do habeas corpus
para quem tivesse sido ou estivesSe sendo processado ou coagido pela chamada Lei de Segurança Naciorial, vale dizer, em cririlCS predominantemente
políticos.
Mas, Sr. Presidente, quando nós chegamos aqui vigorava aiilda o AI-5,
que um dia eu chamei de ato ilícito, juridicamente falando, e que Aliomar Baleeiro, que era juiz do Supremo Tribunal Federal e, por isso mesmo, com
maior autoridade do que a minha, foi mais preciso ein chamá-lo de ato obsceno. E o Ato 5, a mais abjecta degradação a que chegou a República, foí eliminado.
CõndiÇões de diDe modo, Sr. Presidente, Que chego a este-inorneritO
zer que, a despeito de o Brasil ainda se encontrar divorciado da lei, da normalidade constitucional, da legitimidade institucional, eu acho __ qu~não fqram
perdidos os oito anos aqui paSSados, tendo em vista, espec1ã.lmente, que essas
coisas que venho de mencionar, por fim, aconlecerãm e-m boa parte pelos trabalhos e pelos esforços aqui desenvolvidos.
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Não posso, por uma questão de justiça, não posso, Sr. Presidente, diminuir ou minimizar a_influência,-para as conqui_stas obtidas e a que venho de
aludir, que tiveram alguns chefes do Poder Executivo.
Q meu_espífítõ afeito ao trato do Di_rcito m_c obriga a dizer isto, e entendo que Oque..se- diz e o que se faz em nome da Justiç_a deve ser dito e deve ser
feito,_ favoreça a quem qúér ·que s-eja.
Não credito apenas a esta Casa ou à Oposição os avanços obtidos, até
porqu_e eu não poderia esquecer que a maioria parlamentar do Congresso
permaneceu refratária a teses depois adotadas pelo próprio Presidente daRepóblica, como a anistia e a revogação do AJ-5,_apenas a tltulo de exemplo.
Mas, Sr. Presidente, se faço este_ registro, não posso deixar, também, de
observar que alguns retrocessos, e~ retrocessos de_ vulto, for_a_m o~orre_nQ.Q: __
~·p~c_ote de a~ril'':- d~fechado co~ó u~ rãio ~o r_ Júpiter Tonante, porque o
·cõOgressO~NaClôiiàl,pela- sua maioria· qualificada, deixou d~ apro_var u~
projeto que, por sinal, ensejava as maioreS reservas das c~tegonas ma!~ qualificadas do mundo jurídico nacional.
_Não posso esquecer, Sr. Presídente, que foi de ontem o episódio do Rioce-n'tro, e que aquele episódio foi sepultado pelo silêncio e pela impunidade.
Não posso deslembrar·me da desfigu-ração do quadro partidário, atr~vés
··de decreto da Maioria, para que a Oposição perdesse as suas condições de
.
majoritária em todo o País.
Não posso deixar de mencionar a Lei Falcão, que constituiu um retrocesso~ retrocesso de-decênios na _y_ida política da Nação, e um retrocesso que
veio abrir as portaS à corrupção eleitoral a ·níveis e proporções nunca jamais
vistas.
_
Não posso deixar de falar da utilização da Administração Pública para
fins partidários, também em proporções talvez só conhecidas_ ao tempo da
República Velha, da_ República qu_e, exa_tamente pelos abu::;o~ consumados e
perpetrãdos, _terminou caindo há ~ais _d_~ 5D anos.
Não posso deixar de falar na utilização do dinheiro nas eleições. Também aqui em proporções jamaís vistas, quando exatarnente o acesso gratuito
dos· partidos ao rádio e à televisão tinham reduzido o poder do dinheiro a
níveis que eu chamaria de.suportáveis.
E por fim, Sr. Presidente, a intervenção do Chde do Poder Executivo Fe-deral na controvérsia eleitoral, em medidas que os revolucionários de 1930 le·
riam de baixar os olhos, corados, se çomparados com as acusações feitas ao
Presidente da República daquele tempo. O Presidente da_ Repúbnca, chamado de primeiro Magistrado na Nação, porque exerce a um tempo a chefia do
Governo e a chefia do Estado, converteu-se,_ neste pleito, no chefe, no condutor, no caudilho de uma facção, como nunca se vira. Há alguns a,nos o anterior Presidente procedeu assim relativamente às eleições municipais. Agora, o
Chefe do Governo se conv_er.teu em cabo eleitoral de um partido.
Ora, Sr. Presidente, o Chefe da Nação, também chamado de primeiro
Magistrado, não pode converter-se em parte, nem utilizar recursos do Estado
em favor de um partido, quer dizer de uma parte. Chefe da Nação não pode
ser ao mesmo tempo chefe de uma facção. O Chefe da Nação exclui o chefe
da facção, como o chefe de facção é incompatível com o Chefe da Nação.
Vejo na tribuna desta Casa, Sr. Presidente, antigo membro desta As' -sembléia que aqui representou a Bahia, o Professor Josaphat Marinho. E a
sua presença me faz lembrar a atuação e o exemplo de outro antigo membro
desta Casa, também representante da Bahia e estreitamente ligado ao Professor Josaphat Marinho- Otávio Mangabeira. Otá-vio Mangabeira, Governa-- dor da Bahi_a, quando se anunciava a ida do Brigadeiro Eduardo Gomes àquele Estado, em campanha eleitoral, em 1950, a ele escreveu dizendo que,
Chefe do Governo baiano, não participaria das lutas partidárias do_ seu candidato, do candidato que ele acompanhara cinco anos antes por quase todo o
Brasil. que era o Brigadeirp Eduardo Gomes. Porque como Governador da
Bahia deveria dar o__exemplo de assegurar a todos, inclusive àquele, cujo
nome ele não mencionava, que era um dos candidatos à Presidência da República, em cujo-longo consuladu ele tivera de conhecer e amargar dois longos exílios.
A Lei Orgânica dos Partidos Políticos estabelece, num dos seus artigos, o
de n' 26, que:
''É vedado ao Presidente, ao Vice·Presidente da República, aos
Ministros de Estado, Governadores e. Vice-Governadores, Secretãrios de Estado dos Territórios Nacionais, Prefeitos e VicePrefeitos, o exercíciO -de funções executivas nos Diretórios Partidários."

O Presidente da República, que não pode exercer funções executivas em
diretórios partidários, pode coilverter-se no chefe de uma campanha parti-
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dária? Pode usar os incomensuráveis poderes ínsitos na Presidência da República e delas inseparáveis, poderes cujos limiteS riãó -chegam a ser precisos,
e conduzir uma campanha eleitoral?
Não, não pode. Não precisariã que lei o proíba. A Presidência da República é uma instítuição nadOnal e o Chefe da NaÇâo não po-de ser também e
ao mesmo tempo chefe de uma facção. São papêiS inconciliáveiS, e fuilçõeS fri~
compatíveis. Seria o mesmo que ã.lguém fosse juiz e parte ao mesmo tempo, e
no mesmo processo.
Mas a Casa sabe, sabe o Pais q que fOi, neSte tocante, o desempenhO do
Chefe de Estado na campanha eleitoral recém-encerr3.da. Como os maus
exemplos prosperam o O Estado de S. Paulo de 9 de novembro, que exibo,
publicou matéria cujo título é este:
..Collin diz que o Banco do Brasil deve ajudar a campanha do
PDS."
Da notícia leio esta passagem:
"O Banco do Brasil é um órgão do Governo e, como tal, também ajuda a campanha do PDS. Nós sOmos parte do Goverrlo brasileiro, e para que possamos dar continuidade ao trabalho que iniciamoS, é necessârio mantermos ·a maioria. Por iSto, também Participamos do processo políilco."
Em 1930, Sr. Presidente, isto era escândalo! Uma das acusações feitas ao
Presidente Washington Luís relacionava-se com certa operação do Banco do
Brasil, que seria iris"pirada não por motivos oU finalidades políticas. Mais de
50 anos depois da derrocada da República Velha, nós vemos estampado na
grande imprensa do País uma declaração desta ordem, emanada de Presidente do Banco do Brasil.
É um fragmento apenas da realidade, Sr. Presidente,- rilas que deve Ser
lembrado, neste momento, para que se tenha uma idéia do que foi esta camw
panha, a fim de que se possa medir toda a extensão e o signifícado das urnas
de 15 de novembro.
Tenho em mãos um outro jornal a informar que o Governo gasta uln bilhão e seiscentos milhões de cruzeiros para vender feijão a Cr$ 60,00, abaixo
do preço de custo:
"O Ministro ·xmatiry Stábile disse que o feíjãó ê alimento do
povão, e previu QUe a sua venda a Preço mais -bã.ixõ beneficiará o
PDS nas eleições de 15 de novembro. A vinculação da venda de feijão mais barato com a campanha eleitoral foi feita por váríOs SecretárioS eStaduais e pelo Presidente da CbBAL, que disse que este é o
momento político adequado para o lançamento da campanha." {O
Globo, 19-10-82.)
o que levou o admirável Cúlos Drummond de Andrade a

escrever~

"O Goverrlo comprara feijãó -a- 80 cruzeiros o qUilo e ia
revendê-lo aos supermercados a 40, e estes ao consumidor a 60". E
depois?! "O feijão do povão ê apenas um do~ custos eleitorais do
PDS. Até 15 de novembro você pode fartar-se dele, e a preço de banana. Depois o prato será próvavelmente pastel~de-brisa, ou brisa
s~m m~is nada, se houver brisa". (Jornal do Brasil, de 21-10-82.)
O Ministro da Agricultura chegou a afirmar, Sr; Presidente, que "essa
medida vai ajudar o P?VO b~asileiro a votar com mais tranqUilidade, porque
terá feijão na mesa"- atê o dia 15 de novembro, naturalmente. Leio o Jornal
do Brasil, de 17 de outubro. E segundo O Globo, de 19 do mesmo mês~ e ainda
segundo o Ministro da Agricultura, "o importante é que vendendo feijão na
porta de fâbdcas estamos conseguindo votos. O pessoal que ia votar no
PMDB jã estã se passando para o PDS";
Sr. Pre~ident~. ainda não me acostumei à utilização desses proc~~sos
como instru~ento de ação partidária e como meio de governo. Por isto, a
despeito de jã ir envelhecendo na vida pública, fatos dessa natureza ainda me
causam sUrpresa e ainda me provocam indignação.
Sr. Presidente, não poderia deixai- de falar na participação pessoal ,do
Chefe de Estado, com toda a máquina estatal, na campanha recêm-encerrad"a.
Ainda sou do tempo em que se tinha como dogma que o governante não podia usar da máquina do' Estado, dos recursos do Estado, para beneficiar' um
partido. Para· mim ainda n-ão perdeu atualidade a atitude, a posição, o comportamento',· por exemplo, de um Otávio Manga beira, -no Governo da Bàhia.
Quando se "?Vizinhava a: _visita do Seu candidato ao Estado da Bahia, Eduardo
Gomes, a de ,escrevia .Uma "carta dizendO que não participaria dos cOffiicios'
do seu car:J:~Wato, que to,da a Bahia e todo o Brasil sabiam que era ~Quardo,.
Gomes, ·~~Pra anunciasSe Pubiicamerife o seu voto, que não pn::Ci$~va s:~r.:··

anunciado, porque como Governador dá Bahia se sentia no dever de assegurar a todos, inclusive àquele que o exilara duas vezes, o direito de freqüentar
os comícios cívicos sób a custódia imparcial do Governo.
Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de lemb~.ar esses fatos quando o
País assiStiu a isto que nunca se vira antes, o Presidente da República, usando
de toda ·a máquina do Estado, chefiar a campanha eleito!al de um Partido.
·Ainda mais, Sr. Presidente, não posso deixar de aludir a outro elemento,
a um elemento que vem crescendo, de forma avultada, o uso do dinheiro, especialmente depois que o rádio e a televisão, que podem fazer propaganda do
fumo, do.âlcool, do vício, da imoralida-de, foram vedados ao debate político
quando Seria a esta sua utilização mais alta e mais nobre.
Não acredito que se possa eliminar de maneira absoluta, a influência ·do
dinheiro nas eleições, mas, repito, o que disse de outra feita: depois que os
Partidos ~iveram acesso ao rádio e à televisão, o poder do dinheiro ficou reduzido a proporções que eu diria Supoitâveis.- Pois nestas eleições a influência
do dinheiro chegou a níveis nunca vistos. Já nas passadas eleições, quando,
pela primeira vez, vigorou a Lei Falcão, tive ocasião de dizer que a corrupção
tinha sido a nota dominante:, a característica geral. Exatamente, há quatro
anos, ocupava eu a tribuna do ~enado para falar a respeito da~. "eleições corruptas e glorificadas". Te~ho em mãos o cliscurso que, então, proferi. Mas, a
corrupção das eleições. "corruptas e glorificadas" de há quatro anos, foi multiplicada neste últirrio pleito.
O que foi feito cm matéria de dinheiro nessas eleições mereceria um estudo, porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não tenho dúvidas em afirmar:
continuando assim, ou as eleições eliminam o dinheiro ou o dinheirO vai eliminar as eleições. O que não ê possível é continuar havendo eleições com o derrame de dinheiro que tem havido, que houve agora. Mas, derrame de dinheiro! Para tanto serviu de estímulo a presença ativa, atuante do Chefe do Esta~
do, que tinha por dever presidir as eleições, segundo a expressão consagrada,
corno primeiro magistrado da Nã.çãO:--o que não é possível é ser, ao mesmo
tempo, o primeiro magistnido nacional e o chefe de uma facção em campa~
nba eleitoral.
Continuó a pensar que ~vanç9s maiores poderiam ter sido alcançados
em tempo menor e com_menos esforço e maior solidez, se algumas regras fossem estabelecidas como dogmas que não poderiam ser violados. A serem observados por Governo e por oposição. Mas, no momento cm que o Governo
·se·serve de todos os recursos do Estado para influir no resultado da campanha eleitoral, desaparecem as regras, a primeirà das quais deve ser a regra da
igualdade.
Eu perguntaria se estaria muito longe da verdade, se dissesse que nós da
Oposição não concor~emos propriamente com um partido. O nosso adversáriO, em verâade, não foi um partido como o nosso: melhor, maio i-, pior,
mas partido. Porque, em verdade, o nosso concorrente não foi um partido,
foi o Estado, foi o Poder Público, foTO TeSoUro, foi a força, foi tudo. O Governo federal, o Governo eStadual, o Governo municipal, na maioria dos casos.
Pois a despeito de tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e eu menos
estou fazendo um discurso do que falando em voz alta, como se estivesse conversandO cómigo mesmo, e o próprío tom do meu discurso não é: o tom normal dos meus discursos, ê mais uma convefsa íntimà, é mai's uma reflex.ão em
voz alta, a verdade é que nesta eleição, mais do que em qualquer outra, de um
lado havia partidos, do outro lado havia o Estado, o Poder, o Tesouro. tudo,
tudo. E o pior ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores; ê que além do poder do
Estado, que é um poder hoje incomensurável e incqntrastável, nós ainda vimos o ressurgimento de outra coisa que talvez seja a mais perniciosa de todas:
a ftaude.
Cinqifenta e doiS anos depois da R.eVolllção de 30, cinqUenta anos depois do Código Eleitoral Assis Brasil, no ano Qa graça de 1982, nós estamos
com eleições sobre as quais não se pode dizer que tenham sido limpas.
~ Ontem nós ouvimos aqui, nesta Casa, dois depoimentos impressionantes: de um Senador da Maioria e de um Senador da Oposição. Se fossem tro~
cados os discursos no Diário do Congresso, nin"guém distinguiria a troca, a
não ser pela falta de correspondência entf.e ·a onldor e o Estado objeto da
análise do orador. Mas a verdade é que entre o Senador do Mato Grosso que
ontem falou e o Seriador do Piauí que ontCm oCupou· esta tribuna, entre o Se~ador do PDS e o Senador do PMDB. ~elatjvamÇnte à fraude denunciada, à
influência do dinheiro, não houve dife~:;ença substancial.
Pois hoje, depois de 50 afias do Código Assis- Bras'il, qUe estabeleceu o
voto secreto e a justiça eleitoral, depOis. de." I~ anos em que sé'anunciou ao
Brasil qll:e-to~os os víCÍQs, todos os erros~ iodOs os abusos .':ltie comp_rome-
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tiam o nosso passado seriam eliminados, a ponto do Presidente Castello
Branco, ao prestar o juram-ento perante o Congresso Nacional, proclamar
que se propunha ali a eliminar as mazelas que deformavam a democracia brasileira a ponto de tornâ-la_ irreconhecível, no ano da _graça de 1982, õ que houve em matéria de abuso eleitoral, de fraucle eleitoral, nos faz C_Q_!l~j_!:_que teremos de renovar os esforços nõ sentido da obtenção da verdad~ eleitoral.
O que aconteceu no Rio de Janeiro, o que foi descoberto no Rio de Janeiro, o que foi documentado no Rio de Janeiro, dispenSa que se fale o que
ocorreu em outros Estados.
Por falar em Rio de Janeiro, um dos nossos mais estimados croriistaS escreveu uma crônica intitulad~. ••o criolo e o computador doido", E a certa altura, o computador reagindo a certa imputação de fraude, responde, e responde bem; ·~comigo, não! Eu sou apenas um computador programado".
Nesta altura do século, em 1982, depois de 50 anos da Revolução de lO,
depois de 50 anos do Côdigo As-sis Brasil, que instituiu, inClusive, a Justiça
Eleitoral, depois de 50 anos, nã antiga Capital da República, no Rio de Janeiro, surpreende-se a fraude- a fraude programada no c-omputador. E se isso
aconteceu aí dessa forma, dessa maneira, que dizer-se riO -resto do Brasil? De
modo que em 1982, 50 anos depois do Código Assis Brasil, do voto secreto,
da representação proporcional, da Justiça Eleitoral, nós somos obrigados a
dizer que foi penoso o retrocesso havid.o.
~·
De uma feita, eu cheguei a dizer nesta Casa·, e- foi logO ã m1i1.ha chegada,
que eu não conhecia a palãvr~ "mapisino"; e Dão conhecia porque nÕ Rio
Grande ele não existia. Prefiro não entrar em pormenores para não ter de dizer que atê lá se fez sentir a: influência perniciOsa da- degradação geral das instituições, para não despedir-me do Senado fazendo uma confissão para mim
humilhante como rio-grandense. Mas eu vi, níngU.ém me contou; vr Córti -os
meus olhos coisas que, se as não as tivesse visto~ nelas não ª_çrçditaria. PQ_is
atê lá ocorreu isto.
Mas, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, ainda ontem, nesta casa, um Senador dizia que~ no seu Estado, houve eleitores que votaram urna, duas, três,
seis, nove vezes. 52 anos·depois da Revolução de 30, que podemos dizer a esse
respeitO? Que pódemos dizér?
Eu não poderia, Sr.-Presidente, ocupar a tribuna, nesta tarde, sem tocar
nestes pontos~ sem tocar em pontos que não poderiam ser obscurecidos, porque representam um regresso em relação às conquistas po_r nós alcançadas, e
alcançadas sabe Deus com .que sacrifício. Mas, se não podia deixã.r de -rCferir
estes fatos, Sr. Presidente, não quero neles permanecer, <iuero olhai para a
frente e quero dizer, desde logo, que hoje o Brasil é diferente do Brasil de ?ntes de 15 de novembro. A despeito de tudo, o Brasil, hoje, ê diferente. OBrasil, hoje, se apresenta com mapa diferente; o Brasil a parte em que o oficialismo foi vitorioso e aqUela em que a Oposição foi vencedora: pois, ã-despeito de
tudo quanto houve, a vitória da Oposição, no Brasil, é um fato -para mim incontestável e auspicioso. O Brasil de hoje, a despeito de tudo quanto houve, a
despeito de tudo quanto se chegou a saber e daquilo que não se chegará asaber, o Brasil de hoje é diferente do BraSil de antes de 15 de_gç_v~m__2_~.__
A maior parte do Brasil passarã a ser g-overnadã: Pe"tã ÜpÕsíção:-na<ra-Penas a maior parte em termos geogrâficos o ti populacionaiS,- m-as ~ã ffiãfõr-parte
do Brasil em todos os setores. E isso, Sr. Presidente, é um fato novo eu_m fato
importante. Dir-se-â que a Oposição chega ao Governo no pior momento,
quando a crise geral, a crise econômica:; a-Crise social ath:ige quase que ao paroxismo, quando, afinal de contas, o Brasil, depois dos an_os do milagre, bate
às portas do Fundo Monetátío Internacional. D1r-se_;â tudo -istO e com razãO.
Mas, a despeito de tudo isto, o fato é que a maior parte do Brasil passarâ a ser
governada pela Oposição.
Sr. Presidente, eu já li que os Estados que serão governados por Gove~
nadores da Oposição, no plano federal, não serão _discriminados, Or_a, gi'a:ça-s
sejam louvadas a Deus_ Nosso Senhorl M_as, também, jã li que o Nprde~te, em
retribuição ao voto dado ao GOverno, será bem aquinhoado ... Deixo aos
amigos da lógica a composição desta desarmonia real ou, _quem sabe, aparente. O fato é que assim forenunci<ido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de lembrar que, nas primeiras
eleições havidas depois da restauração da legalidade democrática, em janeiro
de 1947, a Opo"sição veio a eleger os Govern-adores de São Paulo, de Minas
Gerais~ da Bahia, da Paraíba, do Ceará, do Ph:ú.1í e de Goiás. Salvo engano ou
omissão minha, foram estes os Estados. Adhernar de Barros, eleito Governador de São Paulo; Otávio Mangabeira, Goverriador da Bahia, e diga-se de
passagem que em composição partidária; OSw:ildo Trigueiro, Governador da
Paraíba; Faustino Albuquerque, Governador do Ceará; Ailtônio Rócha- Furtado, do Piauí; e, Coimbra Bueno, de Goiâs. E, pcir fim, e propositadamente
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deixei para o último lugar, MiltOn Campos, de Minas Gerais. E não creio que
o Gciverno de então tenha discriminado oS Governadores eleitos pela Oposição. Não mendOneí o n.om:e de Octávio Mangabefra em- primeiro ou último
lugar, para salientar exatamente porque foi eleito por uma coligaçã"o, e deixê,i
para aludir ao nome de Milton Carnpos em derradeiro lugar. Houve isto, em
f947, logo depois do Es~ado Novo,_ quando as feridos estavam abertas, e fQJ
talvez o período de maior tranqüilidade 1 de maior ordem, Presidente da República de um Partido, Governadores de 7 Estados e alguns dos Estados maiS
importantes de Partidos diferentes. E foi possível manter-se um clima harmonioso, respeitoso, entre os GOvernos dos Estados e o Governo Federal, o Governo Federal e os Governos dos_ Estados.
Hoje; Sr. Presidente, por números não oficiais, mas creio que mais ou
menOs confiáveis, o PMDB alcaiiçou em todo o_País ll milhões e 926 mil votos, quase l2 milhões, poderá até ter chegado a esta cifra, porque os resultados airida não estão de t_odo conhecidos, mas fico nos 11 milhões e 900 mil,
enquanfo que o --Partido oficial chegou à casa dos 7 milhões e 642 mil, 7 milhões e 600 mil em números redondos.
O número de Estados em que o Partidu oficíal ganhou são I 2, contra IO
da Oposição. Nesses 12, em__ verdade, em um d~les~ exatamerlte no meu Estado do Rio Grande_do Sul, o Partido oficial vitorioS:óé-rninoritárlo no quadro
político do EStado-, e em outro, no Estado de Santa Catarina, é urna diferença
q~as~ que milimêtrica. Mas faço abstração disso e, para efeitOs de argumentação~-adlanto 12 Estados seião confiados ao Pa!tido ofídal "e. lO à Oposição.
No entanto, Si. PriSfden_te, em todo o País~ não a Oposíção, mas apenas
o PMDB tem quase 12 milhões_ de votos, enquanto que o Partido oficial não
chega aoS 8 milhões.
Não estõu me iris-Ufgindo, obviamente, não estou me insurgindo contra
os_ resultados parciais das vã rias .circunscriç.ões estaduais, estou chamando a
atenÇão pãra Uma 'realidade social e politica, pela qual se vê que a maioria do
povo brasileiro vofou-COrn ã GpoSiÇãO:'·f"-urrídádo âa realidade, não é uma
opinião.
Precisada chamar a- alenção da .Cas.a para _o fato desses lO Esta,d.os, em
r~lação aos 12 em que o Partido_ oficial foi VjfO(ioso; cfue esses lO Estados representam a maior paite_do Brasil? Já não falo sob o ponto de vista geográfico territorial, que teria urna importância relatiVa, nias sob o poilto de vista
populacional, sob o ponto de vista do desenvolvimento, sob o ponto de vista
da riQueza. Em vefdade, e a deSpeitO-de tudO, os êxitos da Oposição, no Brasil, parece-me, são íriegáVeiS:
- -=--- Agora, o que me parece, também, Sr. Presidente, é que a maior parte do
Brasil, a mais desenvolvida~ que será entregue à OpOsição, não poderá ser tratada discrimirlatofiaffiente ·e--não ·podf:rá -ser- desprezada nem ignorada. se
houver ainda um pouco de inteligência: política neste País.
A Oposição, em verdade, se tOrna Govefrió; em têimos -nacionais, na
maior área do território do País, na ârea mais populosa do País, na área mais
desenvolvida do Pai$, na ârea mais riça do ~!!.ÍS~_Çreio_que n_ào ~o meto n~nhu
ma_he.resia e_m_dize_i__qu~_ç_s __LO ~;ad!l§ r!2squais a Oposição foi vitoriosa-pesam mais do que os 12 EstadoS em- que foÍ derrotada.
--- Alu-dindo a este fatà _:,-Que é-um fato, não é Urría- opinião- nãO tenho,
nem longinqüamente -p~defia te-r, o -propósito de discriminar regiões do meu
País, tenho, sim, o propósito de chamar a atenção para a realidade que se
criOu ãtraVé.s do Pleito -de 15 de noveJTibro, e a despeito desse pleito tt:r se realiZado nas condições erri qUe Se- realizou: de um lado, o maior derra~e de dinheiro que já vi ria -mirihilVlda, _Q_rrüfíof derranie de diriheiro e. de outro lado,
com a pT-esença aiiva, prestante~'-do primei'ro nlagisirado da Nação, quer dizei, reUfico, dri Chefe do Poder Executivo convertido-em cabo eleitoral, aberto, caracteriZado, de uma facção. Pois a despeito disto, a maior parte do Brasil votou com a OposiÇão.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V .. Ex' um rápido aparte?

O SR. PAULO BROSSARD -

Pois não.

O Sr. Dirceu Cardoso - Diz muito bem V. Ex• que nós somos dois brasis: o Brasil do PMDB e o do PDS. Não pela porção de chão, não pela força
populacional, não pela força e a pujança eleitoral. O Brasil do PMDB corresponde a 70% do Produto Interno Bruto, nesses lO e_stados; corresponde a 85%
das ligações elêtricas deste País; corresponde a 80% da força industrial do
Brasil; corresponde às forças vivas de 70% da produção agrícola, da produção
comercial e da produção industrial; 80% da concentração siderúrgica; 80% do
parque ferroviáriO e do tran:s-póffe deste País; 80% da concentração de unidades universitárias, Portanto, representa o Brasil pulsante, o Brasil do PMDB.
Esta ê a significaÇão da graridiosa vitória-que nós cons_egurm:os;a: duras penas, em 15 de novembro de 1982._
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O SR. PAULO BROSSARD -Se V. Ex• me permitir, Senador Dirceu
Cardoso, a esses elementos trazidos ao debate, eu aditaria que mais de 7Q% da
arrecadação do !CM estã concentrada nos Estados onde o PMDB foi vitorioso; restando 25%, uma quarta parte, para os Estados onde o oficialismo foi
vitorioso. Esses números falam mais do que as minhas palavras.
Mas, não obstante isto, e agora é que me parece vir o importante, não
obstante isto, o Governo está naturalmente satisfeito, à> ri tente, alegre, porque preservou o Colégio Eleitoral.
Leio, Sr. Presidente, porque ele disse melhor do que eu diria, leio Barbosa Lima Sobrinho, em artigo estampado no Jornal do Brasil de domingo:
uNão obstante a manifestaÇão do eleitorado, o que se verifica é
que o PDS ainda conserva a maioria do colégio eleitoral que designará o Presidente da República. E a razão é simples. Esse colégio
eleitoral foi organizado exatamente para atribuir à minoria do eleitorado a vitória nos pleitos para a Presidência da República. E o
meio encontrado para isSo estaria aó-alcance de qualquer inteligência rudimentar, pois que se ti-aduzia apenas em aumentar a representação de pequenos Estados e reduzir a das grandes massas eleitorais. Daí a criação de novos Estados. Daí a representação míniriia
de seis deputados para cada Estado, fosse qual fosse o seu eleitorado, conjugada com a mutilação da representação de São Paulo, que
assim foi perdendo na matemática dos pacotes mais de 20 deputados. O facciosismo na cOnstrução -do colégio eleitoral servirá para
apoiar a reconquista da eleição do Presidente da República pelo
voto direto de todos os brasileiros. Um colégio eleitoral como o que
jã estâ organizado é uma ofensa à dignidade do eleitorado brasilei~
ro."
É digno de nota que a eleição se fez sob a mais casuísta legislação eleitoral que se poderia imaginai', e confessadamente casuísta.
Extintos os partidos por violência da maioria, eles tiveram de
reorganizar-se em todo o País, atendendo um formalismo exagerado; mantida a Lei Falcão, lei do silêncio e estiriiuladora do derrame de dinheiro; operada a prorrogação de mandatos municipais e imposta a coincidência de
eleições municipais, estãduais e federais; estabelecida a vinculação total de
votos, sob pena de nulidade; coincidência de eleições e vinculação de votos
que se tornaram elementos multiplicadores da ação do poder econômíco e da
corrupção; como se tanto não bastasse, vigorou a proibição de coligações,
bem como do voto na legenda; foi assegurado o direito de qualquer um, sem
o ônus de incompatibilidades eleitorais, sair do PMDB. mas só do PMDB .. .
estatuída a obrigação dos partidos lançarem candidatos a todos os postos .. .
Não sei quanta coisa mais foi eStabelecida para manietar e confundir e defor~
mar a vontade do eieitorado.
Pois a despeito de tudo, a grande maioria da Nação se inclinou para a
Oposição, a maior1ã da Nação optou claramente pelo PMDB. Contudo, por
efeito das manipulações legais, do casuísmo mais escancarado, a maioria visível do eleitorado, visível a olho nu, não faz a mãioi'Iã do colégio eleitoral.
Em outros tempos, coisas como essas, se bem que menos despudoradas,
se chamava de química eleitoral; nos tempos ominosos da República Velha,
as coisas parecidas como essas se denominavam de alquimia eleitoral; mas _a
República Velha caiu, faZ- 50 anos. e caiu exatam-eilte pelos seus vícios. E
quando as luzes do século XXI começam a clarear os lados do nascente, pacotes sobre pacotes, para o fim confessado de deformar a realidade política,
armam o quadro_ tão bem resumido pela pena de Barbosa Lima Sobrinho,
quadro que se pode resumir em uma sentença: a inVersão da lei natUral.
Mas ê preciso que se diga desde logo que não dura, .nem pode durar, o
que contraria a lei I!atural. E é diante disto qu-e nos encontramõS~ -uma- situação que inverte a ordem natural das coisas. O colégio eleitoral visa assegurar a vitória à minona do eleitorado brasileifo.
Isto vai durar, vai durar sempre?
Quando estamos ;1inda distaqtes da eleição presidencial, eu perguntaria
hoje, se é possível continuar discririlinando os brasileiros. Eu perguntada, hoje. se há brasileiros __ melhores d_o que outros brasileiros por direito de nascença, ou por carimbo partidâriO, Ou; se; aõ ·contrário, esses dados, esses números não estão aí a mostrar que alguma coisa deve ser feita aqui e agora, antes, a tempo, para que não venha ocorrer amanhã alguma coisa talvez hoje
inimaginável. Porque a verdade é que a despeito de todos os mecanismos in.:.
contrastáveis que -os gOVernos,· nOs úiHmos-a-náS-, têrit dispoSfó-, -a verdade é
que o agravamento dos problemas nacionais é um fato iiicontestável.
Estamos no fundo, quer dizer, no Fundo Monetário üiierriadOnal.
Quando nós aqui dizíamos isto, que caminharíamos para isto,- o que nós
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ouvíamoS dali, daquela cadeira, de um simpãtico colega nosso, é que nós éramos pessimistas, que nós éramos derrotistas, e só a sua cortesia impedia de dizer que Os banqueiros estrangeiros eram mais patriotas do que rtós porque
acreditavam mais do que nós no Brasil... E, agora, nós estamos, com todas as
letras ou sem letras, estamos realmente no fundo, no fundo do Fundo Monetârio Internacional. E por quê? Porque um Governo que teve e deteve, como
detém, todos os poderes, depois de tanto tempo, que é um fato r tão importante para a realização de uma política, deixa o Brasil nesta situação.
Os jornais de hoje já falam na alteração da Lei Salarial. Quando nós
dizíamos que a Lei Salarial seria alterada depois das eleições, cêus! caíam
sobre as nossas cabeças os raios ·mais escolhidos do Olimpo Planaltino. Pois
agora jã se fala, e o próprio Ministro do Trabalho que sempre se opôs à revisão desta política, divergindo de outros colegas seus de Ministério, já admite
a alteração da política salarial que, como todo mundo sabe, é uma das exigências para a Nação, quer dizer, dação coisa nenhuma, o mútuo a ser feito para
salvar os escombros de tantos anos de gloriosas administrações, gloriosas e
poderosas_administrações. Não quero me privar, Sr. Presidente, de ouvir as
palavras do Senador_ Rob~tto _Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino - AgradeÇo a atenção de V. Ex• li que hoje
soubemos, pela leitura dos jornais, que esse mais novo empréstimo-ponte qUe
o Brasil teria conseguido com a visita do Presidente Reagan. Empréstimoponte, ou em linguagem popular, se poderia dizer um. "vale". O Brasil anda
fazendo "vales" pelo mundo afora, empréstimos para fechar as contas deste
ano e serem descontados no próximo ano, em função dos créditos que tivermos. Este empréstimo que foi anunciado com a vinda do Presidente Reagan,
um empréstimo condicionado ao_ pedido do Brasil ao Fundo Monetãrio Internacional, uma coisa ligada a outra, é um empréstimo para ser resgatado
tão logo o FMI abra seu crédito ao Brasil. Esse empréstimo jâ teria começado
a _ser utilizado, a primeira- e a segunda parcela jâ teriam sido sacadas, o que
signifi"ca que a decisão de recorrer ao Fundo Monetário Internacional também já havia sido tomada, porque se o emprêstimo era vinculado à decisão de
ir ao Fundo, o que confirnia a nossa informação de que essa decisão foi tomada em setembro, no momento da reunião de Toronto, quando foi declarada a
insolvência da Naçij.o brasileira perante seus credores do mundo. Esta informação foi sonegada, simplesmente. Não apenas se fez uma omissão sobre
essa importantíssima informação, porque ãs conseqüências dessa operação
sobre a Nação e a população brasileira todos nós calculamos; não apenas
houve uma omissão, como houve uma desinformação, houve a negação, porque_se imaginava que isso poderia prejudicar os planos, as perspectivas eleitorais do PDS. Então, mentiu-se. A áritoridade mentiu, a autoridade informou
erradamente, propositadamente. não apenas sonegou a informação, mas deu
a infQrmação contrária, de que não se cogitava, quando a decisão já estava
tomada. Agora, se monta assim esse espetáculo que mais parece uma farsa.
Pois se tudo já está decidido, o que está fazendo, aqui, essa missão? O que
veio fazer o Presidente Reagan com esse empréstimo-vale de um bilhão e duzentos milhões de dólares? Fica a Nação estupefata de como agem as pessoas
responsáveis perante a opinião pública, perante a opinião brasileira.
O SR. PAULO BROSSARD- Nós sabíamos que essas coisas estavam
sendo feitas; nós sabíamos que aS medidas ec6nômicas estavam começando a
ser tomadas Conforme o modelo, o figurino e as exigências do Fundo Monetârio Internacional. Nós anunciamos que isto se daria depois do dia IS. Infelizmente não estávamos enganados, infelizmente não estávamos equivocadOs.
Mal passaram as eleições, parece -incríVel que tenha havido de parte de um
Governo uma mistificação dessa natureza e destas proporções, começam então as práticas, aquelas prâticas que tantas vezes foram antevistas nesta Casa
por V. Ex•, inclusive, por outros Senadores e tantas vezes negadas. Só nós da
Oposição no nosso misaneísmo não"-Vfã.mós a maravilha que o mundo inteiro
contemplava quando analisava o desenvolvimento econômico e a saúde das
finanças brasileiras.
Estamos pagando aqui e agora o que foi feito à revelia da Nação por um
Governo que pretendeu dispensar e efetivamente dispensou a Nação da participação do Governo. Recordo-me, Sr. Presidente, que em 1977 completavam- se os mil dias nos quais a Ferrovia do Aço deveria estar pronta. Em 1977, decorreram os mil dias!_ Es!amos, agora, em 1982, entrando jã em 1983 e a FerrOvia do Aço, que consumiu todos os recursos programados, destinados e outrus tantos, a Ferrovia do Aço é um espectro daquilo que deveria ser. Mas o
espantoso é que essas coisas acontecem e não acontece nada. Os autores, os
responsâveis por esse imenso prejuíz'ó nacional - estou dando apenas um
exemplo, andam por aí e ostentando, creio eu, todas as condecorações possí-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL<Scçàoii)

veis de todas as ordens honoríficas deste País. Que, aliás, é pródigo em ordens
honoríficas!

O Sr. José Frage/U- Stfo Presidente fosse civil teria sido_ deposto, com
certeza!
O SR. PAULO BROSSARD- O fato é que a Ferrovia do Aço, que se·
ria a réplica do Governo Geísel, à Transarná1;ônica do Governo Médici, duas
obras a imortalizar dois Governos, a Ferrovia do Aço está como a Transamazônica: em pedaços. Mas por isto ninguérri resporidc!! Po-rque efelivani"éhte 6
regime estabelecido é o da mais_ absoluta iiresponsabilidade. Responsabilizar
uma autoridade no Brasil constitui atent_ado à_Segllrança NacioTial, po-rque a
segurança nacional, em verdade, é a segurança dos homens .do_ Governo.

O Sr. Roberto Satumino --Vou pedir, mais- uma vez, licença a V. Ex~.
porque no curso do discurso de V. Ex• o nobre Líder se referiu à questão do
Rio de Janeiro, tendo lembrado antes, também, o caso do Riocentro, e agora
alude à irresponsabilidade e à impunidade que pesa sobre as pessoas que praticam certos atos neste País. Estou convencido, nobre Senador Paulo Brossard, e assumo a responsabilidade pelo que digo, de que foi montada e, possivelmente, pelas mesmas pessoas, uma operação riocentro eleitoral, agora, na
apuração no Rio de Janeiro. Na primeira vez, encobriram-se o.s culpados; escapulia a versão de que tudo estava sob controle e esses.- fatos não se repetiriam. Mas, os fatos, não sob a mesma forma, mas sob outra forma, é claro
que muito menos catastrófica, mas.- nem pót- isto, me-nosimoral, os fatos se
repetiram. Há um inquérito na Polícia Federal. Vamos ver se se chega aos responsâveis. Os executores, todos nos sabemos, os jornais publicaram. Agora,
os mandantes, os responsáveis por esta operação- porque, se não se chegar,
esse fato vai se repetir posteriormente.
O SR. PAULO BROSSARD -

Esta é a questãoc

O Sr. Roberto Satu.rnino- Esta é a questão. Eu não sei se deveria fazer

alusão, mas os jornais de amanhã, os jornais de todo o País, vão publícar um
despacho qu-e--chegou, hoje, da Agência France Press, agência noticiosa fraricesa.
O SR. PAULO BROSSARD -Tomei conhecimento dele, aqui, neste
plenário.
O Sr. Roberto Saturnino -Pois bem. Ao meu ver, é um despacho fantasioso, não quero crer que tenha sido verdade. Mas, o simples fato de que esta
história tenha sido montada, isto reflete o clima que reina no Rio de Janeiro e
que reina neste País, fruto de toda esta impunidade e desta irresponsabilidade
que pesa sobre autoridades, sobre pessoas que têm comando sobre essas coisas no País. De forma que ainda que esteja Ceita de que essa história seja fantasiosa, não é para nos deixar despreocupados; ao contrário, é para fazer com
que redobremos a nossa preocupação e as ncrssas exigências de que_ essas apurações cheguem ao fim, apontem os culpados e os culpados. sejam punidos, do
contrârio esses fatoS se repetirão à revelia de qualquer autoridade superior no
País.
O SR. PAULO BROSSA1rD - Ai é que esTá.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu, que estou saindo do Senado, me pergunto a mim mesmo como serão as próximas eleições. QUe dinheiro serâ gasto nas próximas eleições? COmo será a participação dO Cstado da administração pública nas próximas eleições? Porque o mal progride de maneira vertigín"osa~ as conquistas do beffi São lentas, e parece que efêmeras, as expansões
do mal progridem de uma maneira espantosa. t: preciso, por vezes, ter fé,
como diria Pascal, a fé de carvoeiro, para continuar a cret em determinados
valores e procurar a realízação deles.
Eu me pergunto, Sr. Presidente: se neste ano o derrame de dinheiro nas
eleições foi à Que fOL. o que não -está po-r àéontete-r.~.--oq~e-set-3 rias-aefçõespróximas? Ainda ontem ouvimos nesta Casa depoimentos alarmantes. E não
se fala com um homem público que não tenha um relato a fazer, um depoimento a dar, a respeito da influência arra:iadora do dinheiro nestas eleições.
1:. preciso lembrar que antes delas se ferirem, desta tribuna, me ocupei do assunto, e afirmei qlié alguns parlamentares, desta e da outra Câmara, desistiam de concorrer à reeleição alegando expressamente não terem condições
para enfrentarem as despesas da eleição? Eu mesmo disse, está nos AnaiS, -que
se dependeSse de dinheiro eu não voltaria ao Senado.
Isto não explica, de ou__tru lado, o quadro político nacional, o seu depau~
peramento, o seu empobrecimento ... homens pobres poderão encetar uma
carreira pública, eu me pergunto. Porque a continuar isSO,- nóS vamos chegar,
em pouco_ tempo, a uma situação tal que não vai haver lugar para o homem
público, ocupados os lugares pelos homens de dinheiro. E dizer·se que isso
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acontece-IS anos depois do Movimento que pretendia escoimar a face da democr~cia daqueles vícios, daqueles aleijões que a tornavam irreconhecível, na
frase do Presidente Humberto de Alencar Ca.stello Branco, da tribuna, da
Mesa do Congresso__ Nacional, ao tomar posse a Presidência da República!
Não poderia deixar de fazer estas obServações, quando foi dito, e dito por autoridade conspfcua, que essa~ "foram as eleições mais livres da História do
Brasil". Ses~ disser que não houve pressão material ou policial eu não estaria
longe de cºncorda~. _mas a Vi<:Jlência _policial passou_ a ser coisa de outros tempos porque, agora, os instrumentos são lnã.iS-efi-ca:Ze-5.. A verdade é que foi uti·
lizado o Estado, o poder do Estado, no plano federal, nos planos estaduais,
na imensa maioria dos municípios-, tódos eles utilizados, sob o exemplo de
quem é denominado_o_P.dmeiro_ Magistrado_da_Nação_._Por tvdoisto consid~
ro extraordinários os resultados alcançados tendo em vista, exatamente, as
circunstâncias em que essa eleição se realizo li. Neste Pa_ís, Pode-se fazer a propaga-nda do fumo ou do álcool, mas não se pode discutir pela Televisão, ou
pelo Rádio em período eleitoral tema que diga resp-eito ã política n:icion3.l.
Pode·se fazer a propaganda do vício, pode-se fazer a propaganda dos costumes menos recomendáveis~ contaminando a sociedade inteira, mas não se
pode discutir problema relativo à dívida externa, à política exterior, à política
salarial, ou a qualquer assunto político. No período eleitoral é proibido debater problemas políticos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou cortar _o meu discurso aqui, esse discurso que é menos um discurso do que uma reflexão em voz alta, feito em lugar público. Vou_cortar o meu discurso aqui para fazer outra série de considerações.
Alguma coisa me diz que esta é a últíma vez que falo no Parlamento brasileiro, e por isto, e depois de tanto tempo, vou tocar em alguns problemas
que até hoje não quis tocar, m-as penso que chegou- a hora de fazê-lo.

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex~ um aparte? (Assentimento do
orador.) Se esta tribuna do Senado é alta, V. Ex•, com a sua presença, ainda a
torna mais alta. Nós, os seus colegas de Bancada do_PMDB, e creio que de to·
dos os demais partidos, vamos sentir imensamente a falta de V. Ex•. da sua
veemência nessa tribuna, da sua vocação de orador, que nos encanta a todos,
silenciando o Plenário do Senado Federal horas a fio, para ouvi-lo com
atenção. Se nós somarmos os votos das Oposições, no Rio Grande do Sul,
evidentemente teríamos aqui V. Ex• novamente Senador da República. Mas,
o primeiro dos casuísmos, que foi a extinçã·o dos partidos, para dividir o
MDB, afetou a posição de V. Ex~ que, sem embargo, foi isoladamente, creio
eu, o candidato ao Senado mais votado do Rio Gr_a_od_<; _do Sul, porque o povo
gaúcho não poderia deixar -de curvar-se reverente a V. Ex~. pelo seu talento,
pela sua cultura. Tenho para mim que o que V. Ex~ acaba de dizer é apenas
um recurso oratório. V. Ex• voltará ao Parlamento, ao Congresso Nacional,
ao Senado Federal, daqui a 4 anos. Tenho c:ertela de que se V. Ex• for novamente candidato ao' Senado Federal serâ c_onsagrado pelo povo gaúcho, nas
urnas de 15 de novembro de 198&. Não ten11o_dii.Yid.auobre isso. E aqui ficamos ansiosamente aguardando esse reencontro, para que a Nação possa de
nov_o contar com a. su~ ç_o]abot:A.ÇªQ excepcional na Casa de Rui Barbosa, no
Senado FederaL
O SR. PAULO_BROSSARD- Nào tenho palavras com que agradeca a
generosidade do eminente Senador pela Paraíba, do Líder Humberto Lucena.
Mas S. Ex• disse, realmente, uma verdade ao_ dizer que a Oposição é majoritária também no Rio Grande do Sul. Se ficásSemos_ apenas em termos de Senado, veríamos que são quãse 2/3, sornados; os votoS- da Opõsição. E se nós
agregássemos ao Partido oficial todos os votos nulos..e todos os votos em
branco, a"inda assim ele perderia para a Oposição no Rio Gra-nde do Sul. Mas
corno se sabe, neste ano qüe passou outra coisa_ não pensou o Governo senão
nas manipulações eleitorais, para que es_te pudesse ser o resultado.
De modo que a despeito de todas elas, quando eu chamo a_atenção para
o fato-de-a Oposição, hoje, ser GoVerno e:rri lO Estados, e nos 10 Estados que
represc:;;ntam praticamente J/4 partes do Brasil, eu não posso_ deixar de registrar que o êxito da Oposição fo'í vefd3deirani.ente extraordinário e consagrador.

O Sr. Luiz Cavalcante -

V. _Ex• me permite, eminente colega?

O SR. PAULO BROSSARD- O Senador Luiz Cavalcante não precisa
de permissão para entrar no meu discurso.

O Sr. Luiz Cavalcante- Muito obrigado. Infelizmente, eminente colega
e querido_amigO, eu não tenho a mesma certeza que tem o Senador Humberto
Lucena-- infelizmente não a tenho, repito -de que V.- Ex' voltará para esta
Casa daqui a 4 anos. Mas, como ·eu desejo que se concretize a certeza do
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nobre colega pela Paraíba, porque na verdade, sem desdouro para qualquer
um de nós, poucos aqui, pouquíssinios mesmo - e estou muito longe desses
poucos -engrandeceram tanto esta Casa como o Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO-BROSSARD- Jà esperaVa do SenadOr Luiz Cavalcante alguma coisa parecida com o que S. Ex• disse, porque são tão antigaS e tão
fraternas as nossas relações e de outro lado ele é de tal forma derramado no
seu sentimento, .._.

O Sr. Luiz Cavalcante -

Derramado em quem acredito!

O SR. PAULO BROSSARD- ... que eu só poderia esperar coisas parecidas ...:om o que ele acaba de dizer. ~a versão pública da beleza de sua alma.
O Sr. Nelson Carneiro --Permite V. Ex" um ap-arte?

O Sr. Luiz Viana -

Permite V. Ex" um peQueno aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Não posso negar nada à Bahia e, ao
mesmo tempo, ·dois baianos me pedem um aparte ...

O Sr. Luiz Viana
Nelson Carneiro.

-=-

Então, ouço primeiramente o aparte do ·semi(fof

O SR. PAULO BROSSARD- Mas eu devodá-lo a V. Ex•, em primeiro lugar, ...

O Sr. Luiz Viana -

Então, agradeço a V. Ex-'

O SR. PAULO BROS-SARD- ... porque V. Ex• não é apenas baiano,
mas também Senador pela Bahia, enquanto Nelson Carneiro é baiano mas
emprestado ao Rio de Janeiro.
O Sr. Luiz Viana -

Mas muito ilustre ...

O Sr. Nelson Carneiro- Emprestado pelo nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz Viana- Mas continua baiano e honrando a Bahia. Pedirià licença a V. Ex'!- para assinalar que não é por acaso que V. Ex• consegUiu no Senado aquilo que somente Rui Barbosa conseguiu no Supremo Tribunal Federal. Para V. Ex• não existe tempo, não existe Regimento, não existe- hora porque os seus colegas tanto admiram a sua palavra, ela tanto ençanta a todos
nós que, para nós, jamais, o tempO ou ·o relógio existe, quando V. Ex• fala, e
será, realmente, para todos nós um vazío, um vácuo, sabermos que, pelo menos por um período, não teremos V. Ex• abrilhantando Tribuna, enaltecendo o Senado e servindo ao Brasil como sempre teni feito. V. Ex• é um SenadO i
da Oposição e eu sOU Uni Senador governista, mas isso não separa nem dimi~
nu i a admiração que toâos nós, da Bancadado Governo, e creio que posso di~
zer assim, todos nós, ternos pelas altas qualidades de V. Ex• que, na veemência da sua posição, na veemência da sua palavra, no desempenho do seu mandato de oposicioniSta jamais feriu qualquer um de nós, jamais fez com que
qualquer de nós achasse que V. Ex• tivesse passado daquela medida, aquela
medida parlamentar que é natural nos grandes debates das Câmaras do País.
V. Ex", portanto, ficar.á presente nos nOssos AnafS, na nossa lembránça, na
nossa estima e, no meu caso, eu diria, no meu -coração, fazendo votos, que V.
Ex• em breve, ou dentro de algum tempo, possa voltar a abrilhantar a Tribuna e enaltecer o Senado da República.

a

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, eu iria me rêferir mais
adiante e devo referir-me, daqui a pouco, ao Senador Luiz Viana, que foi um
dos nossos Presidentes. Mas, aparteado por S. Ex•, eu não posso deixar de dizer que as nossas afinidades, afinidades eletivas, são tantas, em relação a tantas coisas, fora do campo partidário, que eu esperava de S. Ex• mais ou menos as palavras que proferiu, até porque conheço as dimensões do seu coração. Eu estranharia que S. Ex• não tlvesse-se~desrnandado na sua generosidade ...
O Sr. Luiz Viana -

Fui apenas justO para com V. Ex•

O SR. PAULO BROSSARD - .""que, em relação a mim, já é proverbial. Mas, nobre Senador Luiz Viana, eu ainda Vou me referirá V. Ex' Por
hora, quero apenas agradecer, agradecer as palavras que V. Ex• disse e eu sei
que vêm do coração, e trazem a generosidade do seu coração.
Se me permitir o Senado, vou adiantar algumas observaçõ_es que nunca
quis fazer ...

O Sr. Nelson Carneiro -

V. Ex" me deve um aparte.

O SR. PAULO BROSSARD-- Não posso cindir a Bahia.

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex• tem se
referido ao êxito O_btido pela Oposição no pleito de 15 de novembro e, somente por modéstia, que" agora cu -nro, não ajuntou riem poderia faze:. lo porque
a nós cabe dizer, que um dos artífices dessa vitória foi V. Ex' Nesta tribuna e
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fora dessa tribuna, durante estes anos em que dia a dia comentou, criticou e
levou o seu protesto cOntra todos. aqueles atos que a Nação não aceitava e
que V. Ex•, dessa tribuna, condenou e profligou não só com veemência mas
com essa eloqUência e cOm essã erudição que, até boje, e sempre, nos encantarão.
O SR. PAULO BROSSARD - f: inesgotável a generosidade baiana.
Esteja, a·qui, a representa-r ã Bihia ou cá se encontre como represent:inte do
Rio de JaneirO. Ê a mesma, interminável e ínesgOHtvel.
Para mim, Sr. Presidente, eu poderia encerrar o meu discurso que, como
eu disse, é menos um discurso do que uma conversa íntima, neste momento,
depois de ter ouvido, de dois dos mais eminentes Senadores desta Casa, por
sinal que, ambos da Bahia, a terra da inteligência e do cavalheirismo, as refe~
rências, as palavras que venho de ouvir. Mas, com a permissão de V. Ex" e
com a benevolência da Casa, eu ainda gostaria de dizer mais duas ou três palavras.
Sr. Presidente, disse eu há pouco que iria tocar em assuntos que não havia tratado em público até hoje, e se o faço-agora é exatamente porque alguma coisa me diz que estou efetiva:mente a despedir~ me da·atividade parlamen~
tar. V. Ex• sabe, Sr. Presidente, que desde estudante até o dia em que os partidos foram extintos pelo AI-2, eu pertenci ao Partido Libertador. Naturalmente que V. Ex• não sabe, neiTI tinha porque saber, dada a minha obscuridade que, quando foram extintos os partidos eu havia decidido afastar-me da
atividade partidária exatamente porque havia sido exonerado da vida política, especialmente porque já.àquele momento eu, que havia sido um dos mais
bravios opositores à situação anterior a 1964, ia percebendo, diante da evidência dos fatos que os acontecimentos tomavam rumos que eu, na minha
Consciência, rião poáeria apoiar. De modo que a minha exoneração da vida
pública se dariã. eX vi legis. Mas tendo sido estabelecidÕ que os gover-nadores
de Estado seriam eleitos pelas Assembléias, eu entendi que poderia prestar
um serviçO ao meU Estado, talvez o último e o melhor, contribuindo para darlhe um bom governo. Dissolutos os laços partidários, criada aquela situação
atonístíca que se criou, estabelecido que duas deveriam ser as organizações
provisórias--com atribuições de partidos políticos para o desempenho das tarefas legais obrigatõrias, eu decidi em nenhvma delas me inscrever, e
considerar-me exonerado da ativídade pofítica. Entretanto, enquanto conservasse o mandato que tinha de Deputado Estadual na Assembléia do Rio
Grande do Sul, entendi também que Poderia prestar o último e, sem dúvida, o
maior dos serviços, cõntribuindo para que o Rio Giande do Sul viesse a ter
um bom governo. Esforceí-me por isto, esforcei~me para isto.
Não me filiei às organizações então nascentes_. Esgotou-s: o prazo de inscrição e: nelas não me inscrevi. Depois sobreveio aquilo que chamei, mais de
uma vez, de genocídio, uma degola geral na Assembléia do meu Estado, para.
fazer da maioria minoría e da minoria ri1aioria. Uma degola como se fazia
nos tempos ominosos da Guerra Civil, só que uma degola no papel, para entregar o Rio Grande do Sul, como pecúlio castrense, a um dos membros do
governo que cassava os mandatos e degolava os Parlamentares.
Mas antes que isto aconteCesse ou que vieSse a acontecer, eu me esforcei
exatamente para que o Rio Grande viesse a ter um bom governo, porque sempre sustentei que na medida em que os Estados, e predominanteirlente os Estados mais importantes, tiverem governos.bons, rnet?de dos problemas nacionais esta"rá resolvida.
Foi a Porto Alegre, nesse entretempo, o Presidente Humberto de Alencãr Castello Bra!lCO e por circunstâncias que a.qui não vale a pena mencionar,
tive com S. Ex~ um encontro, uma conversa, conversa demorada, conversa
longa, durante a qual estas questões foram examinadas. Tive ocasião-de dizer
Que. seria possível dar uma soiÍ.tção alta ao problema, solução que poderia ser
até em termos de unanimidade, desde que fosse boa, desde que fosse de primeira ordem, e, como se sabe, muita gente não prefere a primeira, a melhor
solução, prefere a de segundã, terCeira, quarta ou quinta categoria.
Sustentei que isto seria possíVel dCsde qUe, disSe eu naquele encontro sem
testemunhas, se usasse de inteligência e de boas maneiras, porque eu sustentaM
va que era possível se chegar a uma alta solução no Rio Grande do Sul em
termos de unanimidade, mas-para obter isto- era preciso-obter o voto dos vencidos de véspera, qUe eram os nossos adversários, que eram os meus adversãriõs; com os quais eu tinha mantido lutas ásperas e que, naturalmente, só
poderiam ser convidados a participai de uma s-Olução se lhes não fosse desairoso. Sustentei que isso teria um significãdo nacional extraordinário, porque
exatamente no Rio Grande do Sul, era onde as feridas tinham sido maiores.
Argumentei vivamente sobre as vantagens nacionais desta solução.
O Preside-nte Castello Branco considerou-me otimista. Não pude deixar
de sorrir, porque, respondl:lhe, poUcas pessoas tinham-me chamado de ati-
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mista, àquela altura da minha vida, e muitas as que tinham-me chamado de
pessimista. Insisti em dizer que era preciso ter inteligência e boas maneiras,
porque não se podia tratar uma parte vencida de forma que eles não pudessem comparecer, afinal de contas, perante a opin"ião pública de forma menos
lisonjeira. Disse, então, que recorrendo à "casa de correção", o velho e abominado Presídio do Rio Grande, eu também me elegeria governador, mas
não me parecia decente.
Como o Presidente Castello Branco tinha estudado no Colégio Militar
de Porto Alegre, sabia o que era .. casa de correção" e respondeu-me, com
presteza:~·- É claro." Eu disse: .. _ Isto não me parece decente." E ele confirmoU: u _ É claro."
Depois foi feito o-que foi feito. Mas antes de que isso tivesse sido feito,
surgiu um problema, peço perdão ao Senado em estar rememorando coisas
velhas, mas o faço para explicar por que vim a ser Deputado Federal e depois
Senador. Tratava-se de eleição da Mesa da Assembléia. Existia um acordo
para eleição da Mesa, do qual não participara o Partido Libertador. Contu~
do, extintos os partidos, pretendia-se que os deputados libertadores se subme~
tessem ao pacto do qual não eram partes. A bancada eleita pelo também extinto Partido Trabalhista, que era numerosa, se dispunha a votar em Honório
Severo, eleito pelo Partido Libertador. Era o começo do entendimento que eu
achava possível e proveitoso para o Rio Grande e para o País. Desfeitas as
arestas mais ásperas, recebidos como iguais_ os antigos e duros adversários,
estar-se~ia caminhando para o entendimento em torno de um nome superior.
E mais, os deputados originariamente trabalhistas, alguns d~putados de ori~
gem libertadora, e alguns eleitos pelo PDC, formavam a mãioria da As~
sembléia, maioria seguia, c-apaz, por isto mesiTIO, de eleger o novo Governa~
dor do Estado. A eleição da Mesa seria o anúncio ou O prenúii.cio da escolha
do Governador.
Eis senão_quando recebo um telefonema do então Ministro da Justiça,
cobrando~ me, de maneir~ imperativa, o voto_ pafa o candidato da ARENA,
entidade a que eu não pertenCia. Não esqueço a verdadeira estupefação que
experimentei, porque, embora amigo, embora companheiro, embora afetivamente ligado ao meu interlocutor, el! não poderia esquecer os nossos princípios programáticos, as nossa_s regras de conduta. E era a_primeira vez que eu
via o Governo Federal querer entrar na Assembléia para eleger a sua Mesa,
assunto de sua competência privativa. Efetivamente, estranhei a nova maneira de proceder de quem também se formara no seio-do mesmo partido, e do
qual 'fora uma das eminências.
Depois disto, lã chegou outro Ministro, o Miriisfrá-do Trabalho, amigo
nosso, pessoa muito apreciada, que tinha sido nosso candidato ao Governo
do Estado. Homem maneiroso, afável, simpático, proCurOu-me ínstantemen:.
te para demover~me da solução que eu desejava, não apenas porQue, afinal de
contas, daria à Assembléia uma solução própriae-=-a-dequada, senão também
porque deveria servir como um anúncio do que se poderia fazer em matéria
de Governo de Estado, desde que houvesse aquela inteligência, aquela maneira de proceder que me parece deva ser usada em assuntos de natureza política.
Resultado desses fatos foi _uma carta que escrevi aõ- então Ministro da
Justiça, então meu amigo, na qual eu analisava esses fatos e dizia, por exemplo, em certa altura, que, à semelhança do juiz nazista do filme- "O Julgamento de Nuremberg"- que era um notáveljurisperito, condenado ejã recolhido à cela carcerãria, pediu para dizer uma palavra aO juiz que o condenara. E, numa espécie de desculpa de profissional a profissional, esmagado
pelas provas do horripilante barbarismo, segredou que não imaginava tivesse
descido a tanto. O juiz americano, então, com a fisiononifa ã,marrotada pelos
sofrimentos que o processo lhe fora causando, redarguiu que o problema não
era de quantidade de horrores mas que, no momento em que o primeiro inocente fora sacrificado, nesse· momento, o juiz nazista se-tornâra féLi; -se não ti.:.
vesse havido a primeka capitulação, os horrores não tefiam sfdo tantos.
Continuava eu: mutatis mutandis não quero transigir com o sacrifício do
primeiro inocenre-·na esperanç-a -de que as coisas que me-repugnam, pOr me
parecerem erradas, não cheguem a ser tantas que, pelo f!.Úmero, se tornem in~
defensáveis.
Encaminho-me para o ostracismo. Que fazer? Afinal, em 37, não voltou

o Dr. Décio ao consultório e o Dr. Pilla não retornou ao magistério? E ao
meu juízo eles nunca foram maiOres do que nesse período.
Nessa carta, que agora divulgo, eu dízia por que rrie aT3.stava da vida
política· e por que não podia ingressar na Arena, que era o partido dos bemaventurados. Ocupava-me da necessidade de serem escolhidos bons governadores e da possibilidade de isto ser feito, ainda que a melhor solução nem
sempre fosse a preferida pelas razões que eu mesmo declinava. Aludia ainda à
ameaça pendente sobre a Assembléia, da sua mutilação, para que oUtras .. so-
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Juções" pudessem ser mais facilmente obtidas. Não vou resumir o documento, que, por inteiro, seguir-Se~á a este discurso.
Não preciso dizer que a carta deve ser lida com os olhos do tempo e ela é
datada de 14 de março de 1_966.
Lida hoje, ver-se~á_que o tempo só veio confirmar, e infelizmente, as minhas previsões.
Este documento que nunça quis publicar, vou publicá-lo agora como
parte integrante do meu discurso, porque neles estão as sementes do meu procedimento ulterior e até da minha chegada a esta Casa. A despeito de tudo,
Sr. Presidente, e a_ despeito de entender incensurável a minha posição mas
sentindo que a minha posição naquele momento poderia acarretar cassações
de mandatos na Assembléia;-para aSsegurar aquilo que me parecia uma
monstruosidade, que era a intervenção do Governo Federal na eleição da
Mesa da Assembléia, coisa nunca vista:- no meu Estado, liberado_ pelos meus
antigos adversários, eu me dispus a aceitar a solução que viesse a ser concebi~
da pelo Ministro Peracchi Barcellos. Fiz mal, Sr. Presidente? Não sei se fiz
bem, mas a aceitei na esperança de mostrar que seria possível obter uma so~
lução _d_e_ primeira ordem para o Estado do Rio Grande do Sul. O documento
então assinado por nós, aludia__à_s_ dificuldades havidas para encontrar uma
solução harmoniosa pãra a eleição -da Mesa, porque já àquele tempo havia
quem quisesse, quem preferisse o insucesso na eleição da Mesa, exatamente
como justificativa das medidas de viOlência reclamadas do Governo Federal.
Eu transigi. Não sei se fiz bem, mas transigi e cedi para que não acontecesse o
que por fim veio a acontecer. Fuí mal sucedido. Com_ efeito a Mesa foi esco- ~
lhida em bons termos mas_depois vieram as monstruosas cassações de mandatoS parlamentares.
Eleita a Mesa graças à minha transigê'ncia, e p::ira tanto possuía a plena
autorização do Deputado Honório Severo, nunca recebi palavra de quem tão
ingentemente desejava, quase que impunha, a solução que veio a prevalecer,
mutatis mutandis.
O fato é que a Mesa foi eleita em bons termos, mas depois vieram as cassações de mandatos parlamentares, monstruosas cassações porque destinadas
a eliminar os eleitores do colégio eleitoral, da Assembléia que elegeria o Governador, expediente que contrariava toda a longa e tantas vezes penosa história do Partido Libertador, sem falar nas normas fundamentais de conduta
humana.
Superado este _episódio, continuei, perdoe~me o emprego da primeira
pessoa, continuei dia apóS dia em propagar a.- minha idéia, especialmente entre os meus antigos adversários, cujos votos _serütm decisivos para o bom sucesso da soluç[o concebida. Custo1,1 algum tempo e bastante esforço. Por fim,
a idéia- ·pro-sperou e agora faço-uma revelaÇão. Partindo sempre de que o
nome a ser escolhido deveria s~r um grande nome, acima da.craveir_:a media~
na, do seio dos meus arraigados adversários de véspera surgiu um nome: eles
lembraram ó nome de Raul Pilla, contra quem ninguém podia dizer nada.
Devo repetir: a lembrança do nome de Raul Pilla para que fosse ele o
nosso candidatO ao governo d,o Estado partiu deles e não de mim, e faço a re~
velação porque lhes é honrosa. Imediatamente transmiti ao meu velho e que~
rido amigo a idéia surg_ida no acampamento adversário; meu velho e saudoso
amigo e_ mestre, com a lucidez e precisão qüe lhe eram tão próprias, respondeu brevemente e, infelizmente, como eu pressentia. Em carta que conservo e
da qual retiro esta passagem, assim se pronunciou:
"Espero que tenha recebido sem empeços a carta que lhe enviei
em resposta ao seu telegrama. Nãc sei se fui suficientemente claro,
mas ainda que a idade não me desse direito à aposentadoria, seria a
mesma a minha opinião, pois não vejo a possibilidade de fazer nada.
~- E necessário esperar que--a oilda (ou o dilúvio) passe. Nunca vi nada
tã.9 auspicioso e tão malogrado."
Mais tarde, mandou-me esta carta, Sr. Presidente, que vou pedir licença
para ler:
"Apresso-me em responder-lhe, e, por isto o faço sumariamen-

te.
Não me parece viãvel a solução. Pelo que se acha estabelecido,
a Assembléia terá de escolher entre nomes previamente escolhidos e
registrados pelos partidos políticos; serão pois nulos os votos que
recaírem em outros nomes.
Poder-se-á, entretanto, contar com o impacto psicológico que
a reação produzir nos partidos. Mas, deflagrada, como já estã, a
luta de interesses, não creio que venha a ser grande a sua influência."
Agora, para mim, a questão mais delicada: não me sinto- em
condições psíquicas, nem físicas para assumir as responsabilidades
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do cargo; a velhice chegou realmente. Do ponto de vista psíquico,
esclareço, porém, ser mais um total desencanto do que alguma falha
de julgamento.
Se o plano é viávCl, por que não o tentar com outro candidato,
como o Cirne Lima, que sob o aspecto administrativo ofereceria
muito mais seguras perspectivas?
Pense nisto."
Aqueles que conheceram o Deputado rio-grandense Vêem que ele estâ inteiro, nestas singelas palavras. DepOiS, fOi O que foi. A rriaiOria da Assembléia
- digo, porque disse no momento em quC foram eliminados da Assembléia
tantos parlamentares quantos os nec-essários para fazer da maioria, minoria e
da,minoria, maiorra-....::.-soOITlinóa íilspirá.ção e, p·ortarito, sob minha responsabilidade, a maioií3-da ASSembléia-fez Um gesto alto, nObre, digno, memorável. Fez o quê? Convidou o Prof. Rui Cirne Lima pãra ser candidato ao Governo do Estado. Era maioria" na ÁSsC:iiióféla~ ffiaioria larga,
Foi então que desceu o Cutelo vingador e foram degolados, como nos
tempos ominosos de 9J, tantos quantos os Deputados necessários para que a
maioria se tornass-e minoria, para que a m1norla s·e-ccinv-erteSse em maioríi.
Eu, que entrara para a vida pública, inspirado por determinados ideais,
não -podia aceitai- ãc{uilo. Não po-dia. E eu qUe jâ esta vã decidido a dedicarme à minha atividade profissional, exCluídO que forã- da vida pública pela extinção do meu partido, no momento em que adversários meus de ontem,
eram degolados, guíffi-Otinadcis Pelo poder dõ arbíTrio, para qUe o !;overno do
Rio Grande do Sul fosse entregue a um me-mbro__ do Governo que cassava
mandatos e direitos- que coisa ignominiosa! Exàtamente o que, cin urilas livres, tinha sido batido, eu não poderia ficar impassível, especialmente quando as vífifficiS -tinham confiàdo na minha palavra e aceito a minha fórmula.
Não-poderia ficar. E por solidariedade àqtie:les de-sg-raçádOs daquele momento, e para com eles correr a mesma sorte, termineriilScre\>enâo-me em uma
sublegenda do M DB, _porque, diga-se de passagem, são os desígnios da Providência; o praZo deTilSciíÇão s-e-esgotara e eu não me havia irisCrilo, de modo
que estava automatiCamente fora da vida púbticã;·-maS, Para atender a dois
retardatários:- naturalmente do Partido oficial - foi reaberto o prazo de
inscrição, e~ então,- pUde-e Vim a inscfever-me na: Sublegenda- do MDB: Sublegenda cujos termos tenho aqui, Sr. Presidente_. com __t_odas _as assinaturas.
Este fato teve profunda repercussão. Os antagonismos preexistentes
eram grandes c pareciam insupefâveis; a luta recente fora intensa e por vezes
áspera;- muitos excessos tinham sido cOmetidos;- -eu forã --dos combatentes
mais constantes e por isto mesmo dos mais combatidos; as feridas ainda estavam abertas e vivos os ressentímentõs. De Outro laGo, a vitória ta.ni.bém recente parecia assegurar a muitos liberdade para quaisquer abuso§ em nome
da "revolução", como se liberados dos históricos e sagrados compromissos
foijados em setenta anos de lutas partidâdã-s. Em verdade, por tudo, o clima
psicológiCo e.i'a adverso a um entendimento com os adversários de ontem.
Por isto, a dccís-ão que cu tomé1 (com outros companheiros e estimulado
por muitos c_ompanheiros de prol) não foi compieendid3 Pelo maior número,
que, não tenho dúvida, não aprovou a posição por mim tohlada.
É claro que para a clarividência de Raul Pilla as coisas se apresentavam
sob outro prisma e eu não tomei a--resoluçãO que -tomei Sem cintes COríSultâ-10.
Fiz o mesmo com Orlando da Cunha Carlos, o últimO Presidente do Partido
Libertador no Rio Grande do Sul.-Ol'lãrido Carloifoi urri<i dãS Irielhofes figu~
ras do Rio Grande. Era outra cabeç-a de escol. Também ele opinou no sentido
da minha resolução. Tempos depois, respondendo a uma indagação jornalística, dizia:

e

"Considero perfeitamente legítima a participaçãO --de alguns
líderes do ex-Partido Libertador no MDB, conforme reiteradas manifestaçõeS ri1inhas anteriOres. Extinto o Partido Libertador, ficaram os seus integrantes com liberdade para inscrever-se nos Partidos novos que fossem criados, como proclamou o seu grande Líder
Raul Pilla."
Também Coelho de Souza. E muitos, muitos outros.
A maioria, no entanto, estoU Certo, não áprovo_Qminha posição, embora
a respeitasse. Duas censuras, porém, eu recebi, de dois autorizados correligionários: Jo~o Peres, do Alegrete, c Severino Azambuja, de Santiago. Recebi e
respeitei, porque eu sabia que eram sinceras e que só o teriipo Poderia desanuviar os seus espíritoS e mostrar onde c Com quem est3.vã: a raião. Não sei se o
tempo que eles 'tiveram de vida foi bastante para 9Ue istO se d~sse; riia~ não tenho dúvida de que isto se daria. De qualquer sOrte, respeitei religiosamente
essas duas manifestações e se as relembro hoje é para-ainda uma vez homenagear aqueles que tanto fizeram para que a- democracia não fosse urna burla e a
violên-Cia não fosse Um expediente honrado.
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Sem mudar de -identid3Çe, eu não poderia aceitar o que estava sendo feito particularmente no Rio Grande; eu poderia ir para casa, como era minha
resolução, quando da extinção dos partidos; mas depois do que houve, após o
genocídio parlamentar ... após o sacrifício de pessoas pelo fato de terem aceito
a minha sugestão e tentado contribuir para que o Rio Grande viesse a ter um
grande governo, sem a mais mínima compensação, sem a menor promessa de
coisa alguma, entendi que a minha posição deveria ser ao lado dos humilhados e sacrificados.
As minhas afeições pessoais estavam no outro lado, mas a minha consciência me indicava o caminho que ·vim a tomar, por solidariedade na desgraça.
Aliás, no cüa em que -se _consumoii o latrocínio político, Honório Severo
e_.eu divulgamos esta nota pela imprensa:
· "BROSSÁRD- E SE_vERO

Os DeputadoS Pau~o Brossard de Souza Pinto e Honório Severo que, onlem, nãO p~_rtic_iparam do_ pleito indireto que elegeu o
-nov-o goVerna:~or dO Es-tado,nxara_m o seu comportamento na nota
que distribuíram_ aos jorriai~.~- Nesse pronunciamento dizeni o se~
guinte:
-"Dentre os títulos que enriquecem o patrimônio cívico do
Partido Libert~dor, talvez nenhum mais marcante do que o relativo
à sua luta pela verdade eleitoral. As grandes reformas feitãs no Brasil tend~ntes a assegurar a yerdade dem~-crática se devein-aõ- P~: assim o voto secreto, o voto feminino,-a:representação proporciOnal, a
apuração real do voto pela justiça eleitoral. A verdade eleitoral sofreu- hoje, no Rio Grande do Sul, a- mãis rude ofensa, a mais brutal
agressão. 32 deputados, em 55, _quiser~In eleger urri Governador que
inspirisse confiança no Rio GraÍtde ~ despertasse esperanças nos
rio-grandenses. O professor Ruí Cirn~ Lima- não é gOvefna-dor do
Estado porque a violência iirtpediu- stia eleição, medi<inte a cassaçãode mandatos parlamentares e a anulação prévia de votos. A violência, a serviÇo de ambiÇões, fez da ml!i_oria, minoria e da mii1oria,
maioria. OU melhor, nem assim conseguiu fazer da minoria, maioria, pots 23 não sã'o maioria: dcr48 .....::. ~antos são os deputados depois
das cassações. Com o espetáculo de hoje o Rio Grande retrocedeu
ciriqüe'f:fta anos. A Revolução, que deveria renovar o Brasil - política, econômica e socialmente- recorreu à violência para entregar
o Rio Grande às carcassas sem glória da velha e detestável política
que levou Ó Brasil à Revolução. Todo~ mundo sabe que hoje não
houve eleição. Operou-se a usurpação. Graças a ela a posse do go~
verno do Estado eStá assegurada por quatro anos. E daqui quatro
anos que .se dirá ao povo?
Nós fiZemoS tUdo quanto em nóS estava para dar um governo
ao nosso Estado. Um governo que governasse. Um governo queresolvesse problemas. Um governo que renovasse métodos e mentalidades.-Um governo que não fôsse o que tem sido a "política" no
Br.asil. _ A violência impediu que isso fosse obtido. FOmos mal~
suc_~didos. O__ ~dever, entre_tanto 1 foi cumprido. Dever de riogrãndenses e de Deputados libertadores. E isto basta.
Hoje, e d3.qui a ciuatro anos, podem~s e poderemos dizer que
nada temos_ e nada tiVemos com o çpisódio de hoje consumado. Que
oeus prOteja_ o -ªrasil.- Paulo Brossard de Souza .finto- _Honório
P. Se~ero."
·
"-·
(Correió~do Povo, 4-ll-1966).
É Claro que se_ muitos, generosa.mente1 ainda_esperavam a realização das
promessas implícitS.s no movfme_ri~q __ Cf~ inarç-Õ, muito~ também não queriam
largar o governo, Por preço nerlhum, ainda que isto representasse a inversão
total de tudo quanto por nós fora sustentado ao longo dos anos. E pretendiam que os antigos libertadores estivessem como que obrigados a fundirwse
no- partido oficial em vias de formação.
A propósito vou trazer a público outro documento. É de Raul Piila, e
não chegou a seu destino, interceptado que foi pelo AtO nº 2. Como o-Paitídá
Libertador seria--extinto ·por forÇa do enf8o recente Estatuto dos Partidos, e
examinando o destino dos partidários orfanâdos, assim se expre"ssava o modelar homem público:

"Só resta, pois, aos Libeftadores que não se queiram alhear da
Vi dá Pública, o recUrso de filiar-se a um partido patenteado. Disse
patenteado e disse bem, porque, doravante, somente haverá grandes
empresas eleitorais, devidamente registradas.
Como proceder entãO? -
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A primeira solução que naturalmente se apresenta é a transferência em bloco para o partido mais afim do nosso. Poderíamos assim continuar a exercer uma certa influência como Libertadores que
somos. Mas, para que tal solução nos fosse inteiramente satisfatória, seria neCC:SSãrio que· a nossa legislação eleitoral admitisse a
sublegenda partidâria, pela qual me bati inutilmente na Assembléia
Nacional Constituinte de 1946 e que agora, com a força da redução
do número de partidos, ainda mais útil seria. Não é admitida a
sublegenda, nem vejo a possibilidade de que venha a ser adotada.
Entretanto a incorporação global oferece o flanco a objeções.
Não parece natural que, deixando de existir, se arrogue o Pariido o
direito de decidir o comportamento futuro de cada um dos seus
membros. Por outro lado, há sempre incompatibilidades locais, ou
individuais, que nada autorizaria a violentar e possivelmente prevaleceriam.
A segunda solução é mais liberal: deixa a cada Libertador o direito de seguir o rumo que melhor corresponda aos seus sentimentos. Livres sempre fomos no seio·do Partido, embora sujeitos à disciplina partidária, conscientemente admitida. Por que menos livres
seríamos agora, quando, com a dissolução compulsória do Partido,
a disciplina perdeu a sua razão de ser?
O meu voto, po1s, se eu eiltre vós pudesse estar, seria por esta
fórmula liberal. Livremente entramos neste histórico e glorioso Partido; livremente, agora que ele deixa de existir, cada um de nós, inspirado sempre pelos altos ideais libertadores, deve tomar o seu rumo.
Continuaremos juntos, embora sem personalidade partidária
própria'? Separar-nos-emos, dispersar-nos-emos'? A vós cabe decidir,
pois que eu, aqui, mais não posso fazer do que apresentar~vos
opções. E, qualquer que ela seja, será senipre a despedida do Partido, que deixará de existir como entidade política."

Como disse, foi 'então--que ·me íi:tScrevi em uma sublegenda do MDB.
Candidato à Câmara Federal, praticamente sem sair de caSa, sem fazer campanha, vim a ser eleito. Lâ exerci o mandato com a independência que os ter~
mos 'da sublegenda me assegu~avam. Deixei mesmo de figur~r em comissões,
a despeito da insiStência:. d_o Lídér Mário Çoyas. Elt niesmÕ me defini como
um deputado sobrevivente. Meu plano era, ao cabo do.mandato, a nada concorrer.
Veio o Al-5 nesse entretempo. E foi aquele naufrágio. Quem sabe um
terremoto. O fato é qUe, rio ·mo·meõio mais difícil, nas trevas reinantes, quando a esperança desertava do País, eSpecialmente os companheiros com quem
convivera quatro anos na Câmara, alvitraram minha candidatura ao Senado.
Era uma maneira de sair sem deixar de concorrer, pois as condições eram tão
difíceis que era difícil encontrar u_m candidato ao Sena_dQ_,_._._Por estas e outras
circunstâncias vim a ser Candidato ao Senado e, milagre dos milagres, quase
fui eleito.
Coricorrendo com os ilustres senhores Daniel Krieger e Tarso Dutra,
deixef de ser eleito por 30 mil votos. A campanha foi a- mais misáãvel que jã
vi. Ainda agora agradeço a Deus Nosso Senhor ter me inspirado na resolução
então tomada. Encerrasse hoje minha vida pública, poderia dizer que no momento mais difícil, quando tudo era perigoso, estive no meio dos perseguidos
e na primeira linha. Na primeira linha.
Então, como depois, em 74, e agora, em 82, nunca jamais me ocupei dos
meus concorrentes, jamais lhes citei sequer o nome: Sempre e invariavelmente
me ocupei d~ problemas e só de problemas.
Derrotado, quatro anos após de casa vim a ser arrancado, rigorosamente
é o vocábulo próprio, arrancado para ser candidato ao Senado outra vez. Enfrentei um candidato ilustre, antigo Parlamentar, Diretor e Presidente do
Banco do Brasil. Cámo-disse, campanha limpa, como a que voltei a fazer agora.
Eis como e porque vim parar nesta Casa, na Càsa da qual agora medespeço.
Por que, Sr. Presidente, rememorar fatos antigos, até aqui guardados entre poucos? Já disse que tenho para mim que estou a despedir-me da atividade
parlamentar e eu que nunca dissera uma palavra de "justificação" ou de "defesa" das posições por miin assumidas, confiando ao tempo e à boa fé dos homens a compreensão delas, entendi de mostrar alguns elementos que explicavam e esclareciam um comportamento, e esclareciam igualmente e igualmente explicavam acontecimentos políticos que ficaríarn sem a sua versão real.
Peço perdão ao Senado pelo inventãrio de fatos e circunStâncias qu"e venho de fazer, trazendo à luz sucessos tão pequenos.
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O Sr. Marcos Freire_- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BR_QSSARD- Sr. Presidente, outro dia lia em Renan,
autor da simpatia do Senador Luiz Viana, esta passagem proferida, exatamente hã um século, da cátedra da Sorbonne, em 1882:

"O meio de se ter razão no futuro é, em certos momentos, saber

resignar~se

em estar fora da moda."

Eu tenho andado fora da moda, não apenas em certos mas em muitos
momentos ... Devo dizer, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, que disto não me arrependo muito. Eis aí por que terminei iiesta Casa e porque, tendo aqui chegado, agora dela me despeço.
Vou encerrar, Sr. Presidente, mas, antes de fazê-lo, devo dar um aparte
ao nobre Senador Moacyr Duarte, que hã mais tempo mo solicitara.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco. Fazendo soar a campainha.)Nobre Senador Paulo Brossúd, a Presidência vai propor aos Srs. Senadores,
de acordo com o Regimento, a prorrogaÇão da sessão por mais 60 minutos.-Nós_jã estamos às 18 horas e 22 minutos, portanto, vamos propor a prorrogação da sessão p"or maís 60- niirtiüOs,
Os SrS. Senadores que concordam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprova~o.

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Paulo Brossard, são homens da
cepa de V. Ex•, forjados nas caldeiras da cultura e temperados nos ãrduos embates de nossa realidade política, que carregam sobre os ombros o grande fardo da hora de transição que atravessamos. O Parlamento Brasileiro ficará
também a dever a V. Ex•. em futuro bem próximO cujas madrugadas já antevemos o seu renascimento pleno, o seu apogeu e o seu fastígio divididos nas
responsabilidades da democracia moderna e do estado de_direito. Sem desejar
alongar-me para não interrOmper pof mais tempo o seu brilhante pronunciamento, permito-me recordar u-in verso eterno de Garcia Lorca: ''En la bandera de la liberdad bordé el mãs gran amor de mi vida". V. Ex• poderã também
repetir cOrno o herói de Lorca este verso de inexcedível beleza, verso que se
adapta perfeitamente ao seu comportamento e, sobretudo, ao seu ideal de homem público. Muito obrigado.
O SR. PAULO BROSSARD- V. Ex• proferiu um aparte generoso, só
3ue o terminou mal; o- mUito obrig~do deveria ser dito por mim.

O Sr. Lourival Baptista- V. Ex• permite um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD- Logo após ouvír o aparte do nobre Senador Marcos F.reire, terei este prazer.

O Sr. Marcos Freire- Nobre Senador Paulo Brossard, chegamos aqui,
ao Senado Federal, vindos daquelas eleições em que não havia Lei Falcão,
nem vinculação de votos. SaímOs desta Casa, também juntos, após resultados
ã.dversos de uma eleição que foi proclamada pelo Presidente da República
como das mais livres, embora com Lei Falcão e vinculação de votoS. Não tenho eu a experiência parlamentar de V. Ex~, ...
O SR. PAULO BROSSARD- O quê é isso, nobre Senador?!
O Sr. Marcos Freire- ... que se iniciou na vida pública bem antes, c,
ainda ontem, eu procurava estabelecer.uina análise da realidade política brasileira, que é um desafio à nossa frente, àqueles que aqui permanecem, que
aqui voltam e àqueles que daqui saem, como o ilustre representante do Rio
Grande do Sul. V. Ex~', no relance histórico que aí traçou de sua participação
no processo político brasileiro, disse que, em 1974, foi virtualmente arrancado pelo Partido de Oposição para disputar o Senado da República, em seu
Estado. Por isso mesmo, quem fez o que V. Ex" fez, ao longo da sua existência, servindo ao Rio Grande, servindo ao Brasil, servindo à democracia, não
tem, por certo, permita-me dizê-lo, o direito -de dizer que, nesse instante, encerra a sua vida pública. Encerra o seu mandato ...
O SR. PAULO BROSSARD ~Nem eu disse que encerrava a vida
pública, apresso-me a esclarecer ...
O Sr. Marcos Freire -·Então, entendi mal e regozijo-me por esse malentendimento que tive.
O SR. PAULO BROSSARD- ... que encerrava a minha atividadeparlamentar.

O Sr. Marcos Freire -

Ah, bem!

O SR. PAULO BROSSARD -Alguma coisa me diz.

O Sr. Marcos Freire- Ainda bem que é V. Ex• mesmo que esclarece a
expreSSão usada que, por equívoCo, deve ter saído como "vida pública", porque comentava com o .meu Líder Humberto Lucena que aqueles aqui que são
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os seus liderados não aceitariam, até mesmo porque, se esta disposição de v.
Ex' fosse voltar à sua banca da advocacia, exclusivamente, de agora por diante, estávamos certos de que o seu Partido, que é_ o nosso Partido, iria novamente arrancá-lo, num próximo pleito para fazê-to, de novo, representante
do Rio Grande do Sul, a serviço do Brasil e da democracia. Muito obrigado a
V. Ex'
O SR. PAULO BROSSARD - Os agradecimentos devem partir de
mim, nobre Senador Marcos Fi-CiTe~ ---0 Senador Lourival Baptista, do distante Sergipe, me- pede um apãrte-e
eu não tenho forças pai-a iesistii--ã- siúi SõHC:IiãÇàO:-~ - · - - ·
O Sr._Lourivül Baptista- Senador Paulo Brossard, permita-me V. Ex•,
eminente Senador, nesta tarde, quando V. Ex• s.e despede dos seus companheiros, acentuar que todos nós lamentamos o seu afastamento desta Casa. O
seu mangífico desempenho parlamentar como Senador de categoria excepcional honrou o seu mandato, o seu querido Rio Grande dO- Sul e o Brasil. A trajetói"hfâe V. Ex', nesta Casa do Poder Legisl3tiv0~ adquiriu dimensões de
grandeza e de díg-ilidade;-credenciando-o"fie:fán}e toda a: NaçãO como um dos
expoentes máximos da cultura jurídica e da- cap-aCidade intelectual, além da
reconhecida competênCTapolítica, que o situa no Plano daS miis altas e valorosas lideranças do BrasiL Na opinião de muitos dos Srs. Senadores, independentemente de qualquer situação partidária, os sucessivos pronunciamentos
de V. Ex• no decorrer desses últimos anos são ContribuiÇões decisivas ao aperk
feíçoamento jUrídico, político e TnstiüiCió.Oal daNação. São autênticas lições,
podemos dizer magistrais lições que, nos AnaTS- dó SeilaCfõ da República, perpetuarão o nome de V. Ex• como um parlamentar qu-e engrandeceu e iluminou o Poder Legislativo. E é, eminente Senador Paulo Brossard, com imensa
satisfação que ie!erilbro o dia em que tive o prazer, o grBnde prazer de conhecer V.Ex•, há muitos anos, num jantar-na residência do saudoso jurisconsulto, Professor de Finanças Públicas ...
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O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, hesitei em falar porque
eu imaginavã, conhecendo como conheço os companheiros, eu temia que
viesse ocorrer exatamente o que está acontecendo. Se falei, se estou a falar, é
porque me senti obrigado a tal.
O Sr. Evelásio Vieifa - Senador Paulo Brossard, Santa Catarina nunca
precisou pedir autorização para entrar em--territ6rio do Rio Grande do Sul.
Ao epílogo desse prOnunciamento históriCo do grande Líder Paulo Brossard,
não vamõs elencar_suas notáveis qualidades. Apenas, nobre Senador Paulo
Brossard, duas_ palavras, rigorosamente d_uas pala v~as:. "~estre, palmas!"
O SR. PAULO BROSSARD- C.Qmo posso agradecer, Sr. Presidente,
manifestações desta ordem?_ Era exat_amente por isso que, por longo tempo,
estive inclinado a_ não fal~_r hoje.
O_ Sr._ Roberto Saturnino -

Permite V. Ex• um aparte_?_

O SRcPAULO BROSSARD- Pois não, nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Satuininá--_ -Nobre Senador, qUanto é difícil para mim
apa!teá-lo neste instante. Durante esses Ultimas dias, temi por este momento.
Aíilda agora, remexi-me aqui na cadeira para levantar este microfone e expressar, do fundo do coração, o quanto aprendi a admirá-lo e o quanto lamento vê-lo despedir-se desta Casa. (Palmas. J

-· O SR. PAULO BROSSARD- Masainda.bem que esta Casa continuará a ter~ por 8 anos, a presença do Senador ROberto Saturnino, urna das melhOres figuras do Senado e da vida Pública brasileira.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PAULO.BROSSARD- Não lenho palavras para responder às
palavras do nobre Senador Gilvan ROcha.
O Sr. Agenor Maria- Permite V. Eiil Um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Com prazer.
.D Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Paulo Brossard, as instituições
se afirmam, se engrandeCém cOm n1ernbi'õs que a ilusti-aram e dOuraram seus
momentos, como V. Ex' Há 90 anos, um gaúcho ilustrou essa tribuna de
Oposição. Como V. Ex•, republicano; como V. Ex•, homem de oposição;
como V. Ex', cultor do Direito; como V. Ex•, maragato; corno V. Ex•, cujo
verbo flagela, às vezes, Os homens do Governo, castiga os homens que dirigem a Nação; como V. Ex•, estancieiro; como V. Ex• do mesmo rincão, do
mesmo pago, Bagé, este era Gaspar Silveira Martins, que é o símbolo, que
sempre que entro no gabinete de V. Ex• encontro na sua parede, como sua figura mais extraordinária, culto do- seu afe"to e da sua admiração. Mas devo dizer a V. Ex•, -neste instante que V. Ex• revfve-essa figura. Não conheci, n_ão fui
contemporâneo de Gaspar Silveira Martins, mas busquei nos artigos, nos livros _que _li sobre ele, que V..Ex' levou a palma àquele vulto extra9rdinãrio,
com- uma difererlça, ele morreu no exilio, vítiina de suas idéias, V. Ex• volta
pãra o seu Rio Grande, para a sua Pôrto Alegre; para reenCetar a sua luta e a
sua caminhada. V. Ex', como ele, não foi um homem crepuscular, foi um homem solar, brilhou no Senado, não nas horas de dúvida, nas horas de
. sombra, ergueuwse aqui, neste plenário, em pleno meio-dia e fez luz e fez
sombra. Nobre Senador, os anos podem passar, mas nunca mais nós, que fomos contemporâneos de V. Ex•, deixaremos de ouvir, ecoando no nosso ouvido, na nossa alma e no nosso coração, as palavras que V. Ex•, dessa tribuna,
Como Senador e como nosso Líder, como aquela figura que reviveu Gaspar
Silveira Martins, encantou_ esta Nação e ensinou-a a viver e a lutar. São os
meus votos, que também me retiro desta trincheira e lá no meu cantinho, de
vida de tinhorão, sem apanhar sol, porque o sol vai me crestar as folhas, eu
acompanharei, de longe, a sua trajetória luminosa que não se encerra aqui;
vai se encerr~r em jornadas mais glOriosas e mais longas. Que Deus continue
a iluminar o caminho de V. Ex•

O SR. PAULO BROSSARD- Não posso sair ~o Nordeste.
O Sr. Agenor Maria- Senador Paulo Brossard, a história registrará, tenho certeza, o autêntico cultor do Direito que é V. Ex•, autêntico ao ponto
que deixou o movimento que V. Ex• ajudou a fazer, a Revolução de 64, porque essa mesma Revolução, fugíndo aos seus ideiis, Usou do direito da força
para, na Assemblé"ia do Rio Grande do Sul, criar um plano inclinado em termos éticOs e mora"is, que levou a Nação a mergulhar nõ abismo dos atos excepcionais. Congratulo-me com V. Ex', porque foi dentro desse princípio, no
qual V. Ex' traçou a sua vida, que dá a esta Casa, nesta tarde, estes momentos
maravilhosos que estamos vivendo. Congratulo-me mais uma vez com V.
Ex•, e reafirmo que o vazio qUe fica boje, no Senado, só poderá ser medido
pela grandiosidade do seu gesto, que cultua aquele valor intrínseco que é o
valor do Direito~ Admito, Senador Paulo Brossa-rd, a força do Direito, mas
inte1nüne_n_te irnpos~HVel que se consagre o direitO- da força. Muito obrigado a
V. Ex'

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, o nobre Sendor Dirceu
Cardoso acabrunhawme com a comparação que faz da minha individualidade
com a do maior atleta da triburia bri:isileini- na frase de Assis Brasil - o
grande Gaspar, o grande Silveira Martins. Que posso eu dizer, Sr. PreSidente,
descontados os exageros? Nada posso Tazer, senão recolher estas expressões
apenas com uma observação para que Um eventual historiador do futuro, que
venha a revolver estas páginas, não tome corno iludidos os personagens de
hoje.
Geralmente, na vida pública, na vida parlamentar, os sucessos que parecem maiS duradouros duram o tempo dos círculos que se formam num lago
plácido ferido por uma pedra; parece que eles vão repetirwse indefinidamente
ampliando-se até às margens, mas a verdade é que a vibração dura pouco ...
Assim também são as fastos da vida pública.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu vou continuar e vou encerrar, vou encerrar observando que se eu aqui permanecesse por mais um período, conio

O SR. PAULO BROSSARD -

E homem público.
O Sr. Lourú•a/ Baptista - ... de Direito Tributário e homem público, o
insigne Ministro Afiornar Baleeiro. Desde então, quis o destino que nós, aqui,
nesta Casa do Poder Legislativo, estreitássemos os laços de amizade que se estabeleceram entre nós, fortalecida pela crescente admiração pelo notável Parlamentar do Rio Grande do Sul, cidadão exemplar, pela sua admirável cultura, integridade moral, cavalheirismo e bravura. Eminente Senador, esta Casa
sente o seu afastamento e, nesta horã, queremos diZer que V. Ex• foi um homem que a honrou.
O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, se eu não conhecesse as
exuberâncias nordestinas, eu fiCãria em dificuldades de continuar o meu discurso~ Mas de tal forma já estou a elas afeito, que reSisti, como resisto aos excessos verbais do nobre Senador Lourival Baptista.
O Sr. Gilvan Rocha - Perm.ite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD - Pois não.
O Sr. Gi/van Rocha --Aqui o outro lado de Sergipe. Vê V. Ex• que tem a
unanimidade do_ menor Estado da Federação. Particularmente a mim, seu colega nesses oito anos, muito me sensibiliza essas suas palavras finais do seu
mandato. E quero dizer ao querido colega somente que Serg1pe, agOra i"nteíro, agradece pela amizade honrosíssima, pelas lições inesquecíveis mas,
sobretudo, pelo exemplo impecável de homem e de democrata.
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aliás seria do meu gosto, aqui eu· veria -transcorrer _ó cétltenário ela República
e da Federação.
Parece-me oportuno lembrar que o cinqUentenário" da República e da
Federação transcorrem em pleno Estado Novo, quando da República e da
Federação havia apenas o nome.
Eu temo, Sr. Presidente, e é por isso que faço o registro, eu temo é que o
centenário da República e o centenário da Federação venham a transcorrer
em circunstâncias menos regulares, porque as deformações da República se
têm agravado _em termos gig?ntescos.
Os hábitos da República velha, que caiu ao cabo ·de 40 anos, jâ são virtudes na República novísSima que se aproxima dQ seu centenário. E da Federação sonhada pelos nossos antepassados, o que sobra realmente depois das
deformações que, continuada e progressivamente, se vem faZendo sentir, e
que vão sendo_aceitas por uma espécie de fatalismo? Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, mais de 90 anos são passados da adoç_ão da República, da consagração
da forma federativa de Estado, e nós estamos neste descalabro institucional
em que nos encontramos. E foi por isso que me pareceu oportun(i lembrar
que corremos o risco de chegar ao seu centenário em circunstâncias anômalas.
Vejo à minha frente o nosso companheiro, chefe do Partido majoritário
nesta Cas_a, porta-voz do Governo, homem de letras, ilustre por tantos títulos, e sou levado a fazer esta reflexão. Não pense V. Ex•, nobre Senador José
Sarney, que não tenha valorizado atos dos últimos Presidentes da República.
Procuro ser justo e por sê-lo lembro que a mesma personalidade que se fez au~
tor do "pacote~ de abril" foi também quem enfrentou a violência, especialmente em São Paulo, e terminou com a série de suicídios que subitamente dei~
xaram de acontecer em São" Paulo. Lembro o _fato para prestar homenagem.

O Sr. José Sarney- Estou presente, nobre Senador Paulo Brossard. E
em homenagem a V. Ex• também inscrito para prestar esta homenagem nos
Anais do Senado_ Federal.
O SR. PAULO BROSSARD.- Muito obrigado aV. Ex• Eu queria me
dirigir- exatamente para c~amar a atenção para isso.
Nunca menosprezei a contribufção poSitiva dC)arrogan.te autor -do ..pacote de. abril_". Da mesma forma que não menosprezo as contribuições do
atual Presidente da República. Não posso me conformar igualmente com
aquilo que me parece ser maiS um abuso, porque é um erro. E se digo o que
digo é exatamente para, att~Vés da minha palavra, se chegar até o "Olimpo,"
representar a voz de alguém -que, fora da corte, da corte dos eleitos, diga alguma coisa sobre o -que vai acontecendo no nosso YaíS.
Eu lembraria que, vai para quase 90. anos, o graride Silveira Martins, retornando do-exílio, asseverava: uo sistema presidencial tem dado maus resultados e ainda dará péssilnOs". E a crônica política republicana não tem sido
senão a confirniaÇão~ a· triste-cOnfirmação, da profétiCa-visão do grande polf~
tico, dó grande parlamentar rio-grandense.
Tem mais. O único Senador, das dezenas, das centenas que passaram por
essa Casã., no ImpériO- e na República, que tem seu busto no plenário do Se·
nado, jâ no fim da _vida, já vendo morrer sucessivamente todas as ilusões,
num momento em que renunciou ao mandato de SenadOr, tal sua melanCÔiia,
tal sua desesperança, transformado que fora num corpo estranho ria política
brasileira - segundo suas palavras - o velho Rui, Cfuoarldõ i'efiunciou ao
mandato de Senador, começou a redigir um manifesto qUe termiriOU inacaba~
do, porque o Brasil inteiro; a Bahia à frente, lhe devolveu o mandato. E ele
veio aqui para esta Casa, para esta tribuna, ainda, conservar a chama que lentamente se extinguia. Pois neste man_ifesto inacabado escre_veu o antigo Senador baiano:
..Sob o an_tigo regime, em que a imprensa era o caminho do
parlamentar e o parlamento o caminhO do governo, o meu espírito
achava o terreno e o horizonte de que a inteligência e a energia precisam, para empreender e confiar, certos de que as questões interessantes ao país se haviam de resolver nas lutas da palavra escrita ou
falada, se haviam de resolver aos olhos, com o concurso e mediante
a sanção soberana da opinião pública."
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em que se criam as facções pessoais, e que envolve o poder em todas
as suas esferas. Graças a isso, a liberdade e a democracia começa·
ram a recuar, têm recuado enormemente, e recuam sempre, sob o
domínio de instituições, que, -pelo seu nome. pela sua consagração,
pela experiência de sua índole noutros clim.as e com outros povos,
nos iludiram com a esperança de resultados bem diversos."
Estas palavras fora:m escritas menos de dez anos antes que o vendaval de
1930 pusesse abaixo tudo aquilo que, farisaicairieitte, se queria manter intáca~
do a despeíto das advertêncüis-apoStolares do grande Senador baiano.
Sr. Presidente, devo encerrar. E devo encerrar pedindo desculpas por todos os excessos cometidos esta tarde contra o relógio e contra o Regimento e,
-nfalS uma vez, agr3.dec~r, agradecer dobradamente a tolerância de V. Ex•, e
maior ainda do que a__ sua tolerância, a tolerância da_ Casa. Encerro fazendo
uma indagação: Valeu a pena, Sr. Presidente? Eu seria o mais filgratõ dos homens se formulasse esta pergunta em termos pessoais, porque a verdade é
que, pessõã.lmente, não tenho recebido senão dádivas sobre dádivas em todos
os sentidos, a todas as horas; para não sair desta Casa, lembraria que fui
Líder da brilhante e numerosa Bancada da Oposição em dias verdadeiramen~
te _!IleD}_oráveis~ E se hoje não sou o primeiro Vice-Presidente do Senado, convidado pelo nObre Senador -Nilo Coelho e, depois, pelo nobre Senador José
Sarney, em nome do Seu Partido, é porque nãO poderia concorrer com companheiros de bancada que já haviam a:nunciãdã o--seu desejo de participar da
Mesa. Aqui eu recebi tudo quanto poderia receber. Mas, antes de chegar
aqui, recebi do Rio Grande do Sul a glória de ser o seu representante nesta
Câmara ilustre.
Sob o ponto de vista social, entretanto, qual é a resposta? Mas, antes de,
com esta indagação ou_com esta resposta, encerrar, e encerrar para sempre, a
minha passagem por esta tribuna, quero a todos agradecer e a todos render
homenagem. E como hor:nenagem eu não posso prestar de um a um, limitar"
me-ei a mencionar os que tive a honra de ter como Pr~sidentes desta CaSa:
Magalhães Pinto, que lâ se encontra, honrando-me-com a sua presença. E parece, Presidente, que termino como comecei. O Primeiro discurso que fiz tàmbém passei da hora. Presidia a sessãO com a sua maestiia, com a sua deticãdeza, o Senador mineiro. Houve quem reclamasse do excesso de liberalidade
para com o Senador rio-grandense. Estreava em ambiente tenso. No fim da
sessão, depois de anunciar a Ordem do Dia, disse, mais ou menos, estas palavras: ••-Antes de declarar encerrada a sessão, devo pedir desculpas ao Senado
por ter descumprido o seu Regimento." Lá está o Sr. Presidente Magalhães
Pinto. Aqui,-não estão Sr. Presidente Petrônio Portella e, mencionando o seu
nome, nele envolvo_todos os companheiros que nos deixaram no meio desta
temporada. Ã minha frente, o Sr. Senador Luiz Viana. Bastaria dizer que é da
Bahia, para dizer qu~ cativa pela sua inteligência, pela finura do seu trato,
pela sua fidalga maneira de ser.
Por fim, o nobre Senador Jar_bas Passarinho que, neste momento, câ não
se encontra e sou capaz de desconfiar que seja por ufr8.queza". Quero renderlhe as homenagens a que faz jus. Falei em Magalhães Pinto, falei em Petrônio
Portella, falei em Luiz Viana; falo em Jarbas Passarinho. A S. Ex•, entretanto, devo dizer uma palavra, não apenas porque é-o atual Presidente, mas se
não, tã.mbém, ·-porque, -depois de uma ascenSÍona:I vida pública, é afaSt3.do
desta Casa. Será um ConSolo amargo, será um consolo indesejado, mas, talvez, para a sua vida pública houvesse necessidade desse tropeço. Raros são os
homens que, sempre invariãvelmente, são vitoriosos .na vida pública. A sua
vida tinha sido uma sucessão de vitórias, agora chegou a vez de provar o travo da derrota. É moço, os serviços que pode prestar ao País não têm limite, e
certamente haverá de prestá-los. E cuido qtre Deus, nos seus desígnios, na sua
sabedoria, entendeu de impor-.l~e essa provação. De qualquer sorte, lembrando os Presidentes desta Casa, dos quais recebi atenções impagáveis, ao P"rCsidente, Jarbas Passarinho, presto as homenagens a que faz Jus. Eu creiO que
muitas pessoas hão de pensar como eu.

Sr. Presidente, alguns _ônus foram por mim colhidos? Sem dúvida, sem
dúvida que sim. Mas como assim não haveria de ser? Mas, então, indago: se
sob o ponto de vista pessoal eu só tive vantagens, vantagens superiores a tudo
quanto eu poderia almejar, vantagens como esta de ser membro desta Casa,
de poder dizer que dela fiz parte, da Casa talvez mais ilustre do Brasil, se do
..Corr. o novo regime, não porque ele abraçasse o carâter re~
pOnto de viSta pessoal eu só tenho -razões para agradecer tudo quanto recebi
da misericórdia divina, eu nie pergunto se sob o ponto de vista social, se sob O
publicano, mas porque cometera o erro, em que eu tive parte, de,
adotando em toda a sua crueza _o presidencialismo americano, esta~
ponto de vista coletivo, se os resultados também são tão lisonjeiros. Ou se, ao
·belecer um mecanismo, onde, anuladO o valor das câmaras legislati~ · · contrário, se de 1945, -quando ainda estudante de Direito, me iniciei na vida
vas, desarmada a tribuna parlamentar, com esta se desarma a nação
pública, a 1982, quando me afasto da atividade parlainentar, depois de ter
e com aquela se anula a opinião pública, substituindo-a pelas oligarexercido mandato de Senador pelo Rio Grande do Sul, eu me pergunto se nós
quias decorrentes dessa atmosfera de absoluta irre_sponsabilidade,
teríamos realmente melhorado, se nós teríamos realmente evoluído no senti~
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do d_o progresso__ Qu se, ao contrário, de queda em queda, de'decadência em
decadência, de fraqueza em fraqueza, de pecado em pecado chegamos a essa
situação cm que nos encontramos hoje. Por que o Brasil hoje está batendo às
porl:.lf: do Fundo Monetário Internacional, ou o Fundo está batendo às portas do Governo do Brasil? Se não ê porque, afinal de contas, o autoritarismo
tomou conta deste País, ao ponto tias decisões mais importantes da Nação se-rem tomadas à revelia da Nação? Eu perguntaria se a vida pública documentada na representação popular, se hoje nãó está menos rica, se não está mais
pobre do que depois do longo período de ditadura estadonovista? Eu me pergul'l:to, muitas v~zes cU me faço essa pergunta. E devo dizer que a mim parece
que vai ocorrendo um empobrecimento progressivo da vida pública brasileira. E agora, nest~s eleições, quandO o derrame do dinheiro se fez de maneira
como jamais se vira, eu ll'!e_pergunto comQ serão-as prõXímas eleições. Porque
a verdade é que isso não está acontecendo por acaso. E que esses fenômenos
não ocorrem como uma enchente, como um terremoto, como um vulcão, afinal de contas como fatos que estejam acima e ãlém da vontade do homem.
Então, neste momento em que enCerro a minha ittiviáade parlameiltar,
eu pergunto, especialmente àqueles que ficam: se as eleições deste ano foram
como (oram, como serão as próximas eleições? E se alguém que não seja um
Creso põderã pretender concorrer a um pleito. Creio qu-e esie é um grave
problema que terá de ser examinado, enfreritad6 Pelos qUe "fiCam, cOrri alguma possibilidade de decisào, com algumas possibilidades de influir no curso
dos acontecirrientos..
Sr. Presidente, pois eu não podia imagin-ar que ãqui Ii esta sala se encOntrasse antigo membro do Senado, o Professor Josaphat_Marinho. Porque não
imaginava, S. Ex• não pode também imaginar que tenha sido por sua causa
que vo·u repetir-palavras de quem foi e tem sido uma das inspirações-da sua
vida púbtica- Octávio Manga beira. Octávio Mangabeira, quando era compulsoriamente aposentado da sua Escola Politécnica, de Escola de Engenharia, quando recebia aquele "bilhete de invalidez burocrática", como ele disse,
reportou-se à sua vida política, à sua atividade, aos seus dissabores, aos espinhos, aos exílios, e disse estas palavras que vou reproduzir:
"Reconheço que a vida pública, sobretudo em certas épocas, é
um verdadeiro martírio pãra os que à. exercein cOm- sifiCeridade, não
misturando outros interesses, de outra qualquer natureza, com o sa~
grado interesse público. Mas também reconheço que os políticos, no
alto sentido do termo, são indispensáveis aos povos, porque da política depende a sorte das nações. Estas, de ordinário, não percebem o
quanto uma boa política pode levá-las- e as leva- à paz e à prosperidade, e quanto uma política nefasta pode conduzi-las --e as
conduz- à intranqUilidade e à desgraça."
A despeito de tudo, Sr. Presidente, penso que o exercício da atividade
pública é o ónus da cidadania.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são- palavras de agradecimento as que venho proferir, por derradeir"o. Posso dizer que Deus me deu mais do que pode~
ria imagliiàt, Jã não -digo merecer.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Paulo Brossard,
creio que vou violar mais uma vez o Regimento da Casa, nesta tarde, mas não
resisto, como seu companheiro, de asso-ciar-me às homenagens do Plenário.
Vendo a emoção do Senador Roberto Saturnino, ocorreu-me um pensamento
de Byron, quando ele diz que .. o homem é o pêndulo que oscila entre o riso e
a lágrima". Hoje,_ é a alegria de vê-lo mais uma vez na tribuna dando uma
lição de mestre, e a trisfeza de vê-lo partir neste instante, uma partida que nós
esperamos também que seja momentânea. Felicidades a V. Ex•, Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD- St,_Pr~sid<IDJo, devo dizer que a despeito
das apreensões, não saio-desta Casa pessimista. Espero- e espero realmente
-, que o resultado das urnas, tão expressivos sob tantos pontos de vista, nos
ensine a todos nós, mas especialmente àqueles que mais podem, que não é
possível continuar dividíndo o Brasil entre os afortunados e os malvistos, os
malquistos, e especialmente, partindo do fato de que estamos nós numa situação de tamanha delicadeza, que é preciso conjugar esforços, e esforços que
há verão de ser hercúleas para que este País continue a ser uma terra de liberM
dade, de tolerância recíproca.
Saio desta tribuna, Sr. Presidente, convencido de que as transformações
que o Brasil terá de fazer serão no sentido da paz, no sentido da justiça soCial,
no sentido da ordem, no sentido da liberdade. As experiências do autoritarismo são tertiveis.-A democracia praticada com lealdade continua a ser a espe~
rança de dias melhores - democracia que supõe liberdade e responsabilidade.

Fet'ereiro de 1983

Sr. Presidente, volto a dizer: Deus me deu mais do que eu merecia. Permitiu até que eu chegasse a ser membro do Senado. (Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO
BROSSARD, EM SEU D!SCURSÇ.}

Porto Alegre, 14 de março de 1966
Meu caro Dr. Mem;
1. Um abraço. Como o assunto é longo vamos logo a ele. Eu não teria
conversado com o Sr. o que conversei se pelo Sr. não tivesse sido provocado.
A conversa, entretanto, foi providencial. Ela serviu para trazer à tona certos
elementos que as boas intenções tinham lentamente obscurecido e que, em
verdade, têm importância real e que a seriedade com que o Sr. e eu encaramos
os fatos impede que continuem minimizados ou deliberadamente esquecidos.
Parece-me que os· problemas não se dividem em grandes e pequenos. Essencial me parece o critério com que os problemas, grandes ou -pequenos, sejam
encarad-os. Assim, dependendo das circunstâncias, as coisas pequenas podem
produzir conseqüências de vulto. A sombra dos arbustos, ao cair da tarde, se
alonga e estira muito mais do que a sombra das grandes árvores à altura do
meio-dia.
2. --Comecemos pelo princípio. O Sr. me disse que deixaria o Ministério
da Justiça conforme fosse a conduta do Honório e a ininha. Deíxemos o Honório de lado. Vou tratar apenas de mim. Muito amistosamente quero contestar o seu raciocínio. Ele não tem base na realidade. O Sr. não é Ministro
por mim ou por minha causa. Acrescento logo: se de mim dependesse, o Sr.
seria Ministro. Mais, seria bi-Ministro. Mas vamOs convir, o Sr. não é Minis~
tro por mim. Por conseguinte, não há de condicionar a sua permanência no
Ministério ã- minha pessoa e à minha conduta. Não hâ lógica nisso -e muito
menos há proporção.
3. O Sr. dirá que a ARENA ... Esse é o ponto. Eu lhe disse, no Rio, dia
15 de janeiro, qüe não pretendia ingressar nessa entidade e que, sem perspectivas partidárias, aceitava o fato criado pela eXtinção dos partidos, tal como
ele me era imposto~ Não me queixava. Registrava apenas uma situação. Ela
indicava o meu futuro próximo:-Ao cabo do mandato encerraria a atividade
política que exerço desde estudante, quando da reconstitucionalização. Aqui
tomei conhecimento da carta que o Sr. deixou ao Henrique, de cujos termos
não gostei e com a qual não concordei, mas que me aborreceu a ponto de não
donnir direito - eu que durmo como um justo - dado que a minha resolução lhe causara aborrecimento. Ainda ponderei que o Sr. não podia
q-ueixarwse de uma resolução rllinha que a mim parecia pouco mais do que irrelevante para os demais, pois exatamente o Sr., em 1954, alegando ter exercido por oito anos a deputação estadual, decidiu a nada concorrer e foi respeitado. E tratava~se do seu Partido, não de urna entidade nascitura e estranha.
E ainda estou a ver o Roca Vianna dirigir-se ao Sr. e indagar algum tempo depois, não sei se- no outro dia, se o Sr. não aceitava "ser suplente do Décio", o
que equivalia a ír para casa, como era sua resolução, com a vantagem de formar uma grande chapa para o Senado e não dar margem a explorações que
seriam feitas de que o Sr. não concorria pOr estar em divergência, etc. E
lembro-me ainda, vivamente, quando _o Sr. aceitou gostosamente "ser suplente do Décio", isto é, ser suplente de derrotado ... Nada estranhãvel, portanto,
que eu, depois de exercer a _deputação por doze anos com exagerada absorção, quisesse ceder lugar a outrem. Ao demais, eu não faltaria ao meu partido, e ninguém poderia dizer que ao Partido eu negava o capital político que
acumulara nesses doze anos, por ele, através dele, para ele.
4. Os amigos, partidáriOs e nãO-partidários, exortaram-me a não interromper a atividade politica e muito rilenos a encerrá-la. Mil e um argUinentos. Eu lhe confesso que sou sensível, menos aos argumentos que à voz dos
amigos. Sempre fui. E acho que este não é o meu maior defeito.
Um dos que me falou foi o Dr. Orlando Carlos. Pelo Dr. Orlando tenho
especial estima. Lembro-me que, escrevendo de Paris para o Galant, ao mencionar os nomes dos amigos que me vinham à lembrança (quando viajo vejo
as coisas próximas e me lembro das pessoas distantes), disse-lhe que o Dr. Or·
lando também me "aparecera" no "Pergola", próximo ao Arco, na hora
como sempre e "perfeito como um soneto parnasiano". Ao Dr. Orlando eu
disse, em pormenor, os motivos que me aconselhavam a tomar essa resolução. Não vou repetiRias todos. Dois ou três apenas.
Embora fizesse política (como se diz) desde esfudante, eu não gostava de
política. Enquanto no PL eu encontrara um grupo de homens que a mim pareciam dignos de estima e admiração, o desprazer da atividade era compensado pelo prazer da companhia. Desagradava-me, porém, profundamente essa
coisa que se chama ARENA. Não foi para conviver ~ela que eu, faz tanto
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tempo, ainda adolescente, me fizera político. Para· terminar na ARENA?
Para terminar na ARENA não teria sido melhor haver começado pelo PSD?
A ARENA não é o PSD de 1966, como o PSD não foi a ARENA de 1945? O
Guilherme Flores da Cunha dizia-_me· com espírito: HE n-ós que levamos Vinte
anos para concluir que o nosso lugar era no PSD ... " Quer isto--dizer que a
ARENA não corresponde aos meus ideaiS. Eu sei, e se não soubesse de ciência própria teria aprendido coin o velho Otávio Mangabeira que ''a jornada é
áspera. De longe cm longe algum pequeno oásis. Mas, por via de regra, o carrasca). Pouca flor e muito espinho''. Mas, se a atividade política é assiin, mesmo quando há correspondência -enf{e os ídeais da pessoa e os do grupo a que
está vinculada, que dizer-se quando há uma cisura entre unS e outros? Recomeçar tudo outra vez eu recomeçaria._ Mas para ter de perder a liberdade de
pensar e de agir, não. Positivam-ente, não.
Disse eu -àihda ao Dr. Orlando que, embora sem gosto pela política, enquanto nós tínhamos o nosso PL ninguém podia desertar. f:ramos tão poucos ... havia um grupo tão unido, tão amigo que, gostando Ou não, era impossível enrolar a bandeira. Agora nós fomos orfanados. Houve dissolução
de vínculo, ex vllegis. Não há, portanto, abandono de companheiros. Bem ao
contrário, os velhos e grandes companheiros e chefes- Pilla, Firpo ... chega,
não?- ficaram avulsos-. E mais, tome bem nota disso, O eleitorado não tem o
mais mínimo apetite por isso qtie se' convencionou- chamar de ARENA. (Não
se deixe enganar. Esta ê a realidade.) Depois, a ARENA é o governo. Se
abandono existisse era o=g-overnO que eu-abandonaria. Em verdade, porém,
eu permaneceria o mesmo, idêntico ao que ei"a. Nem mais, nem menos. Findo
o mandato, terminava por morte natural a minha atuação. Não tinha partido,
não seria candidato, tollitor quaestio. Não era tudo. Encerrando a minha -~ti
vidade, sem ruído, quando tinha um amigo no_ Ministério da Justiça, um correligionário do PL, meu padrinho de casamento (o Sr. ainda se lembra disso?), ninguém podefiã: dizer nada contra mim. A não ser chamar-me de burro.
Depois de Assis Brasil e Antunes Maciel (ele ainda era libertador quando
ocupou o Ministé-rio?)~ Mero de Sá era o_terceiro líbertador a ser feito Ministro, trinta anos mais tarde. Tudo a_ meu (avor, e eu me-apagaria espontaneamente.
Isto e muito mais eu disse ao Dr. Orlando. Ele discprdou quanto à tese.
Entendia que- eu devia continuar políticO~
5.--,Mas além das vozes amigas, o que me deixava intranqífilo era que a
minha abstenção naquele exato ·momento pudesse servir de amolação para o
Sr. ou de pretexto contra o Sr., sabido era que, em certas áreas, mui conocidas,
sua nomeação não fora recebida comj(lbilo. Mais do que todo o resto isso me
atormentava. Como conciliar o pensamento com Q_sentimento?_
De outro_ lado, eu sabia que surgiriafu'divergências entre mim e a- mai9ria da ARENA local. A evidência era esta, já que as divergências intrínsecas
eram tantas, que não seria mister ser vidente para prever. Visíveis -a olho nU, isto é, de próxima ocóri'ência:Também por isso· não me agradava ingressar
numa s_ociedade quand_o eu sabia, eu tinha a firme convicção de que nela o
convívio não seria nOi'rilai. Ao Daniel, em janelro, disse isso, dado que eu estava disposto a lutar pór algo que representasse uma melhoria real em matêría- de governo e melhor poderia a:gir sem oS_inevitâveis constrangimentos
gremiais. o· Daniel foi muito ucompreensivo". Depois vim a saber--algo que
explicava a sua "-compreensão". Tudo aconselhava o meu retraimento. Não
incomodaria ninguêm. A ninguem preteriria. NingUém poderia queixar-se.
Os meus c_ompromissos políticos resolver-se-i_am oficiosamente.
Contudo, a preocupação de não lhe criar problemas ou incômodos continuava a espinhar-me. Resultado de conOito entre~o pensamento e o sentimento, que antes expus, foi Lilna deClaração que redigi, à qual o Honório logo
aderiu. E o Dr. Orlando, o Britto, o Norberto, o Dario, o Romeo e o H.enrique. Também o Homero Jobim se aqui estivesse. Publicada nos jornais de 29
de janeiro, ela diz o seguinte: "mantemos e reafirmartios os _compromissos
políticos com o povo rio-grandense atravês do Partido~Libertador. Este foi
extinto por um ato de império; aqueles, porém não desapareceram, porque se
confundem com muito$ anos de atividade política, numa sucessão de atitudes
públicas que não podemos nem queremos revogar. A Aliança Renovadora
Nacional é uma entidade provisória que se destina a dar continuidade política
ao fato criado com a revolução. Na medida em que a Aliança Renovadora
Nacional realizar os ideais renovadores sempre postulados pelo Partido Libertador ela terã o nosso apoio. Por fidelidade aos ideais políticos que nos
trouxeram à vida pública e nela nos mantêm, guardemos e aguardaremos inteira independência quaritó à-pOlítica estadual. PortóAlegre, 27 de janeiro de
1966.
6. Eis aí a minha posição. Porque é preciso se diga, se-ponha em-relevo
um ponto: eu não participo do seu pensamento a respeito da ARENA, como
não participo do pensamento do Presidente em relação à matêria. Respeitosa-
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mente divirjo. Considero-a um regresso, um prejuízo enorme. Já sei que é
transitório, etc., etc. Mas não posso, honestamente não poss"O ir alêm do que
fui. Não serve? Paciência: Não me sinto em condições, em consciência, --de
aconselhar ninguém a ingressar na ARENA, porque não me identifico com a
ARENA, essa admirável conciliação de redondo com o qUadrado, o redondo
pe-rmanecendo redondo e o quadrado continuando _quadrado. E se eu tiver de
encerrar minha atividade política não ao termo do mandato, mas amanhã,
quero encerrá-la como comecei: s_em remorsos. Posso ter de lastimar o tempo
perdido ou os erros praticados, mas não quero ter de penitenciar-me de pecaw
dos mortais, conscientemente cometidos. À_ semelhança do Dr. Pilla e guardadas as devidas proporções, embora com tristeza, considerados os resultados, quero poder encerrá-la hoje, amanhã ou daqui a quarenta anos com
tranqUilidade íntima, em paz comigo me~mo.
Lembra-se o Sr. daquele filme, "O Julgamento de NUremberg", que vi
por recomendação sua, quando o juiz nazista, notáveljurisperito, condenado
e jã recolhido à cela carcerãria, pediu para dizer uma palavra ao juiz que o
condenara? Numa espécie de desculpa de profissional a profissional, esmagado pelas provas do horripilante barbarismo, s-egredou que não imaginava "tivesse descido a tanto". O juiz americano então, com a fisionomia amarrotada
pelos sofrimentos que o processo lhe fora causando, redarguiu que o problema não eta de quantidade de horrores; no momento em que o primeiro inocente _fora sacrificado, nesse momento o juiz nazista se tornara réu. Se não tivesse havido a primeira capitulaÇão os horrores não teriam sido "tantos" ...
Mutatis mutandiS. não quero tranS:igír cOm õ sacrifício do primeiro inocente
na esperança que as coisas que·me repugnam, por me parecerem erradas, não
cheguem a ser "tantas" que, pelo número se tornam indefensáveis ...
Encaminho-me para O ostracismo? Que fazer? Afinal, em 37, não voltou
o Dr. Dêcio ao consultório e O Dr. Pilla não retornou ao magistério? E ao
meu juízo nunca eles foram maiores do que nesse período.
7. O documento antes reproduzido me dã em relação à ARENA absoluta in-dependência. Compromissos políticos eu os tenho. São os que assumi
com -o povo pOr intermédio do PL. Extiflto este, por um ato de império, aqueles não foram revOgados. Não o foram. Antes foram reafirmados. Na medida
em que a Aliança realizar -os ideais renovadores do PL terá o meu apoio. Nã.
· medida em que, nem míiiS flem m-enos. Quanto à política" estadual, ilão apenãs quanto ao governo do Estado, inteira independência. Não era possível ser
ma:is claro. Estou rigorosamente dentro do documento. Não serve assim? Paciência. Ninguém vai morrer por iSso. Tirem-se as naturafs conseqüências.
8. Pela conversa que tive com o Sr., a última, à noite (eu não o teria
Procurado se antes o Sr. não me tivesse telefonado duas vezes), tive conheci··mehfo q'ue minha posição o intranqtiíliza e pode pô-lo fora do Ministério, ao
ci.ual, a:Iiás, -o Sr. não tem nenhum apego, co"mo diz e eu sei. Ora, eu nãõ qUero
ser riiõtívo-de sua exoneração.
Mas também não quero, de quando em qüando, saber que tal ou qual
procedimento meu, que reputo correto, oportuno, inspirado no bem público,
quando não absolutamente necessário, vai afaStá-lo do Ministério.
E preciso que o Sr. fique desób-rigãdo dessa má companhia, deste invete- fado criador de casos, não sej se diga, à maneira do Desembargador Medeiros, "mais amigo da ordem do que do progresso", não _sei se- diga desse .. incorrigível e ins-aciáVel" ...
Como vê o Si"., eu -não acredito na ARENA por que não me identifico
com a ARENA, portanto não posso ser da ARENA. Na medida em que ela
realizar o que me parece certo, istO é, os ideais reformadores sempre defendidos pelo meu extinto Partido, terâ ela o meu apoio, espõnfâneO e gratuito.
Nada mais. Sem direftoli e sem obrigações. Sem subordinação e -sem recompensas. Caso a caso darei o ••sinl'" ou o "não", como extranumerário da cena
política, pronto para dela sair quando terminar o ato ou ... quando, para fechar a porta vier"" aquéfe "homem de Cã.pa preta, meias de seda preta, calções
pretos e sapatos de fivela". Não, aquele homem assim Vestido para o "porteiro do Senado", vestido segundo as praxes do tempo, nos dias de abertura e
encerrªmento da assembléia geral". Estamos agora em República, portanto
sem capa, sem -meias de seda, sem calções e sem fivelas. Com sapatos, sim,
mas sem fivelas, pois estas mais os calções e meias de seda cheirariam a monarquia e sebastianismo. Com ou sem fivelas, de calções ou de calças de brim
coringa, que isto de formas de governo é coisa obsoleta, até que venha o porteiro e dê volta à chave, envolva-se na capa ou não se envolva, pouco importa, mas que saia por uma das janelas e se esvaia no ar "a caminho de algum
cemitério provavelmente. se valesSe a pena Saber o nome do cemitério, iria eu
catá-lo, mas não vale; todos os cemitérios se parecem".
Deixo de lado o Machado e volto à cena onde ficara extranumerârio. E
assim hei de ficar en"quanto nela permanecer. E o-sr: fica inteiramente exonerado, não do Mini_Siérjo, mas dos encargos reSUltantes da minha companhia.
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9. Além do mais, meu caro Dr. Mem, estou em que serão feitas cassações de mandatos no RS. Até a eleição da Mesa tenho a sua palavra que
não. Depois, o futuro ... e o futuro só a Deus Pertence. Em dezembro o Daniel
disse não fazia segredo. Hâ dias houve uma reunião em Palãcio e o assunto
foi especificarrielúe apreciado. Houve até quem sustentasse que seria preferível uma derrota na eleição da Mesa. Seria a deiilonstração da necessidade de
cassações. Deputado governista jogou que até o dia 9, depois preferiu dizer
até o dia 15, virialn-as cassações. -sua nomeação foi mal recebida também por
esse motivo. Isto eu mesmo disse ao Presidente na conversa que com ele tive a
honra de manter. A honra e o prazer, pois o Sr. tem razão: trata-se de uma
pessoa cativante, de inexcedível gentileza. Ora, meu caro Ministro, eu sou
partidário da limpeza. Mas limpeza ampla, comPleta, profunda. Ém ambos
os acampamentos, bem se vê. uLirnpeza" somente nos arraiais adversários,
.. limpeza" para arranjar a maioria que depois de ·acobeitã.r urna sitUação funesta vai eleger o novo governo, igualmente funesto, isto não é __"lirppeza".
Por amor de Deus, isto é repugnante. Mais do que uina imoralidade, considero uma iníqaidade. Uma tisna infarnante. E inapagável. Indelével. Para oresto da vida. Dominar a Assembléia e por ela· ()futuro governo mediante a eliminação fria e calculada do adversãrio é urna inonstruosidade. Pergunto ao
democrata, idealista e honrado, se para isto valerá a pena sangrar os pês na
áspera estrada política, e nela consumir os melhores anos da vida?
De outro lado, Dr. Mem, volto ao tema sObre o qual já lhe escrevi. NãO
chegou a haver uma revolução e deixou de haver a legalidade. Esta está profundal;l1ente avariada. A proliferação anárquica dos focos legislativos desmoIarizou a lei. Com que tristeza o digo- foi redimida a memória do Dr. Vargas!
lO~ Eu Sou de opinião que um homem de Estado por vezes se encontra
em situações tais- que tem de fazer sacrifícios ·supremos ... Entre todo o seu
passado e a Pátria, que-'reclama determinadas soluções, é preciso escolher.
Mais de um político já se encontrou em 'situações deSs3s.-SUponho que, por
exemplo, o Brigadeiro ao assinar o Ato n9 2 tenha sorvido e$se cálice de a_margura. Mas eu lhe pergunto, Dr. Mem, a situação atual é desta ordem?
Pergunto-lhe isso depois do que ouvi de um homem da categoria daquele com
quem conversei há uma semana e com quem o Sr. deve ter falado a pedido
meu. De um revolucionário puro de pedigree. e sereno ouvi e suponho que
também o Sr. tenha ouvido coisas espantosaS; como diria o Brittõ Velho.
Uma situação dessas, que o recato me aconselha a não caracterizar, justifica
um sacrifício tal?
II. Mas ainda tem mais. Certifiquei-me; petas suas palavras, de que o
Sr. não contribuirá para o advento da solução que almejamos para o Rio
Grande, almejamo~la por ser alta e superior à craveira ordinária~ Não vou
repetir-me, dado que já lhe falei; mas a renovação governamental do nosso
Estado pode ser feita em termos de unanimidade, desde que se- queira realmente escolher um elemento de primeira categoria, e não de segunda, terceira
ou quarta. Um elemento revolucionário, sim, mas também capaz. RevolucioM
nário é bastante, mas está muito longe de ser tudo_. Cada vez mais estou convicto de que é mister escolher gente de primeira ordem para governar sob
pena de hoje, amanhã, daqui a dez anos, seja lá quando for, chamado o povo
às urnas, tudo ir_ por ãguas abaixo. Não pode ser mais ilustrativo o ocorrido
no Rio Grande em 1964. O PTB Se confessava Cntãõ em dificuldades para
apresentar um candidato ao governo, dado que era impossível negar a evidência; o governo, por(j_ue -governava, dia a dia crescia na opinião popular. Três
ou quatro meses depois em meados de 1965, mudados os rumos do governo,
o PTB não precisava fazer nada, absolutimente-D.ada, para colher dia após
di~ os réditos que lhe advinham da malquerença popular, resultante do progressivo esvaziamento do governo.
Eu disse que pessoas como o Sr. não eram desejadas pela maioria e o Sr.
nle respondeu que estava conformado com isso. Eu não. Sempre sustentamos
a conveniência da eleição congressual do Presidente e do Governador, porque
nela as qualidades governamentais podem prevalecer sobre as eleitorais. Depois, houve ou não houve uma revolução, ainda que inacabada ou encabulada? Por que não trabalhar agora, decentemente, para uma grande solução no
Rio Grande? E se agora não se luta, insisto e'm dizer, decentemente, quando
se obterâ algo de primeira qualid~de? Ao demais, se nos devemos entregar
l?ura e simplesmente ao número, como lhe disse, devemos ser conseqitentes e
entregar o Rio Grande ao PTB.
Enibora estropiado, permaneço na cena política porque tenho espc~ançaS. Escassas esperan·ças, mas esperanças, O Dr.· Décio, dC.quem eu nle
lembro todos os dias, ensinou-me a tê-las.
Despojado dos instrumentos de aç~o :Partidária:, cumo ~nteS deixei' dito,
~ pê, com fiei o e pelego na mão porque me levaram. o matungo, não tenho
outra preocupação próxima senão dar ao Estado aqtÜlo qu~ julgo ele mere-

cer. Tal solução, porênl, n'ão cai do céú. É preciso ajudá-la. É claro que não
impondo-a através de cassações, por exemplo, de violênciaS, da casa de correção ou coisa que o valha. Mas ajudâ·la por meio de uma ação inteligente. E.
o que venho sustentando junto a quintos entendo conveniente. Porque se as
coisas forem ao Deus-darâ a maioria prefere, e pour cause, a so!ução de terceiia categoria. O governador que atende pedídozinhos, nomeia professorinhas,
tran"sfere subdilegados, promove o compadre do vizinho do compadre... é
"melhor" do que o que governa. Ora, eu tive a tristeza de ouvir do Sr. que a
ARENA deve escolh.er o candidato e nós devemos apoiá-lo e se nela somos
minori_a não devemos e não podemos pretender forçar a escolha de um candidato ao nosso ..paladar", isto ê, de primeira categoria. Ora, Dr. Mem, eu não
penso assim.
Eu não indago se feliz ou infelizmente não faço parte_ dos que aceitam
tais coisas: -fenho presente Oque o historiador do Primeiro Reinado escreveu
a respeito do grande Bernard<? de Vasconcellos, Sen.ador como o Sr., Ministro da Justiça como o Sr.: .. nosso líder político ... não havia a preocupaçãO de
agradar, que caracteriza tailtas vezes os guias das assembléias políticas e que
foi sempre erttre nós o segredo do êxito d~s mediocridades felizes".
Meu <:aro Dr~ Mem, eu não nasci para figurar na faixa ~·das mediocridades felizes". Então não vale a pena mesmo ficar. O tempo não me é propício.
12. Estou lhe escrevendo com absoluta tranqüilidade. Com_ alguma
dor, mas serenamente, como quem se dirige a um velho amigo, em divergência algumas vezes, mas pelo qual nutre muita estima. Depois de tudo quanto
lhe fui confessando, é preciso extrair as conseqitências naturais das premissas
inarredáveiS, porque de convicção amadurecida. Não tenho senão que aceitar
essas conseqüências.
_
Não di,a:o que parto sem queixas~- porque a rigor, em vez de partir, eu me
limito a ficar. A ficar onde eStou; onde sempre estive. E o que é mais importante: comigo mesmo. Sem dilacerações de consciência.
13. A toda a hora está se ouvindo que tais ou quais pessoas se conside~
ram realizadas. Muito ao contrário, eu- Jlão ine cOnsidero realizado. Como
político, embora seja eleito sem despender tostão, como o Senhor sabe, quando muita gente gasta milhões e milhões para conquistar urna honrosa suplên~
cia, eu não me considero realizado; porque os resultados da minha vida política, ao ser exonerado compulSoriamente, são "mesquinhos e tristes", para
_usar as palavras de Rui, embora os sonhos fossem grandes e belos.
Subjetivamente, porém, SaiO bem. Sem grandes lucros nem prejuízos irreparáveis. As parcelas do _débito e do crédito mais ou menos parelhas, Mas
como a política, embora absorvente, não domina todos os recantos da minha
alma, ainda uma vez volto a dizer que não me sinto realizado: ainda não S(IU
professor catedrático por concUrso, como _aln].ejo, estou deixando de ser,
pela política, o que cheguei a ser antes de eleito: advogado. Em outras palavras, estou ficando sem profissão, fato que sempre me apavorou. Estâ na hora, portanto, de juntar os destroços e recomeçar tudo outra vez, como o inseto que procura um caminho no meio do terremoto, daquele famoso poema de
_Carlos Drummond.
14. Bem, Dr. Mem, está na hora de terminar esta ..encíclica",já que hã
muito deixou ela de ser carta. Abri a alma. O Senhor vai ficar no Ministério
ou vai sair do Ministério tã.J coino eritfou, nãO po-r mim, mas pelo que é. NunN
ca por minha causa. Quando for mister, quando alguns dos seus amigos graúdos d3.l disserem ao Presidente que os seus amigos daqui é que estão criando
casos, o Senhor dirâ que, extintO O PL, que nos ligava politicamente, e tendo
eu ficado .. avulso" ou .. extranumerário", uma vez que à ARENA dou o
apoio, eventual e gratuito, na medida em que- as decisões dela coincidirem
com as teses_ do PL e com a minha com~çiên_cia, dado que me reservei solenemente perante o Rio Grande inteira liberdilde quallto à política estadual, o
Senhor dirá, volto ao início, que não responde pelos meus atos, nem se consiN
dera em condições de cobrar comportamentos meus.
Termino, meu caro Doutor, formulando para o Senhor os melhores votOS. Para o Senhor desejo o melhor sucesso, lembrando de mim para comigo
que, se muitos foram os Ministros da Justiça, poucos chegaram a ser um
Mem de Sá. Eu desejo que o Mem d~ Sá que eu conheci, Ministro ou não, seja
sempre o Mem de Sá. Só? Não, Sá. Mem de Sá, só? Não, só Mem de Sâ.
Um grande abraço. do

e

Paulo Brossard.
Brasília, 3 de novembro de 1965
Caros amigos e companheiros do
Rio Grande do Sui
Na certeza de que não poderia Cornpãrecer ã Convenção Regional'.do
nosso Partido, convocada ante~ do Ato Institucional n9 2, eu escrevera uma
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carta, de que seria portador o nosso valoroso Deputado Britto Velho. Nada
tenho eu que retirar ou modificar do que nela dizia. Antes pelo contrârio, as
suas considerações são grandemente reforçadas pelas disposições do Ato.
Assim, o nosso Partido não estava extinto, mas apenas condenado à extinção em breve prazo, por impossibilidade de preencher as novas condições
da lei. Agora, porém, está ele desde jã liqiiidado, juntamente corri todos os demais partidos, inclusive os maiores, que poderiam facilmente sobreviVer.
Estabeleceu-se, com a dissolução imediata e total, o caos polítiCo-Partidário.
E o pior é que deste caos só se deverão formar dois úiJ.icós partidos, um necessariamente, para. apoiar o governo e o outro para repre~fentar a oposição.
Dizei-me agora, carol--e leais companheiros que sempre fostes. que esperança posso eu ter, com a idade que tenho, de ainda poder fazer alguma coisa
por este País?
.
Bem vêdes, pois, que razão tinha em considerar encerrada a vida pública
com o termo do meu mandato, que cu entendia não dever abandonar, ainda
que condenado a desaparecer o Partido que me conferira-. Posso agora, porque mais não é necessário dizer, a reproduzir a carta que eu enviaria à Convenção, se ela se pudesse realizar como tal.
"3 de novembro de 1965
Caros correligionários,
A enfermidade de minha esposa me retêm em Brasília, quando mais imperioso é o desejo de estar convosco para a despedida, e quando mais intenso
é em mim o sentimento libertador. O que não puderam as vicissitudes de três
quartos de s_éculo de história, õ- que não puderam ditaduras e revoluções, ie-lo
agora uma lei patrocinada pelo Movimento de 31 de Março. Terá este a triste
glória de hav~r destruído um dos poucos partidos verdadeiros e provadamente democrâtiços de todQ.. O longo período republicano. Mas, se o Partido Libertador, ferido de morte, jâ não pode subsistir, os Libertadores, como cida~
dãos, ainda vivem, ainaa sentem e palpitam e têm uma palavra para dizer, senão um rumo que tomar. Para isto estaiS rCi.niidos, Libertadores do Rio
Grande do SuL A vós devo, pois, a minha palavra, que nunca vos faltOu, nem
nas mais tormentosas situações.
Começarei por expor.:-vos ã minha situação, que, s·en:do eStritamente pessoal, por nada deverá influir em vossas decisões.
Sendo eu mais do que septuagenário, era já minha amadurecida deliberação retirar-me para a segunda linha ao terminar o atual mandato legislativo. Era justo que aos mais moços deixasse eu a posição de combate~ Extinto,
porém, por força de lei, o Partido em que sempre militei, pois nada mais é o
Partido Libertador do que a projeção histórica do Partido Federalista. onde
entrei adolescente por simples idealismo, nenhuma razão tenho, nem ideológica, nem sentimental, para ingress~r em outro qualquer, nesta fase de minha
existência. Como cidadão, que não poderei deixar de ser enquanto tiver Vida e
consciência~ serei apenas um franco-atirador, nada mais.
Claro é qtie esta minlia pOSição não deve por n-ada influir no comportamento dos companheiros _ritenos idosos, que têm justas e necessárias aspirações de intervir diretamente na vida pública. O que para mim é simplesmente a retirada, que a idadej~ estava pedindo, para eles seria a renúncia. O meu
caso não pode servir de exemplo, porque muito diferentes são as condições
pessoais de cada um de nós.
Isto posto, direi ter pensado a princípio numa grande solução, que seria
ao mesmo tempo uma lição magistral neste paíS de política rasteira e pequeni~
na. Expulso da vida pública, impossibilitado de agir eleitoralmente como _um
todo, o Partido Libertador, ainda assim, demonstraria o seu profundo carâter
idealista, transformando-se numa grande associação cYvica, colocada _acima
dos partidos admitidos, porque posta fora deles. Mas percebi que a solução
importaria num ti"emendo_sacrifíCio para os compail.heirOS-capazes de servir o
País mais do que simplesmente pelo voto, e num incalculável prejuízo para a
colet1vidade, que já não os poderia ter no exercício de mandatos eletivos, já
que a prévia insCrição ri um dos partidos admitidos é condição de elegibilidade.
Só resta, pois, aos Libertadores que não se queii"arri alhear da vida pública, o recurso de filiar-se a um partido patenteado. Disse patenteado e disse
bem, porque, doravante, somente haverá grandes empresas eleitorais;- devida~
mente registradas.
COmo proceder então?
A primeira solução que naturalmente Se apresenta é a transferência em
bloco para o partido mais afim do nosso. Poderíamos assim continuar a exercer uma certa influência como Libertadores que somos. Mas, para que tal solução nos fosse interamente_satisfatória, seria necessário que a nossa legislação eleitoral admitisse a sublegenda partidária, pela qual me bati inutilmente na Assembléia Nacional Constituinte de 1946 e que agora, com a força da

redução do número de partidos, ainda mais útil seria. Não é admitida a sublegenda, nem vejo a possibilidade de que venha a ser adotada.
Entretanto, a incorporação global oferece o flanco a objeções. Não parece natural que, deixando de existir,--se ãfiõgüe o Partido do direito de decidir
o comportamento futuro de cada um dos seus membros. Por outro lado, hã
sempre incompatibilidades locais, ou individuais, que nada autorizaria aviolentar e possivelmente prevaleceriam.
A segunda solução é inais liberal: deixa: a cada Libertador o direito de seguir o rumo que melhor corresponda aos seus sentimentos. Livres sempre fow
mos no seio do Partido, embora sujeitos à disciplina partidária, conscientemente admitida. Por que menos livres seríamos agora, quando, com a diss_olução compulsória do Partido, a disciplina -perdeu a sua razão de ser?
O meu voto, pOis, se eu- enTre vós-pudesse estai, seria por esta fórmula liberal. Livremente entramos neste histórico e glorioso Partido; livremente,
agora que ele deixa de existir, cada um de nós, inspirado sempre pelos altos
ideais libertadores, deve tornar o seu rumo.
Cõhtinuaremos juntos, embora sem personalidade partidária própria?
Separar-nos-em os, dispersar-nos-emos? A vós cabe decidir, pois que eu, aqui,
mais não posso fazer, dci que apresentar-vos opções. E, qualquer que ela seja,
será sempre a de~pedida do Partido, que- deixará de existir como entidade
política.
Caros companheiros. Todos nós havemos de relembrar comovidamente,
nesta hora dolorosa, os nossos grandes políticos e doutrinadores, de Silveira
Martins a Assis Brasil; os nossos grandes chefes revolucionários, de Gomer.cindo Saraiva a Honório Leme. Esses pertencem à História, cofio à História
pertence indelevelmente o glorioso partido que ora se extingue. Mas, o que a
mim mais dói e comove.é deiix'ãr, como que orfanados e abandonados, os correligionários obscuros, cuja dedicação a uma causa e fidelidade a um ideal
poderiam servir de lição a outras gentes. Servira-m e saciificàram-se sob a nossa gloriosa bandeira e agora nem mais hasteâ-la lhes permitem. Esta é a minha maior tristeza, para não dizer indignação."
Isto dizia eu na carta que dirigiria à Convenção-RegiOnaljâ convocada,
se o Ato lnstítudonal -n9 2 não se tivesse antecipado, extinguindo todos os
Partidos.
Sou, continuo sendo, onde quer que me encontre e como quer que seja, o
velho e leal companheiro de sempre. - Raul ,fil/a.
Brasília, 17 de junho de 1966
Meu caro Brossard:
Recebo neste momento a sua carta de 12 do mês corrente. Apresso-me
em responder-lhe e, por isto, o faço sumariainente.
Não me parece viável a solução. Pelo que se acha estabelecido, a Assembléia terâ de escolher entre nomes previamente escolhidos e registrados
pelos partidos políticos. Serão, poís, nulos os votos _que recaírem em outros
nomes.
Pode:r-:se~ã, entretanto, contar com o impacto psicológico que a decisão
produzir nos Partidos. Mas, deflagrada, como jã ~tá, a_ luta de jnteresses, não
creio- que venha a ser grande a sua influência.
Agora, para mim, a questão mais delicada: não me sinto em condições
psíquiCas, nern físicas para assumir as responsabilidades do cargo. A velhice
chegou realmente. Do ponto de vista psíquico esclareço, porém, ser mais um
total desencanto, do que alguma falha do julgamento.
Se ó plano é viável, por que não o tentar com outro_candidato, como o
Círne Lima, que sob_ o aspeto administrativo Ofereceria muito mais seguras
perspectivas?
Pense niSto.
O Brito pouco me tem Tarado no caso sucessório. Aliás, é difícil ter conversa com ele. E o homem-foguete ou homem Agena.
No dia 19 de julho, à noite, estarei em Porto Alegre.
Meus respeitos a D. Lúcia. Um grande abraço do Raul Pi/la.

O Estado de S. Paulo, 12 de Janeiro de 1982
CASUISMOS, CONQUISTA DA REVOLUÇÃO

Carlos Chagas
A aprovação à meiã-noite de ontem do ••pacote" eleitoral do Governo,
por decurso de prazo, íSto é, sem votação pelo Congresso, insere-se numa lon~
ga relação de- iniciativas- adofadas- pelos Governos revolucionãrios, desde
1964, e que a moderna nomenclatura polftica denomina de casuísmos. Estes,
salvo melhor juízo, são todos os atas que redundem em mudança das regras
do jogo eleitoral depois deste iniciado~ Em outras palavras, alterações impostas pelo poder de fato às regras anteriores, a maioria pro r ele mesmo estipuladas, com a finalidade específica de aUxiliar os candfdatos do Sistema ou do
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seu partido, bem corno de prejudicar as oposições, que de outra maneira cresceriam eleitoralmente. E colacariarn em risco a permanência desse poder em
mãos de quem o detém.
O primeiro -casuísmo veio'- cOm a Revolução. Deposto João Goulart, as
forças militares entenderam que seu substituto deveria ser o marechal Castello Branco, mas ele era, pelas regras vigentes, inelegível. Como Chefe do
Estado-Maior do Exércit'o, precisaria ter-se desincompatibilizado três meses
antes das _eleições, mesmo as realizadas pelo Congresso Nacional. Assim, no
Ato Institucio·nal n<? 1, artigo 29, parágrafo 21', leu-se: '_'Pata a eleição regulada
neste artigo, não haverá inelegibilidades."
Castello Branco Presidente, por conta da balbúrdia econômica e Social
encontrada, obrigou~se a medidas de contenção, impopulares. Como as
eleições presidenciais estavam marcadas para 1965, perceberam logo seus auxiliares que qualquer candidato da Revolução seria derrotado, especialmente
se precisasse concorrer com Juscelino K ubitschek. Assim, no mesmo mês em
que o Governo cassou o mandato de senador exercido pelo ex-presidente,
suspendendo seus direitos_ políticos, foi aprovada emendã cOnstitucional
prorrogando por um ano o mandato de Castello. Haveria que ganhar tempo.
Tramitava no Congresso emenda regulançio as eleições presidenciais diretas,
exigindo maioria absoluta de votos para o vencedor, e o então Senador João
Agripino- acrescentou-lhe um derradeiro artigo, à última hora. A 22 de julho
de 1964 estabeleceu-se que as próximas eleições presidenciais não mais se realizariam a 3 de outubro de 1965, mas naquele mês e dia, em 1966.
Mesmo assim, o GoVerno contin-uou-- iólpopill3r,'e com à aproximaÇão
das eleições para os Governos de 11 Estados, em 1965, drama igual: como
não perder especialmente em Minas Gerais e "GuanaOãiã? -EX.- Ministros de
João Goulart CsúiVaffi lançados candidatos: Hélio de Almeida, na Guanabara, e Sebastião'PB.es de Almeida, em M1i1as Gerais. Assim, CãStello arranCou
do Congresso decisão sui-generis: os eX-MiniSirQS: do Governo deposto eram
inelegíveis para aquele pleito. Só para aquele, não para as eleiçÕes iovernamentais dos outros II Estados, que seriam em 1966, e por rrtotivo especía] e
tão casuística quanto -u outro: -carValho Pinto, ex~Ministro de Goulart mas
revolucionário ~utêntico, poderia ser indicado ao Governo de São Paulo ...
Não adiantou, pois, na Guanabara; ~s oposições se fixaram no Marechal
Henrique Lott para Governador, também considerado um contestador da
Revolução. CríoU-se, por isso, o chamado domicílio eleitoral: só poderia
candidatar-se a posto eletivo em determinado Estado quem tiveSse o seu títu~
lo eleitoral lá registrado pelo menos há quatro anos. Aprimoramento? Nem
tanto. Descobriu~se que o Marechal Lott havia, meses antes, transferido seu
título para Teresópolis, no então Estado do Rio, e, assim, não poderia
candidatar-se pela Guanabara ...

O tempo ·correndo-. Negrão de Lim-a e Israel Pinheiro candidatos pelas
oposições acabam bilfendo -os in-dicados da Revolução, Roberto Resende, em
Minas, homem de Magalhães Pinto, e Flexa Ribeiro, na Guanabara, homem
de Carlos Lacerda~ Eleitos, VCrdadeira crise se estabeleceu, e o remédio -foram
novos casuísmos. Castello Branco senie que o CongressÕ, intimidado e sob a
lâmina revoluciOnária, não lhe daria poderes especiais para neUtral_izar Haqueles dois perigosOS oposicíoilistas". Baixa então o Ato Instituçional n.,.. 2,
dissolvendo os antigos partidos e, por Via das dúvidas, estabelecendo que as
eleições presidenciais"de 1966 seriam indiretas. Aproveitou para aumentar de
I I para 16 o númáo dos Ministros do Suprémo Tribunal Federal, pois estava
em quase mjnoria naqliehi corte e não queria cheSã.i-aO Úagero de cassar MiniStrOs. Simplesnlente, noineou cinco juristas ligados à Revolução e conquistou a maioria.
Criavam~se por decreto ARENA e MDB, um para a Situação, outro
para a Oposição, mas temendo possíveis rebeliões futuras, o primeiro
general-presidente do atual ciclo precatou-se: estabeleceu a fidelidade partidária, príilcípio que determina a perda de mandato para o parlamentar que
votar contra as diretiizes de seu partido. No caso da ARENA, era votar com
o Governo ou procUrar Outro emprego. Para completar, impôs tambêm a hipótese de o líder votar pelas bancadas, em horas de difiCuldade. E a sublegenda, forma de acomodar forças conflitantes no mesmo guarda-chuva oficial.
Havia esquecido as eleições de Governador, de 1966, que coiitinUaVam
diú~tas. Assim, a 5 de fevereiro de 1966, outro Ato"Instituciollal, o de número
3: as eleições para os Executivos estaduais seriam 1iidíret3S, pelaS Assembleias. Para eles, reduziam-se à metade os prazos de inelegibilidrides, facilitando
a vida de muitos candidatos da ARENA. O mesmo edito, por via das dúvidas, dispôs que Os Prefeitos das CapitaiS não mais seriam eScolhidos pelo povo, sendo nomeados pelos Governadores. Quein sabe o eleitorado, não podendo votar no Governo, nãO carreasse sua repulsa nos pleitos para as prefeituras?
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-Depois, e temendo derrotas em muitas cidades de vulto, outro casuísmo:
o Governo federal passava a ter a faculdade de decretar municípios de segurança nacional, sem eleições para Prefeitos, todos os que bem entendesse.
Mais de 200 logo foram "criados", por coincidência onde as oposições eram
fortes, em todo o País ...
Castello Branco queria legar aos sucessores uma nova Con_stituição, masnão se arriscou a permitir a eleição de uma Assembléia Nacional Constituinte. Pelo Ato Institucional n"' 4 transfÔrmou o Congresso em final de mandato
em Constituinte, impondo-lhe data fixa para aprovar o seu projeto ou vê~lo
aprovado por decurso de prazo.
O poder passou às mãos de Costa e Silva, a 15 de março de 1967, e até
dezembro de 1968 ele governou com a nova Constituição, sem o arbítrio. Naquele dia, pressionado, editou o A to Institucional pi' 5, que uma vez mais to r~
nou indiretas as eleições de Governador. Em seguida, o casuísmo de novo em
cascata: õ Al-5 reduziu o número de Minístros do Supremo; de 16 para II,
com a aposentadoria compulsória de 5_ recalcitrantes que João Goulart ou
-Juscelino haviam nomeado. O AI-7 adiou as eleições municipais marcadas
para 1969, que o_ A~-11 fixou de novo. Em agosto daquele ano o velho Marechal caiu_ doente, e os Ministros militares, usurpando o Governo, determinam
pelo Al-12 que o vice-Presidente Pedro Aleixo não poderia assumir. Terminam com o Al-16 por decretar o fim do mandato de Costa e Silva e impor
eleiÇões slli generis, pOis- diretas, ma-s com eleitoÍ-ado específico: votaram to~
dos os Generais, Almirante e Brigadeiro -no sei-viço ativo das Forças Armadas, elegendo o General Garrastazu Médici novo Presidente. A Junta Militar
tambêm aproveita para adiar mais -uma vez as eleições municipais de 1969.
Não poderiam cOrrer o risco- de um promiriciamento popular. Na confirmação da eleiçã·o de Médici, feita pelo Congresso, outro casuísmo: ••para este
pleito não vigoram as inelegíbma-a-des, -se o candidato for militar:~
Em -1972 o terceiro General~ Presidente inaugura sua linha casuística:
força o Congresso a votar novas eleições indiretas de Governador para 1974,
Hemergencialmente, é claro, pois as próximas- serão diretas". Ás Assembléias
-caberia a eleição. QuandO o ex-víCé-Pre51derite Pedro Ãleixo, collforme a lei
eleitoral, recolhe um milhão de assinaturas para formar o POR, o terceiro
partido, o Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, dã o dito pelo não dito por
meio de simples portaria: pára a constituição de novos partidos exigem-se,
com as assíriátu:fas em papel especial distdbuído pela Justiça Eleitoral, os números dos títulos de eleitor ...
Na Presidência o General Ernesto Geisel, 1974 revela, apesar das restrições e condiciOnamentos eleitorais, ainpla ascensão da oposição, que conquista 16 senadores em· 22, bem como arllplia sua bancada na Câmara dos
Deputados e conquista 5 Assembléias estaduais. A propaganda gratuita pelo
rãdio e a teleVisão furiCiOnará cóflio caUdàt Para reação popular. E a primeira medida do quarto General-Presidente é impor a ''Lei Falcão", que proíbe
aquela propaganda._Pelos vídeos e microfones, dali por diante, não mais a palavra, a pregação o"u a cdtiéa áos candidatos. Apenas nome e número. Mesmo assim, a aválancha parece índomãvei, e em abril de 1977 Geisel coloca-o
Congresso em recesso e edita o seu "pacote"'. Nele, são criados Senadores in~
diretos; biônicos, que as-Assembléias elegeriam. Majoritariamente, elas eram
da ARENA, mas para impedir que em cinco Estados onde a oposição dispunha de maioria fossem dela os Governadores e os Senadores, novo casuísmo:
os colégios eleitorais estaduais são enxertados de Vereadores, em número superior aos Deputados estaduais. E como os Vereadores eram da ARENA, em
maioria, sObroU apenas o Rio de Janeiro para o MDB. Mesmo assim, por
causa do adesista Chagas Freitas.
O General João FigueiredO prometeu democracia e abertura, atê fez votar projeto de anistia e restabeleceu as eleições diretas de Governador. Num
primeiro tempo, no entanto, adiou as eleiçõ_es muniCipais de J980 ("o SimonM
sen acha que diante de uma política de combate à inflação vamos perder, ê
bom não-arriscar") e dissolveu os dois partidos. Se as eleições estaduais diretas vinham, era bom dividir -a- opOsição, pois dentro do bipartidarismo, com
liberdade, os candidatos da- situação não teriam chance.
Tudo parecia correr naturalmente, apesar desses percalços~ A abertura
prosseguia, tornava-se realidade, qu~ndo.~. quando o Governo é derrotacio
no Congresso, tendo rejeitada a emenda q~e estabelece. sublegenda para os
Governos estaduais. Acabou a brincadeira, pois o quinto General-Presidente
decidiu-se pelo a tua! "pacote" desde o .Primeiro minuto de hoje tornado lei: a
vinculação de votos_~ ~otaJ, as coligações partidárias estão proibidas. Ocorre
dizer, a Situação continua ganhando sempre, as Oposições cond_enadas a per~
der.
Só isso? Ou a certeza de novos casuíSmos ainda neste começo de ano,
tudo para garantir ao PDS maioria nos Governos estaduais, nas Assembléias
e no Congresso, nas eleições de novembro?
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O Estado de S. Paulo, 18 de março de 1982

INTENÇÁO É ESMAGAR A OPOSLÇÁO
Carlos Chagas

Cumpriu-se ontem mais uma etapa do calendário de casuísmos do governo, com a divulgação c o envio ao Congresso do nov_o projeto de lei mudando
uma vez mais as regras do jogo eleitoral para novembro. Na medida em que
as inícíat[vas constantes do texto eram conheciQ.as há algumas semanas, nada
de novo. Como nada de novo, também, no propósito oficial de alterar a legis~
lação sempre que julgar necessário, para beneficiar-se e beneficiar o seu partido. O projeto permite que até agosto pOsSam sair do PMDB todos os seus integrantes, para o PDS e os partidos menores, sem a sanção da perda imediata
de mandatos ou a obrigação de os trânsfugas- possuíi-em um ano de filiação
partidária nos novos partidos para candidatar-se às eleiÇões deste ano. Proíbe, também, o voto do eleitor n_a legenda de um parÍido, obrigando-o a votar
em candidatos definidos. E é apresentado s_ob a camisa-de-força do deçu-rso
de prazo: deputados e senadores terão 40 dias_ para votar a matéria ou ela estará aprovada sem votação.
Conforme os cálculos dos principais assessOres do Presidente da República, apenas duas novas mudanças são previstas nas regras do jogo, a partir dessa última": a facilitaçãO do funCionamento dos pequenos partidos, com
a suspensão ou o abrandamento das condições co-nsfitllcioriais, ea· riova roupagem da Lei Falcão, que não deixará de continuar vetando a propaganda
gratuita pelo rádio e a televiSã"o 1 rio p-eríodo oficial de campanha. NinB;uém
garante, porém, que o Palácio do Planalto não v.ellha a lançar mão de- ou fios
expedientes, caso perceba que, apesar de todos os casuísmos estabelecidos, o
PDS ainda se arrisque a fragorosa derrota.
No Congresso, por parte do PDS e até de segmentos oposicionistas menores, duas outras alterações são desejadas, mas, a respeito delas, o governo
lava as mãos e até torce o nariz: a quebra da vinculação total de votos e o aumento do número de Deputados Federais, de 420 para 500. Se Deputados e
Senadores, por maioria e iniciativa própria, pfopUSCrem es-sas duas mudanças, não deverão esperar apoio ofidal, ainda que veto, também não. Será
problema deles.
A desfaçatez contirüia palavra de ordem por parte dos detentores do poder, com o projeto ontem conhecido. Porque se é aberta a hipótese decidadãos trocarem o PMDB incoq)õrado com o ex-PP pela legenda oficial ou por
qualquer das parcelas do trabalhismo. impede~se a recíproca, isto ê, elementos do PDS, do PTB, do PDT e do PT estão ln\pedidos de passar para o
PM DB, a menOs que Pretendam perder mandatos e ficar imposSibilitados de
se candidatar em novembro. Dois pesos e duas medidas, teoria à qual se seguirá prática das mais deletérias: vai cOmeçar, se é que--não· começou-,- o assédio a antigOs "populares" e a peemedebistas para que, em troca de favores,
concessões e benesses, admitam deixar a oposição: As máqUinas administrativas federal e estaduais serão col_ocadas ~funcionar-à tódo vapor, como em
outras_o_casi_õ~_s. e apesar da esperança do Deputado Ulysses Guirri.arães em
que ninguém saia, na realidade muitos sairão. Por pretenderem os benefícios
oficiBJs ou- por questões de política local, em seus Estados. O problema é que
essas questões também ocorrem na contramão, ou seja, muitos pedessistas e
trabalhistas se encontram desconfortáveis,-erii seuS. atuais partidos, mas precisarão ac_omoda_r-s_e e ficar onde estão, para não sofrer as penas da lei eleitoral
e do Estatuto dos Partidos Políticos, susperiSas apenas para favorecer o governo.
A outra modificação do texto ontem conhecido acaba com o voto na legenda, impedindo o eleitor de exprimir seus anseios ou descarregar sua exaustão votando iinpessoalmente num partido, sem indica-r candidatos. Por coincidência, nas últimas eleições, 80% dos votos dados nas legendas eram oposicionistas.
Perguntava-se ontem, em Brasília, se o "pacotinho" endereçado ao Legislativo bastará para garantir ao PDS a conquista de maioria absOluta no futuro Congresso. Parece que não, pois ao menos óutras duas propostas se encontram em pauta. De um lado, a facilitação para o funcionamento dõs pequenos partidos, afastando-se os requisitos constitucionaiS-de çada um_Qbter,
em novembro, 5% da votação geral do País, espalhados em nove Estados e
com um mínimo de 3% em cada um deles. Com iss_o, milhares de eleitores
abandonarão a teoria do .. voto útil", sufragando as legendas menores em vez
do PMD..B. De outro lado, a manutenção das proibições para propaganda
gratuita por meio de vídeos e microfones, pois se deixam a: Oposição falar, e
criticar, perdem de muito. Quem garante, potêm, que nOvol-elencos casllísticos não sejam despejados goela abaixo do co-ngresso, daqui até novembro?
Afinal, outra coisa não se faz des_de 1964, na esteira de incontávei_s mudanças
das regras do jogo, todas promovidas para impedir a derrota da ~egenda ofi-
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cial. Se nas vésperas do pleito, as pesquisas palacianas ainda indicarem a
perspectiva de vitória da oposição, quem sabe até projeto de lei mandando
multiplicar por dez os votos dados _ao PDS não sobr~ve_ni}a?
Sob o aspecto do casuísmo, e apesar das promessas, exortações e explosões de irritação do General João Figueiredo, o quadro é o mesmo daqueles
pintados por seus antecessores: democracia sim, abertura também, ora traduzida em fatos, ora em promessas, mas ganhaf, as oposições não podem. E não
podem porque não levam, ganhando. Tudo.se faz para impedir os adver~
sã rios, ditos inimigos, de conquistar maioria no futuro congresso, para· que
não se tornem majoritários no colégio ~leitora) e elejam o futuro Presidente
da República ou, em contrapartida, para que não restabeleçam as eleições diretas.
_
Assim, se não bastarem as iniciativas de ontem, sotTiadas às dos últif!lOS
meses e às já previsíveis, -podiàã muito" bem ser proposta ao Legislativo, ainda
este ano, a obrigação de cada partido apresentar candidato próprio às
eleições presidenciais, o que favoreceria o PDS se continuasse a maior legenda, mesmo não dispondo da maioria à.bsoh.ilã.. Ou O e-nxerto do colégio eleito~
ral com vereadores. um por município (são 4 mil); coincidentemente onde os
governistas dispõem e continuarão dispondo de ·maioria.
No texto de ontf:m, além dos casuísmos, sobressai grave aberração juríO d{reito consagrou desde muito o princípio de que a lei não póde retroagir, a não ser para beneficíar. O artigo 8'? do nov_o projeto estabelece que
seus efeitos retroagirão até.2 de fevereiro. E prejudicam o PMDB engrossado
pelo PP, de modo cristalino, quando não permitem a passagem de situacionistas e trai;J_afhistas _p~_rá os sétis -quaâros. Dúvíd~s não existem, porém, de
_que mais essa violência estará consagrada em j}oúeas semanas ...
dica~

Em suma, vale repetir, nada de novo acontece sob o sol, apesar dos passos dados adiante pelo General Figueiredo, desde que assumiu. Revogação
do AI-5, anistia, liberdade de imprensa; levantamento de inelegibilidades,
volta às eleições diretas de governador, quebra do bipartidarismo forçado.
Mas sem alternância no poder, sacrilégio que, se porVentura intentado, merecerá a punição dos deuses de sempre, incrustados no Olimpo.

DISCURSO PRONUNCIADO PE[.O SR. JOSE SARNEY
NA SESSÃO DE 3-12-82 E_QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOS€ SARNEY (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu não sabia que o Senador Paulo B:fossard iria falar nesta tarde. Ouvi
no meu gabinete qUe ele estava pronunciando um discurso de despedida. Por
temperamento sou avesso às despedidas, mas achei do meu dever assistir ao
seu pronunciamento, na manifestaçãCfde uma pâlida e modesta homenagem
pessoal, e dar-lhe um aparte.
Seria apenas um pequenó aparte expre;sando.aquilo que ele já sabe, mas
para ficar nos Anais da Casa como testemunho Q.e um Senador pelo Maranhão. Não seria a homenagem política. Esta ele tem recebido, permanentemente, dos seus correligionários, e de nóS o respeito pela sua figura de homem
público. Seria a demonstração do apreço intelectual, resumido numa frase,
que para ele e para mim, leitores dos Anais do Parlamento Nacional, agrada_ria_ di;zer que a presença do Sen-ªS(or Brossard no Parlamento é um dos momentos mais altos da História Parlamentar Brasileira. E o faço com absoluta
sinceridade, do político e do homem preocupado, permanentemente, Com as
coisas do espírito é có-m a História Parlamentar Br!)sileira. Este simples testemunho era, tam_béril, a llomenagein de todos os nossos correligionários, de
todos os membros do meu Partído, ao mais duro dos nossos crític_os, ao mais
-veerru:nte do-s nossos adversários, derno11S:~rilção ~-e que a vida pública brasileira rião é somente- feita de divergências e atritos, mas de convergências e gestos de grandeza.
Contudo, comecei a ouvir o Senador Paulo Bros"Sard e achei que a melhor homenagem_ que poderi~ prestar-lhe, além de um aparte 1 seria vir à Tríbuna e exercer aquilo que é a motivação da sua permanente presença na vida
pública: a controvérsia democrática. Para, então dize_r:lhe que na sua despeM
dida nós o homenageávamos, mas, com ele não concordávamos.
O Senador Paulo .Brossard se insere naquela velha linha dos grandes parlamentares gaúchos e, há pouco, o Senador Dirceu Cardoso lembrava Gaspar
Silveira Martins. E eu lembro não só Gaspar Silveira Martins, mas Ramiro
Barcelos, Pedro Moacyr, Assis Brasil, João Neves da Fontoura 1 e por que
n_~o di_zer, Pinheiro Machado. Lembro tambéril aqueles que foram nossos
contcmp<:__rân~os, com os quais tive a honra -de- conviver, como Raul Pila e
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Flores da Cunha. Deste último, jovem quafldO-aqui cheguei, otivi de seus lábios esta expressão:
.. Isto aqui já é um jardim de irifância" --porque me achava muito moço
--para figurar no Parlamento.
Dirceu· Cardoso lembiou Silveira Martins a caminho do exílio. E foi a
caminho do exílio que Silveira Martins reconciliou-se com Rui Barbosa duas figuras da permanente-adniiração de Pa:ui(d~irossard. E, foi sObre essa
reconciliação que Tobias Monteiro, aquele escritor do livro extraordinário
"Pesquisas e Depoimentos'', uma deliciosa crônica políticà, talvez pi(~meira
do jornalismo _analítico brasileirO, conta que a· reConciliação não tinha sido
do total apagamento das farpas, e Rui Barbosa- a ele confidenciou:
"O Gaspar';- no Império- "é aquele homem que conjugava os verbos
impessoais na primeira pessoa; eu chovo, eu trovejo".
De Paulo Brossard, quando o Senador Dirceu Cardoso aludiu à ida para
o exílio de Silveira Martins, lembrei-me que dele também nós podemos dizer,
nesta Casa, que ele mantinha a tradição de Silveira Martins, quando falava,
pois ele chovia, ele trovejava.
Passada a tempestade, quantas vezes nos s.entãvamos neste plenário,
Brossard largava a adaga e a baladeira, sentava-se jUnto à fogueira da convivência amiga, pegaVa a chávena e -a cuia de chimarrão da conversa amiga e
começávamos grandes e inesquecíveis col6qüi6s literãi16s.- Gi-aride cultura,
grande inteligência. lamos e vínhamos na leinbrança--de livros e autores. Mas
quase sempre apertávamos na histórhi pirlamentar, na evocaÇão das grandes
figuras e dos grandes m-omentos do parla"meritõ. Para iecordar a Óltima, ontem, em companhia de Luiz Viana, Brossard- esquecidos todos nós dos tumultos destes últimos dias de encerramento de legislatura - perguntava
sobre uma passagem de Rui que falava de .. zurilho". Daí passamos a conversar sobre o discurso dos apólogos. A famosa passagem do Chante:cler dos potreiros, a evocação do quero-quefo, sanga, mãcegas e cãnhadas. Foi fácil
recordar-lhe, então, das praxes parlamentares, aludidas, naquela peça por
Rui Barbosa, onde ele dizia que não entrava nesta casa de chapéu, porque o
Imperador aqui só caminhava com a cabeça desco~erta.
E essa falta. Não a militância política que nãO cessará, mas da convivência enriquecida do intelectual que sentiremos falia. A convivência parlamentar gera afetos. Devo diier que adversãrios, separados por posições radicais, discordantes, e às vezes de irritação nos fizemos amigos. E- dessa amizade e
em nome dela que afirmo que o meio Cultural do 'Rio Grande se enriquece
com- a presença do Senador Brossard e o Senado_ sentirá sua ausência.
Ele é veemente e sua veemência chega fácil ao campo dos agravos e dos
erros de avaliaçãO, mas é brilhanlje.
Quero afirmar que não temos inotiVo -para fazer desta Sessão um ato de
tristeza. Não tem·os motivo para filzer desta- rotina da--VIda pública, que ê- a
periodicidade dos mandatos, um momento de dramatieidade.A.

O Sr. Paulo Brossard- Muito bem.
O SR. JOSÉ SARNEY - ... que eu sei perfeitamente não existe e nem
existiU -na-pessoaao Senador Paulo Brossard. Porque a vida pública se nutre,
permanentemente, de vitórias e de derrotas, de altos e baixos, a cada dia, de
manhã até a noite. Qual de nós políÜcoS não tem momentoS em que sonhamos com a porta da saída, e em seguida recebemos forças pa:ra permanecer?
A política s6 tem--uma·- Porfa, é a porta aa entrada, por ser a do interesse
público.Os gregos têm um provérbio: "Não diga que um homem é feliz sem saber
o seu fim". Quando um Senador daqui se afasta cUmprindo u-m mandato,
como o Seriador -PaUlo Brossard o cumpriu, ele não teffi motivo algum, nem
nós, para fãzermos -i.üria sessão de despedida. Assim, em- vez cie falarmos de
despedida, devemos falar de louvação. Louvação não somente a ele, mas a todos os nossos compãnheiros que daqurírão sair, pois prestaram, coin a sua
presença no Parlamento, com a sua participação nas eleições, e até mesmo
com a sua derrota, um permanente serviço à vida pública, em um exemplo didático cjue oferecem -nOs e às-gerações futuras, de que esse é 6 respeito à
vontade popular.

a

A glória política, Srs. Senadores, ela só tem um destino pessoal que é a
morte; a glória política vive de instantes, vive de Iam pejos, vive de um projeto
apresentado, vive de um aparte, vive de um discurso, permanece nos Anais e
renasce quando os _historiadores ati vão buscar reminiscências. Mas- a vida
política não se esgota na tribuna, porque a vida democrática não tem somente
esta tribuna. O Senador Paulo Brossard tem todas as tribunas do Brasil pelo
seu talento e pela sua cultura.
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E se presto esta h.OmCnagem aO SenadÕr Paulo Brossard, e se não a faço,
da mesma maneira, aos outros Senadores, é porque eu não esperava que tiw
vesse a oportunidade de fazer o que estou fazendo neste instante. Mas estendo a eles todos e, em especial, ao Presidente desta Casa, Senador Jarbas Passarinho, para dizer-lhe que seu talento, sua cultura, sua inteligência, seu
espírito público e a sua experiência eStarãO, como os de Paulo Brossard, permanentemente a serviço dos melhores ideais deste País, porque o homem
pt1blico não vive somente da tribuna ~o Parlamento. A capilaridade que a democracia permite oferece participação em todos os setores da sociedade, faz
com que não seja somente na solidão das nossas sessões que se possa trabalhar por qualquer ideal ou causa.
E, nesse sentido, devo dizer que, t3Inbém, com a mesma convicção com- a
qual o senador Paulo Brossard se despediu nesta tarde, desta Casa, com as
críticas que fez, eu, como Presidente do meu Partido, com a mesma convicção
digo que, ao se despedir, o Senador Brossard foi injusto pois não temos no
Brasil, hoje, nenhum motivo de pessimismo, senão de esperança e certeza pe1os progress_os que fizemos.
O Senado que vivemos é inteiramente diferente daquele que deu posse ao
Senador Paulo Brossard. Hoje, no País, circulam em todos os cantos os ventos da liberdade que, cada vez mais, se ampliam e se sedimentam no compromisso, o jUramento que fez o Presidente da República empenhando a sua
honra e, mais do que a sua honra, a sua ação e a vida, na conclusão do projeto político que estamos vendo, a cada dia,.avançar a passos mais largos. E,
nesse sentido, louvo a correção de h~mem _público, quando o Sr. Senador
Paulo Brossard reconheceu esses avanços. A democracia chegou!
Somos um País viável, um País que não tem motivOS para levantar a bandeira do pessimismo nem da falta de esperança (Muito bem!}."Somos um País
que não tem problemas de ordem racial, que são daqueles que dividem os homens em seus fundamentos mais profundos, que são os fundamentos humanos. Nós não temOS problemas de frontei~aS- que, da mesma maneira, possam
nos separar de nossos vizinhos, em termos de latentes questões internacionais. Nós não temos nenhum tfpo de problema religioso, capaz de separar os
brãsileiros, de modo a que esta Nação possa, um dia, temer uma profunda divisão. Todos aqueles que investiram em suscitar nas minorias raciais, religiosas e políticas, -o caminho do ódio, da divisão, da inveja, da separação, a to- dos esses o Brasil respondeu com um não absoluto e total.
Se quiséssemos um exemplo maior e atual, citaríamos as últimas eleições
em que o povo brasileiro recusou o caminho da retaliação, escolhendo, em
sua maioria, os homens que mãntêm a tradiçãO do diálogo e do equilíbrio.
Proble-mas económicos temos e são muito grandes. Mas o mundo inteiro
os têm. São maiores, hoje, no Brasil, porque o Brasil tambêm cresceu bastante._ Há um provérbio popular que afirma: ·~Quanto maior a nau, maior a tor~
menta!" E, na realidade, o Brasil cada vez cresce mais, se torna mais vulnerável a esses: problemas. Mas, ao mesmo tempo-, invulnerável pelas suas riquezas, não possibilita que esses problemas possam um dia levá-lo a uma situação que não Consiga su'plantãr. Este é um País que tem, certamente, superado a todos os pessimistas. O caos que sempre se falou, sempre foi mera imagem de retórica; jamais foi urnã presença reãl dentro do destino do País. Os
Ütl.ensos espaçOs que estão para ocupar, as imensas riquezas que estão para
serem colocada~ a serviço da Nação são testemunhos de nossa afirmativa.
Não desejamos esconder a realidade. Vivemos tremendos problemas de
urbanização que nenhum país conheceu. A França levou 170 anos para duplicar a sua população. Só São Paulo, ein lO anQS~ viu a sua população crescer
em cinco vezes, gerando com isto a riecessidade de serviços, de infraestrutura, de empregos. E cada vez mais o povo brasileiro participando e se
conscientizando deseja melhores condições de vida.
É, de certo modo, o País caminhando e, com todos nós, fazendo e vivendo o milagre da convivência.

Que _País no mundo poderia realizar O que nós realizamos, nestes anos
em que conSegUlinõs sair de um regi~e autoritário, em que conseguimos sair
de situações de forço, sem trauma, senão pela habilidade de nossos homens
públicos?
~ela nossa capacidáde, muitas vezes incompreendida - e a OpoSição
tem o dever de assim julgar- mas todos nós, políticos do GovernO, procurando a ponte por onde a tênue democracia pudesse atravessar, para florescer. Este era o nosso dever.

Nós prestamos esse serviço ao País. Eu me lembro que há 4 ou 5 anos,
aqui deste plenário, Senadores da Oposição nos indicavam caminhos que

Feven~lro ~ \983

Quarta-feira 2 027

_DIÃ!l\0 DO CONGRES$0 NACIONAL (Seçio II)

devíamos seguír para a transição, caminhos de emergência para a revogação
do AI-5, exemplos que nos citavam, tais corno a abertura na Espanha, a abertura em Portugal e nós, com a maior arma brasileira que é o sentimento de
concórdia, construído ao longo da História deste País, fçmos capazes de vencer todos os obstáculos. E, na Espanha, hoje, diz-se que a abertura é uma festa triste, é 4ma festa palmilhada de sangue, uma festa palmilhada de ódios,
uma festa palmilhada de ressentimentos, onde as bandeiras que se erguem nas
noites que põdiam ser de alegria são tingidas pelo sang_ue ou pelo fogo da discórdia irrecorrível.

de dezembro de 1982, Gilson de Mendonça Henriques, Técnico Legislativo,
Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso II e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso I,§ 1•, 404, inciso I, 405, inciso IV e 392, § 4•, da Resolução SF n• 58, de
1972, com proventos integrais acrescidos de 20%, e a gratificação adicional a
que tem direito, nos termos do artigo 39 da 'Lei n9 5.903, de 1973, bem como à
incorporação, aos seus proventos, da gratificaçãO de nível superior, de conformidade co_m Q_ estabeleçido_po artigo 79 ~a Resolução n<? 21, de 1980.

Nós no Brasil, superamos tudo isso reintegramos aqueles que foram
afastados da vida pública. Voltaram todos, não temos ressentimentos. Para o
Congresso voltam agora muitos, e riingué1p ~e lembra, ninguém cobra --nem
eles cobram de nós, nem nós cobramos deles::::- evidenciando o verdadeiro sentimento da anistia que Rui falava, que é o sentimento do esquecimento, porque só este é capaz de fazer com que a anistia não seja um ato jurídico, nem
uma palavra vã, mas seja uma ação permanente de vida e, sobretudo, da vida
política. O País deu este exemplo, e acima dele é preciso que tenhamos a coragem de dizer c a gratidão- de proclamar porque eu vi, cu participei, eu andei
com ele, e assisti ao Presidente FigUeiredo, Gene_raJ levad_o à Presid~cia ainda
num esquema baseado na indução revolucionária, se despojar dos seus galões, se despojar desses instrumentos de força que o levaram ao Poder, vestir
a sua camisa do menor de todos os brasileiros porque ele efa o maior de todos
nós, ir para as praças públicas humildemente pedir o voto do povo, pregar as
excelências da democracia, do diálogo, do respeito, da convivência. Ele seryia
ao nosso Partido? Servia sim, indiscutivelmente, pois desejava que os eleitores
pudessem votar no nosso Partido. Mas, muito m-ais do que ao nosso Partido,
Sua Excelência servia às iast1tllições e a todos os partidos porque, com a sua
presença, empenhou a legitimidade das eleições, com a -sua preserrça empenhou a certeza de que elas eram o caminQo único do qual devem nas~r os governos democráticos. Foi-iSso qUe SUa-EXCelência afirmoU de porta em porta,
de rua em rua e de cidade em cidade do Brasil inteiro.
E para respondermos_ aos críticos das eleições devemos dizer que, realmente, essas foram as eleições mais impártanfes da História contemporânea
brasileira. Nós podemos referendar o que foi evocado neSte plenário e que
tem sido evocado tantas vezes, pela Oposição, sobre as deficiências· da
eleição. As oposições prodamam que ganharam 80%"-do Produto Nacional
Bruto, a região onde há o maior número di ligaçõe_s de energia elétrica (sic._)
das estradas, do ICM, e que nós ficamos apenas com o lado pobre, onde não
existe esse Produto Nacional Bruto, essas ligações clétricas. Do dia para a
noite o Partido que se dizia defensor das camadas mais humildes,_passou a se
proclamar no Partido que governa os mais ricos e que o PDS é o Partido Qos
pobres. Bendito partido!
Mas, nada disto é- i!nportarite. O que é linpórtante é dizer que entre
pobres e ricos a Unidade Naçjonal e a Federação se constroem e nós somos
testemunhas destes momentos de c_qnstrução que vive o Brasil. E fainas participantes dele- todos nós que aqui estamoS: a OposiçãO com aSila veemência, e nós com a nossa pã.rticipiÇão.

Senado Federal, 9 de dezembro de 1982.- Senador Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Fec;ieral.

Eu quero, finalmente, com estas palavras, dizer aos Srs. Senadores que
nós, políticos, rião devemos_ de n.enh!lma maneira- para repetir o prlncípio
do discurso- achar que tenhamos que fazer sessões de despedidas. Nós políticos nunca nos despedimos, nós sempre dizemos até logo. E eu, particular~
mente, que, como disse, sou avesso a despedidas, tenho o exemplo do meu
comportamento quando perdi meu pai. Perto de morrer, a duas horas do fechamento dos seus olhos, dele me aproximei. Eu, que o amava com a paixão
maior de todos os amores de_filho, d_ilacerado, sangrando, vi os seus lábios esboçarem um sorriso d~e adeus. Disse-Jhe apenas, "até logo". O sentimento da
vida para mim é eterno. U_m misto de fé e confiança me diz que sempre nos
encontraremos.
Nós, homens públicos,·nós ... , as nossas lágrimas não podem ser públicas; as nossas feridas não são para ficarem expostas, pará serem mostradas
como troféus. Elas são para .serem guardadas, elas são para serem escondidas,
porque as vitórias dos políticos sãu de todos, mas as suas chagas são pessoais
e não podem ser comungadas_ com ninguém. Muito obrigado. (frfuíto bem!
·Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE N• 49, 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
n~:t 2, de 4 de abril de 1973",. e tendo em Vista o que consta do Pro_cessO n~
005640/82(2, resolve declarar:aposentado, compulsoriamente, a partir de 7

ATO DO PRESIDENTE N• 50, 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 outorgado pelo Ato da ComissãO
Diretora -n9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9
005076/82f0, resolve deniitir, por justa causa, Pedro Boaventura Menezes Filho, Técnico Especializado em Telefonia, contratado sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, por abandono de emprego, a partir de 30 de novembro de 1982.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1982.- Senador Jarbas Passarinho,
PreSidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• I, DE 1983
O Presidente do Senado Fed_eral, no uso de suas atribuições regimentais,
e de acordo coro _a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n9 2, de 1973, da ComiSsão Diretora,-e à Vista do que Consta do Processo n9
005963f82f6, resolve readmitir Beatriz Brown Costa, ex-servidora do Senado
Federal, no cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25,
do Quadro Permanente, nos termos do artigo 324, §§ 29, 39 e 49 da Resolução
n9 5_8, de 1972, considerando o interesse da Administração e a existência de
vaga, com efeito a partir da data da publicação.
Senado Federal, 4 de janeirO de 1983. ~Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 2, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e com base na delegação de competência contida nos A tos n9s 2, de 1973, e 2,
de 1981, da Comissão Diretora, à vista do preceituado no art. 45 da Resolução n' 146, de 1980, considerando o parecer do Senhor Consultor-Geral do
Senado no sentido de que a realização de concurso público perante órgãos-de
outros Poderes ateride ao disposto no art. 97, § 19, da Constituição, para fins
de admissão nos Quadros do Senado Federal, e à vista do que consta do Processo número 005970/82/2, resolve:
ArL 19 Nomear para exercer o cargo vago da Categoria Funcional de
Taquígrafo, Classe "C", Referência NS-20, do Quadro Permanente do Senado Federal, Claúdia Lyra do Nascimento Rezende, Taquígrafo, Class~. "C",
Referência NS-20 do Quadro Pessoal CLT do Senado Federal, candidata habilitada no corlcurso públicO realizado no Supremo Tribunal Federal, publicado no Diário da Justiça de 22-11-1982.
Art. 29

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 39

Revogam-se as disposições- ein contrário.

Senado Federal, _ll de janeiro de 1983. Presidente do Senado Federal.

Senador Jarbas Passarinho,

ATO_Íl_O PRESIDENTE No 3, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e regulamentares, considerando o que consta do Processo n• 000128/83/0 e
que o requerido pelos demais interessados é justo, uma· vez que já desempenharam .as funções "dos outros servidores_ mencionados, resolve:
Determinar a inclusão dos nomes dos servidores Isabel ~aria M~gosso
Manc'ini, Haroldo Çésai Michiles, Glen da Maria çlo Carmo. e _Márcia Latife
Eh.i.an Kalume, na Classe Especial, Referência NM-34, da Categoria Funcio-
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n-ai de Assistente Legislativo do Quadro Permanente do Senado Federal, mediante progressão horizontal e vertical a par~ir de 19 de junho de 1983, utilizado o critério estabelecido no item II do art. 31 da Resolução no 146, de 1980.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1983. _:_ Senidor Jarbas PaSsarinho,
Presidente,
ATO DO PRESIDENTE No 4, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e regulamentares, considerando que o que c_onsta do Processo nO? 004 403 82 7,
e à vista do parecer do Senhor Consultor-Geral; considerando que a interessada foi aprovada em provas de seleção interna, de ascensã-o funcional, para o
cargo de Taquígrafo; considerando que, de acordo _com decisão da -Comissão
Diretora, recentelnente foram criados empregos de Taquígrafo, na Re[~rên
cia NS. 20, do QuadrO· de ·-peSsoal CLT, re-sOlve: - · ·-~
Determinar o aproveitamento da servidora Isabel Cristina Perna B-oia
Menezes, aprovada em provas de seleção interna, de ascensção fundonal,
como Taquígrafo, Classç, .. C", ReferênciaNK-20~àOQUadro Permanente do
Senado Federal.
Senado Federal, 20 de janeiro de _1983. __;,---SemidOr Jarbas Passarinho.
Presidente.
ATO DO PRESIDENTENo 5, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso -.de suas atribuições regimentais
e regulamentares, coro base na delegação de competência que lhe foi outorgada pelos A tos nO?s 2, de 1973, 2, de 1981, considerando cOmunicação feita
pela Subsecretaria de Pessoal, resolve:
Tornar sem efeito o Ato n"' 6, de 23-2-81 do Presidente do Senado_ Federal, qu~ autorizou a contratação de Carlos de Castro Gonçalves Passari~ho.
sob o regimejuríaico da CLT e do FGTS colnoOdontólogo, Classl' "B", Referêncià.-1<S: 16, do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federai Senado Federal, 24 de janeiro de 1983. -Senador Jarbas Passarinho,
Presidente.
-

e

ATO DO PRESIDENTE No 6, DE 1983
O Presidente Oo Senado Federal, no uso de suas atribuições regimintais
e regulamentares, com base na delegação de competência--contida nos Atas
n•s 2, de 1973, e 2, de 1981, e na Resolução- n9J46, de 1980, resolve:
Determinar a realização de progressão horizontal para a Referência
NM. 18 da Class~...A" da Categoria Funcional de Agente de Transporte Legislativo, criada pela Resolução n9 100, de 1982, para os servidores que contarem dez ou mais anos de serviço no Senado_Federal.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1983. --Senador Jarbas Passarinho•.
Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 7, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no -uSO daS atri-buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV,-âo Regimerrto"Iiúerno -e de acordo
com a delegação de competência que lhe foí oUtorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n11 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução número 130, de
1980, resolve conceder dispensa ao Senhor Luiz Adolfo Pinheiro do emprego
de Assessor Técnico;- Sob o regime jurídico-da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a pãrtir de 19 de dezembro do corrente ano.
Senad_o Federal, 25 de janeiro de 1983. - Se_nadOr JarhaS- Passarinho,
Presidente.ATO DO PRESlDENTE J\'o 8, DE 1983
O -Presidente do -Senado Fidera:r 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 com_petêncí3 que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973,
da Comissão Diietora-;resOive-exOôerar,· a pedido, Antonio Eduardo Gonçalves da Motta, do Cargo em Comissão de Diretor da- Sübsecá:taria de Relações Públicas, DAS-3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1983. =.:.____Senador Jarbas Passarinho,
Presidente~

ATO DO PRESIDENTE N• 9, DE 1983
ü Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52-, item 38, e 97, inciso IV do Re&imf::nto Interno e- de confor-

midade com a delegação de competência qUe-lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão DiretOrã. n11-2, de 04 de abril de_l973, e tendo em vista o que consta
do Processo n11 277/&3, resqlve aposentar, por invalidez, Amadeu Pereira
Cruz, ASsistente Legislativo, Código SF-AL-NM-012, Classe. "Especíal", Referência NM-35, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciSo te 10:2,-inCiso I; alíOea-b, da COnstituição da RePública Federativa do Brasil, combin"ados com os artigos 403, inciso III,§ 29,404, incisá
III e 392, § 49 da Resolução n9 58.--de-1972, com pfoventos integrais e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, conforme det6rmína
o art. 3• da Lei no 5.901, de 1973, e art. 10 da Lei n' 4.345, de 1964.
Senado Federal, 27 de janeiro de 1983. -Senador Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE No 10, DE 1983
O Presidente do senado Federal~ no uSo-de suas atribuições regimentais,
e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n11 2, de 1973, da Comissão Diretora, e a vísta do que consta do-Processo nO?
5.438/82.9, resolve readmitir Maria Regin"a Neves Coelho, ex-servidora do
Senado FedC?ral, rio cargo de Técnico Legisliltivo,_ Classe EspeciãJ, Referêfléia
--NS--25. do Quadro Permanêntê, nos termos do. art. 324, §§ 211, 39 e 49 da Resolução n9 58~ de 1972, considerando o interesse da Administração e a existência
de vaga, com efeito a partir- da data d~ publicação.
Senado_ Federal, 2/ Cie janeiro de 1983.- Sena,dor Jarbas Passarinho,
Preside:rlte do S~nado Fed_eral.
-ATO DA COMISSÃO DIRETORA No I, DE 1983
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de_suas atribuições regimentais, resolve:
Att. J9 Os valores dos subsídios - parte fixa e varíãvel, da ajuda de
custo, do auxilio moradia e do auxílio transporte do Estado de origem são
majorados, durante o mês de janeiro de 1983, em 40% (quarenta por cento).
Art. 29 Este -Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 5 dejaneir_o de 1983. ~Jarbas Passarinho,
Presidente Passas Pôrto - Gil~·an Rocha - Cunha Lima - Itamar Franco.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA No 2, DE 1983
A Comissão Diretora do Senã.do FederaÍ, no uso de suas atribuições regimentaís e regulamentares, resolve:
Art. I 9 Os •iãlores de vencimentos, salários, gratificações e proventos
dos servidores do Senado Federal, decorrentes da aplicação da Lei n'? 6.991,
de 25 de maio de 1982, ficam reajustados provisoriamente em: I - 40% (qua-renta pot cetilO) a partir de J9 de jarieiro de {983; e if- 30% (trinta por cento) a partir de 19 de junho de 1983, até que absorvidos pelo aumento a ser instituído nós termos do Decreto-lei n9 1.984, de 28 de dezembro de 1982.
§ 19 O percentual fixadO no ítem II incidirá sobre os valOres resultantes
do reajuste de que trata o item I.
§ 29 Em decori'éncia do disposto neste artigo, os vencimentos e salários
dO pessoal em atividade constantes dos Anexos da Lei n'? 6.991, de25 de maio
de 1982, vigorarão provisoriiniente com-os ·valores fixados nos Anexos deste
Ato, sobre os quais incidirão os percentuais de representação mensal neles estabelecidos.
Art. 29 Fica elevado para -cr$ 1.200,00-(hlim mil e duzentos cruzeiros)
mensais, por depe-ndente, o valor do salãrio-famíHa.
Art. J9 Os servidores do Centio Gráfico- CEGRAF e do Centro de
Processamento d_e Dados - PRODASEN, do Senado Federal, terão os
atuais valores de salários-base reajustados em: I - 40% (quarenta por cento)
___a partir de 1o de janeiro de 1983; e II - 30% (trinta por cento) a partir de 1' de
junho de 1983, calculada a segunda parcela de reajuste na forma prevista no§
J9 do art. }9 deste Ato.
Ar L 49 Ao Secretário Parlamentar é atribuído reajuste no valor e ·condições iguaís aos previstos no artigo _anterior.
Art. 59 Nos êãiclllos decorrentes da execução deste Ato serão desprezadas as frações de cruzeiro. Art. 69 A d~spesa decorren-le-d;-~plicação -deste Ato correrá à conta
das dotações_ destinadas ao Senado Federal no Orçamento Geral da União.
Art. 79 Este Ato entra em vigor a partir de }9 de janeiro de -1983.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora. 5 de janeiro de 1983., ...,._.JQ.rbas Passarinho.
Presidente- Passos POrto- Gilmn Rocha- Cunha Uma- Jorge Kalume~
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ANEXO

IG?."c"ê:S
!

a)

DJIE:c~.:::r e AsseSsOra
rre.'1.--cÔ 2<.~perior- no.S

INfl'r:rs
r:AS-1
r:AS-2
r:AS-3
DAS-4
r:AS-5
DAS-6

VENCD1ENTO 0\.i 3fiL.'l'UO
MENSAL
AD.lr::~r de A per •.li' ae
Ól-.01.1983
Ol.Cô.1983.
C:r·$
Cr~
204.911
242,170
270.118
316.692
335.319
372.583

266.384
314.821
351.153
41l.l399
435.914
484.357
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Rt.t'RESL\'TAÇÃO MENSAL
"part~r

ae
% 01..01.1983
Cr$

20
35
45
50
55
60

40.982
84.759
121.553
158.346
184.425
2"23.549

!8ro:Il·'JIÇÃO MENSAL

"pornr de i A p;u:1:o.r de
01.05.1983
Cr$

53.276
110.187
158.018
205.849
2J9. 752
290.614

01.01.1983

~1~~~~8~e

Q,{:

Cr$

245.893
325.929
391.671
475.038
519.744
596 .13'2

319 .ô6D
425.008
509.171
617.548
"75.666
774.971

A 1; (!:X O -II

CARGOS E EMPREGOS DE N!VEL SUPERIOR
vu:c.wu1TO_ou Si\J.J\iG:O_\.iR$
Referência A partir de A partir de
01.01.1983
01.06.1983
102.649
!.l'S-1
78.961
110.416
84.936
l!S-2
89.175
115.927
NS-3
121.706 riS-4
93.620
98.320
127.816
NS-5
134.166
NS-5
103.205
NS-7 _
108.378
140.891
113.787
147.923
NS-8
KS-9
118.178
153.631
124.079
!·iS-lO
161.302 NS-11
128~832
167.481
135.308
175.900
NS-12
NS-13
140.453
182.588
147.477
191.720
NS-14
NS-15
153.997
200:196
!JS-1ô
160.785
209.020
N5-17
167.8"5.4
218.210
176.23\1
22'9.104
NS-18
240 .5"63- -NS-19
185.049
252.616
194.320
rS-20
:\S-21
20t;.017
265.222
HS-22
214.239
278.510
NS-23
224.925
292.402
INS-24
236.166
307.015
INS-25
247.989
322.385

j

Referência
l>iM-1
NM-2
NH-3
Nl1-4
!-J"M-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-10
NM-11
NM-12
NM-13
Nl-l-14
NM-15
NM-16
NM-17
NM-1"8
NM-19.
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NH-26
NM-27
Nl-1-28
NM-29
NH-30
NM-31
NH-32
NH--33
NM-34
t-.11'1-35

CARGoS E EMPREGOS DE NÍVEL ~DIO
VENCIMENTO ·ou SI\LAKIO -- CP.$
A partir de
01.01.1983
27.269
28.660
30.105
31.577
33.156
34.825
36.230
37.843
39.544
41.113
42.733
44.385
46.148
4 7. 972
49.848
51.779
53.52U
55.601
57.754
60.306
63.333
66.508
69.837
73.364
77.040
80.886
84.936
89.175
93.620
98.320
103.205
111.080
121.128
132.070
143.963

A partir de
01.06.1983
35.4'•9
37.258
39.136
41.050
43.102
45.272
47.099
-49.195
51.407
53.446
55.552
57.700
-59.992
62.363
64.802
67.312
69.576
72.281
75.080
78.397
82.332
86.460
90.788
95.373
100.152
105.151
110.416
115.927
121.706
127.816
134.166
144.404
157.466
171.691
187.151
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA No 3, DE 1983

Características e Atribuições Específicas:

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 5'i' da Resolução n'i' 100, de 2
de dezembro de 1982, resolve:
Art. J'i' São aprovadas, na forma do Anexo ao presente Ato, as especificações de classes da Categoria FUncional de Agente de Transporte Legislativo, Código SF'TP-1201, do Grupo-Serviços de Transporte Oficial, do Quadro Permanente do Senado Federal e do Quadfo de Pessoat CLT do Senado
Federal.
Parágrafo_único. As especificações de clasSeS a que se refere este artigo
serão objeto de permanente atualização, em face de alterações do respectivo
conteúdo ocupacional, mediante identificação e proposta do Órgão competente.
Art. 2'i' Este Ato-entra em vigor na data de sua_ publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala da Corriissão Diretora, 5 de janeiro de 1983. - Jarbas Passarinho.
Presidente - Passos Pôrto - Gílvan Rocha - Cunha Lima - Jorge Kalume

Atividades técnicO-adniinistiativas relacionadas com o controle e o
transporte oficial de passageiros e cargas, envolvendo, principalmente, a conservação e condução de veículos motorizados.

-

Grupo-Serviços -de Transporte Oficial e Portaria
Categoria Funcional: Agente de Transporte Legislativo
Código: SF-TP-1201
Classes;. "B" ((,"A"

Itamar Franco.
ANEXO
ESPECIFICAÇÕES DE CLASSES

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Categoria FunciOnal: Agente de Transporte Legislativo
Código: SF-TP-1201
Classe~. "Especial''

Tarefas Típicas:
~ Controlar a entrada e saída de veículos;
- Controlar o consumo de combustível e quilometragem dos veículos;
- Auxiliar no treinamento de Agentes de Transporte Legislativo recémadrilltidos;
·- Auxiliar na supervisão doS Serviços relacionados com a conservação dos veículos;
-- Auxiliar ná execução das atribuições da Class~ .. D .. de Agente de
Transporte Legislativo;
- Desempenhar, por necessidade dos serviços, as atribuições da Classe
"B'' de Agente de Trapsporte Legislativo;
- Desempenhar outras· atividac!_es correlatas..

Ca-racterísticas e Atfibuições Específicas:
Ativídades, em carãter operacional, de condução e conservação de veícu~
los motorizados, utilizados no transporte oficial de passageiros e- cargas.

Características e Atribuições Específicas:
Atividades administrativas relacionadas com a supervisão de unidades
organizacionais de transporte oficial de passageiros e de cargas, envolvendo
principalmente o controle e conservação de veículos motorizados.
Tarefas Típicas:
-

Providenciar o controle geral dos veículos;
- Fazer resumos das. "partes" diãrias dos Agentes de Transporte Legislativo e encaminhá-los à autoric:;lade competente;
-- VerfiCiãr se as. "partes" diáriaS dos Agentes de Transporte Legislativo estão devidamente preenchidas;
- Solicitar ou providenciar a vistoria periódica dos veículos e os reparos que se fizerem necessãrios, tendo em viSta as observações próprias e as
lançadas pelos Agentes de Transporte Legislativo na&. ''partes'' diárias;
- Organizar orÇamentos e apurãr" sóbre o material a ser adquirido;
- Solicitar à autoridade competente o registro dos Agentes de Transporte Legislativo e seus substitutos;
- Desempenhar, por necessidade dos serviços, atribuições da Classe
'"D" de Agente de Transporte Legislativo;
- Desempehar outras atividades correlatas.
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Categoria Funcional: Agente de Transporte Legislativo-Código: SF-TP-I201
Classe: "D"

Características e Atribuições Especificas:
Atividades administrativas relacionadas com a·:_coordenação de equipes
encarregadas do transporte oficial de passageiros e cargas, envolvendo, principalmente, a condução de veículos motorizados.
Tarefas Típicas:
-

ae-

Treinar Agentes
TranSj)orté LegislatiVO-recêm-adffiitídos;
- Supervisionar .serviçOs relacionados com direção e conservação de
veículos;
-.Elaborar relatórios e mapas de consumo de combustível nas operações de transporte;
- Auxiliar no desenvolvimento das atribuições específicas da Cfasse
''especial" de Agente de Transporte Legislativo;
- Desempenhar, por necessidade do serviço, atribuições da Classç, "'C"
de Agente de Transporte Legi.S:Iãfivo;
- Desempenhar outras atividades correlatas.
Grupo-Serviços de "'Transporte Oficial e Portaria
Categoria Funcional: Agente de Transporte Legislativo
Código: SF-TP-1101
Classe;. "C"

Tarefas Típicas:
- Dirigir automóveis, ôllibus, microônibus, camionetas e caminhões empregados no transporte oficial de passageiros e cargas;
- Manter o veículo, sob sua responsabilidade, em perfeito estado de
conservação e funciOiiáilfeilto, comunicando a quem de direito as falhas verificadas ou_, se for o caso, operando pequenoS consertos;
- Comunicar a ocorrênCia de fatos ou·-ava"rias relacionados com a viatura sob_ sua responsabilidade;
__:.; Manter o veículo convenientemente abastecido e asseado;
- Fotiiecer elementos para o mapa de consumo de combustível e lubrificantes;
- Executar outras tarefas correlatas.
ATO liA COMISSÃO DIRETORA N• 4, DE 1983
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re-gimentais (fein cUiilpriineD.tO 30 estabelecido na Resolução n'i' 100, de 2 de de_
zembro de 1982, resolve:
A·rt. -19 Aprovar a IÔtação e o enquadramento nominal da Categoria
Funcional de Agente de Transporte Legislativo, Código SF-TP-1201, do
Grupo-Serviços de Trarisporte Oficial e Portaria, do Quadro de Pessoal CLT
do Senado Federal, na forma· dos Anexos I e II do presente Ato.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrãrio.
Sala da Comissão Diretora, 5 de janeiro de 1983:·-Jarbas Passarinho,
Presidente- Passos Pôrto- Gilvan Rocha- Cunha Lima- Jorge Kalume.
ANEXO I
LOTAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE
DE TRANSPORTE LEGISLATIVO, DO QUADRO DE
PESSOAL CLT DO SENADO FEDERAL
Classe Especial
N9 de funcionários
N9 de funcionãrios

N'i' de funcionáriOs
N'i' de funcionârios
· N'i',de.funcionárioS
N9 de funcionârios
N9 de funcionários
_Nº de funcionários

Classe "D"
-

Referência NM-35
Referência NM-34

Referência NM~33
Referência NM-32
Referência NM-31
Referência NM-30
Referência NM-29
Referência NM-Zll
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Classe "C"

N9 de funcionários
N9 de funcionãrios
N<1 de funcionãrios
N9 de funcionários
N<1 de funcionários

Referência NM-27
~-Referência NM-26
..:......., Referência NM-25
-- Referêi)cia NM-24
Oasse uB"
Referência NM-23
---·Referência NM-22
-'- ReferênciáNM-22
--' Referência NM-20
- Referência)'!M-19

N9 de funcionários
N9 de funcionáriOs
N9 de funcíonáríosN9 de funciOilâríos
N9 de funcionários

Casse "A''
04 - Referência NM-18
- --- ReferênciaNM-17
~ Referência NM-16
06 - Referência N M -15
OI
Referência N M -14

N9 de funcionários
N9 de funcionárioS
N9 de funcionários
N<1 de funcionários

031

Classe "A"
Referência: NM-18N<? de Ocupantes: 04
01, Moisés _Quinino Neto
02. José Bezerra Primo
03. Eurípedes Antonio de Araujo
04.- Múivil GUalb6rto Ri"belro

Classe "A"
Referência: NM-15_
N9 de Ocupantes: 06
Ol.
- 02.
03.
04.
05.
06.

ANEXO II
QUADRO Dto I:'IOSSOAL CLT

Sebastião Antonio Fernandes
Aldemar Melo Monteiro
Waldecy Carmo de Amorim
Jurandir de Jesus Cavalheiro
Rooselwane Delfina Dias
Antonio Ramos dos Santos

Classe "A"
Referência: NM-14
N• de Ocupantes: 01

Grupo - Serviço de Transporte Oficial e Portaria
Categoria Funcional: Agente de Transporte LegislatiVO
Código: S_f-TP-1201

OI. Dilson Martins de Souza

QU.'IDID DE PESSQA.L

C.L. T

l?OSICIOey\005 Wl. CIASSE_,.

SEGUN00 O TD-!PO DE SERVIÇ!) E A MIA DE

~

'Iú PARA EFE:I'IúS DE DESDPATE.
~- ~CI..::l,.l.:·t-18

=111\lU

DATÀ

')l. :·DI~S QUlNl!:O t\E'I'C

>O'IORISTA

07.07. 76

2.34Q_:dias

30.05-.49

:2, .;~-E: EEZ!'R.:'?A ?RD-1J

>O'IORISTA

01.02.77

2.L32 dias

1.7.06.42

loDll:lRISrA

' 10.09.80
10.09.80

815 dias

03.10.39

809 dias

27.01.41

~3.
~...:..

E.t:~-;:pEDES A.lo\.'I'C:IO DE ABAWO
:.r;...qr;,";.:, GW.LBE'F.I'O RIBEiro

::bs.

~

!·b~isUI.

• :·;:..:r:·F.:a.'

~R·O

>I:O'IORISTA

?..:Csr:I..~·:;t\3

:l:s.

DE

~.::·ORDI_

1. C:L::...S:·:>
~.

I:EL:"'J.:D PIAS

~::Jtorista

rorAL

DA.TA DE NASCJ:ME:®

Oficial êo Quadro C.L.• T. positionaêbs-ba Referência NM-18 (Ato n9 21/82)

: ••7..J?J·;>:OIR CE JES"GS CAV,mJEIR:)
:.

AJ:i.rrssflD

=

CXNl'Rl\TO

DATA ALM:rssl'D

MYIOR!S'I'A

,30.03.82

247~

MJIORISTA

30.03.82

MJroRISTA

30.03.82

24.7 dias
242 dias

25.03.39
20.12.§4
21.08.56

DATA DE tJ\SCJlJJE::rro
-26~07

.33

MJiúRIS'!A

30.03.82

2_~7

M:YroRisrA

30.03.82

247 dias

30.06.61

·- MJiúRISTA

06.04.82

241 dias

03.03.28

dias

Oficial do Quadro C.L.'l'._ pOsicionadOs nã Referência N:-1-15 (Ato n9 21/82)

io!;.R''.~::>

DS

SOJ~A

2.:.-t·vi.=...'l.:- da Obra servil'ld::>

co:w f.'otoris:ta

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 5, DE 1983
A Comissão Diretora do SenadO Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentareS, à vista do disposto no parágrafo único ào art. 29
do Ato n~" 8, de 1976, da Comissão Diretora, e cOm base nO-estii:beleddo na

:s.o4.BO

962 dias

19.04.56

Resolução nl' 146, de 1980, e considerando exposição do Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social - SSAMS, resolve:
Art. l~" Cri:ú um (I) claro de lotaç_~o_na CategQ~ia Funci~nal de Médico, do Grupo -Outrãs Atividades- de Nível Superior, do Quadro de Pessoal
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CLT, Classe uA", Referência NS-12, a ser preenchido por ascensão funCiOnal.
Art. 2ç Determinar a realização de provas de seleção interna, de ascensão funcional, para o emprego de Mêdico, a que se refere o item I 'i' deste Ato,
para a servidora Rachel Eliza de Castro Costa Collins, a ser efetivada na época própria às demais provas de progressão e ascensão fUncionais, nos termos
da Resolução n• 146, de 1980.
Sala da Comissão Diretora, 5 de janeiro de 1983.- Jarbas Passarinho,
Presidente- Passos Pôrto- Gi/van Rocha~ Cunha Lima- Jorge Kalume.

04.
05.
06.
07.
08.
09.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 6, DE 1983

13.
14.

JO_
II.

12.

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentaís e em cumprimento ao estabelecido na Resolução n'i' 100, de 2 de de·
zembro de 1982, resolve:
Art. J9 Aprovar a lotação e o enquadramento nominal da Categoria
FunciOnal de Agente de TranspOrte Legislativo, Código S_F-TP-1201, do
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Po_rtaria, do Quadro Permanente do
Senado Federal, na forma dos Anexos I e II do presente Ato.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em Contrário.
Sala da ComiSsão- Diretora, 5 de janeirO-de 1983.- Jarbas Passarinho,
Presidente- Passos Pôrto- Gi/van, Rocha --Cunha Lima- Jorge Kalume.

Classe "D"
Referência: NM-28
N• de Ocupantes: 20
01. João Rodrigues de Souza
02. Altair Soares de Matos
03. João Satumino dos Santos
04. José Reinaldo Gomes
05. José Victor Sobrinho
06. Udenir de Figueiredo
07. Manoel Bento Rodrigues
08. Antônio da Silva Flores
09. José Maria Mendes
10.~ Ped_ro de Carvalho Rodrigues
II. Raul Oscar Zelaya Chaves
12. José de Jesus Campos
13. Genival Mendonça
14. Urbano Inácio dos Santos
15. Aliomar Pinto de Andrade
16. Danilo Martins
17. Alciney Santos Granado da Silva
18. Raimundo Patrício da Silva
19. João Ribeiro de Araújo
20. Nelson Mateus de Oliveira

ANEXO I
LOTAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE
DE TRANSPORTE LEGISLATIVO, DO QUADRO
PERMANENTE DO SENADO FEDERAL
NO? de funcionários
N'i' de funcionáriOs
N'i' de funcionáiiOS
N'i' de funcionários
NO? de funcionários
N'i' de funcionários
NO? de funcionários
NO? de funcionáríõS

Classe Especial
- Referência NM-35
~ 14 - Referência NM-34
Classe "D"
- Referência N M -33
- Referência NM-32
- ReferênciaNM-31
- Re_ferência NM~30
- Referência NM-29
20
Referência NM-28

Classe "C"
Referência: NM-24
N9 de Ocupantes: 27
01. José Luiz Vieira Xavier
02. Antônio Carlos Soares
03. Inâcio Bertoldo Sobrinho
04. Jayme Pinheiro Cartfpos
05. José Conde da Silva
06. Roberto Carlos Lopes
07. Dante Póvoa Ribeiro
08. Orlando Barbosa da Fonseca Junior
09. Givaldo Gomes Feitoza
lO. Oswãldo Pereira da Silva
11. João de Deus Lopes
12. José Ribamar da Silva
13. Francisco das Chagas Almeida
14. Fausto Inãcio de Oliveira
15. Nilton Malta do Nascimento
16. José Mario da Silveira Junior
17. Antônio_ Dias do Nascimento
18. José Maria Leite Aguiar
19. Jordan Miranda Lopes
20. Bartolomeu Alves de Jesus
21. Josinete Pessoa Veras
22. Ney Gonçalves
23. Wagner Cabral da Costa
24. José de Alencar da Mata
25. Floripedes José de Araújo
26. Oscar Cabral da Síl va
27. Antônio Bento do Nascimento

Classe "C"
NO? de funcionáriOS
N9 de funcionários
N9 de funcionários
Nç de funcíonái"ioS

27

-

Referência NM-27
Referência NM~26
Referência NM-25
Referência NM-24

Oasse "B"
Nç de funcionáiios
N9 de funcionários
N9 de funcioná-rios
N9 de funcioiláríóS- -N9 de funcionários

33

........
-

R~ferência NM-23
RefC:rência NM-22
Referê-nCia NM~21
Referência NM-20
Referência NM-19

Classe "A"
N9 de funcionáriOs
N9 de funcionáriOs
N9 de funcionários
N9 de funcionáriOS
N'i' de funcionái"IOS

01
01

38

-

Antônio Pinto de Matos
Manoel de Oliveira
Daniel Ferreira Sales
Geraldo Rodrigues de Barros
Manoel Cristiano Nogueira
Hypolito da Silva
Joaquim Benvindo Fernandes
Antônio Carlos. da Silva
Manoel Francisco de Abreu
Nelson da Silva Serra
José Luiz Lopes

Referência NM-18
Referência NM-17
Referência NM-16
ReferênCia NM-15

---:-~Referência NM~14

ANEXO II
QUADRO PERMANENTE
Grupo - Serviços de Transporte OfiCiai -e POrtaria
Categoria ~Furi.ciOnal: Agente de Transporte Legislativo
Código: SE-TP-1201

Classe "B"
Referência: NM-I9
N• de Ocupantes: 33

Classe "Especial"
Referência: NM-34
N• de Ocupantes: 14
01. Demerval Alves
02. João -Oueri"eii-o
03. José Antônio Moreira

01.
02.
03.

~-~---

AntôniO Alves dos SantOs
Francisco Olival de Freitas Freire
Narciso Mir1a

-~-----
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Classe ''A''

04. José Arimatéia de OliVeii:'a
05. Douglas Shíe_lti Rodrig~es Martins
06. Ivo José da Silva
07. Alceu Vieira Gomes
08. Genival Rodrigues de Paula
09. José Juvêncio Albuquerque Filho
10. Aurécio Alves Caldeira
II. José Alfredo Lira da Silva
12. Antônio Olivéira Aildrade
13. Wanderley José Neiva Souto
14. Cleude Rodrigues Machado
15. Carlos Artur Pereira
16. Jamacy Cordeiro Goes
17. Paulo Pereira da Silva
18. Claudio Oliveira Pinto
19. Nàdir Wensing
20. Valdeir Costa
21. Sebastião Moreira dos Santos
22. João da Paixão Lima
23._ Domirigos Soares de Oliveira Filho
24. José Humberto Ribeiro
25. Celso Henrique da Rocha
26. Francisco João de Souza
27. Carlos Emílfo Souza Silva
28. Paulo Elísio Brito
29. Lourival Ferreira de Almeida
30. Eloi Vicente-da Silva
31. Antero Pinto- Sobrinho
32. Luiz Fernando de Barros
33. Jodimar Alves de Castro

Referência NM- 14
N9 de Ocupantes: 36.
01. Carlos Aurélio Monturil
02. José Artur Nunes
03. Damião Galdino da Silva
04. Paulo Marcelino dos Santos
05. José de Oliveira Andrade
06. Antonio Soares de Pádua
07. Agrim~ldo da Silva .Brito .
08. João Antonio Barbosa Lopes
0~. Manoel Vicente de Moura Filho
10. José Firmino- Gal vão
11. Áureo Sá Miri:uida
12. Álvaro Braga da Silva
13. Genilson do Espírito Santo Jamar
14. Humberto Balbino e Silva
-15. Dejair Carvalho Reis
16.1 bUres José dos Santos Silva
17. Jorge Luiz Amaral Braga
18. Aymoré Júlio Pereira
19. Francisco José da Silva
20.. Oscar Gladino de Oliveira
21. Juberto Vieira dos Santos
22. Antonio Dias Rosa
23. Djalma Nobre de Carvalho
24. Raimundo José Soares
25. Vladir Gomes Ferreira
26. Wolney Rosa
- 27. Sebastião Jacinto de Assunção
28. Eduardo Chodon
29. Valdetário Ferreira
30. Adrião Soares Barbosa
31. Antonio Eurípedes Paulino
32. João Ribeiro dos Santos
3.3.- Valéria Francisco de Lima
34. Antonio Lima de Araújo
35. Antonio Alves dos Santos
J6. Armênio Ferreira Pinto.

Classe "A"
Referência: NM-18
N• de Ocupantes: 01
01. Ayrton Jorge Clapp
Classe "A"
Referência: NM-16
N' de Ocupantes: OI
OI. Braz Elias de Araújo

Servidorea poaicionaào1 nan divers.u Claasea e Referênci.aa
da CATEGORIA FUNCIONAL Ot AGENTE DE TRANSrORTE

LEGISLAT!

VO, do Quadro Permanentt>, aegundo o tempo da serviço
Classe dos Quadro Permant>nte e C.L.T e tempo no Sei'l.ado
(•) desempate - mais idoso
NOME

F~

dera!, para efeito de desempate.

CLASSE
QUADRO PERMANENTE

CLASSE
QUADRO C.L. T

TOTAL NA CLAS.st

SENADO
FEDERAL•

01. DEMERVAL ALVES

1.2"21

1.156

2.377-

5.675

02. JOÃO GUERREIRO

1.221

1.156

2.377

5.601

03. JOS! ANTONIO MOREIRA

1.221

1.156

2.377

5.357

04". ANTONIO PINTO OE MATOS

1.221

1.156

2.377

5.342

05. HANDEL DE OLIVEIRA

L221

1.156

2.377

5.273

1.221

1,156

2.377

5.106

07. GERALDO RODRIGUES' DE BARROS

1.221

1.156

2.377

4.979

08.H\NOEL CRISTIANO NOGUEIRA

1. 221

1:156

2.317

4.842

09. HYPOLTIO DA SILVA

1.221

1.156

2.377

4.833

06.

DANI~

FQl.REIBA BALES

10. ..JOAQUIM BENV INDO FERNANDES
·11. 'ANTONIO CARLOS DA Sll.VA

SERVIÇO
PÚBLlCO

1.125

1.221

1.156

2.377

4. 779

372

1.221

1.156

2.377

4.751

1.460

12, MANOEL FRANCISCO DE ABREU

1.221

1.15_6

2.377

4.645

13 .. NELSON DA sn.VÃ SERRA (*)

1.221

1.156

2.37r

4.644

14, JOSt LUIZ LOPES ( "')

1. 221

1.156

2. 377

4.644

15. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

1.221

1.156

2.377

4.241

16. ALTAIR SOARES DE MATOS

1.221

1.156

2.377

4.018

376

17. JOÃO SATURNINO DOS SANTOS

1.221

1.156

2.377

3.835

396

18 • .JOSJ:! REINALDO COMES

.

'

' 1. 221

1.156

2.377

3.609

19. JOSt VICTOR SOBRINHO

1.221

1.1:56

2.377

3.593

20. UDENm DE FIGUEIREDO

1.221

1.156

2.377

3.586

441
516
2.353

034
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(*) duempate ~ mal& ido•o

CLASSE
QUADRO PER;MANENis:

NOME

~

CLASSE
QUADRO C.L. T

TOTAL NA CLASSE

SENADO
FEDERAL

21. M!NOEL BENTO RODRIGUES

1.·221

1.156

2.377

3.582

22. AN!ONI~ DA SILVA FLORES

1.221

1.156,

2.377

3.579

23. JOS! MARIA MENDES

1.221

1.156

2. 377

3.574

24. PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES

1.221

1.156

2.377

3.572

2~~ RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES

1. 221

t'.H6

2.377

J,461

26 • JOS~ DE JESUS CAMPOS

1.221

3,402

:gugg
FEDERAL

SERVIÇO l'Ol!LICO

---

--

-

-

--

-

-

1.156

2.377

1.221

1,15&

2.377

3.278

897

28. URBANO INACIO DOS SANtoS

1.221

1.156

2.377

3.190

181

29. ALIOMAit PINTO DE ANDRADE

--

1.221

1.156

2,377

3,110

350

1.979

30;. DANILO MARTINS

1.221

1.156

2.377

3.103

1.221

1.156

2,377

3.090

27, CENIVA.L MEmxJÇA

31. ALCDiEY SANTOS

~--

GRANADO

DA s.n.VA

32. RAIMUNDO PA'iRICIO DA SILVA

1.221

1.156

2,377

3.089

33. JOÃO R:tBEmo DE ARAUJO

1.221

1.156

2,377

3.089

34, ~ON MATEUS DE OLIWIRA

1.221

1.156

2,J7i

3.075

35. JOSt LUIZ VIEIRA XAVIER

1:221

1.156

2.377

3.035

36. ANTONIO CARiOS, SOARES

1.221

1.156

2.377

3.034

37. lliÃCIO BERTOLDO SOBRINHO

1.221

1.156

2.377

3.033

38. JAYME PDffiEIRO CAMPOS

1.221

1.156

2.377

3.0Z2

39, Jost CONDE DA SILVA (,.)

1.221

1.156

2.377

3.019

40. ROBERTO CARLOS LOPES (*)

1.221

1.156

2.377

3.019

41. DANTE POVOA Ril!EmO

1,220

1.156

2.376

2.999

42. ORLANDo BAR»OSA DA FONSECA .JUNIOR.
43 •. GIVALDO GOMES FEITOZA

1.21~

1.156

2. 374

3.548

1.198

1.156

2,354

41t. JOXO DE DEUS LOPES

1.221

977

2,198

3.543
3,573_

45. JoSt RIB.AHAR DA SILVA

1.221

977

2.198

,3,084

46. FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA

1.221

977

2.198

3.034

47: FAUSTO INÃCIO DE OLIVEIRA

1.221

977

2.198

2.961

48: NILTc~N HALTA DO NASCDIENTO

1,221

203

1,424

5.129

49. · AYR.TON JORGE .CLA.PP

459

3.078

50. BRAZ ELIAS DE .ARAUJO

674

3.034

94

3.660

Sl. ANTONIO SOARES DE PADUA

1.461

--

---

-600

4:041

-

--

-

----

-

-

---

-

4.870

-

1.244

-

-

--

5.863

-

-

-

-

Cont•gim de tempo d• urv!ç.o par. tini de dest!_
pate do proee•l!lo •e1etivo,

CATEroiUA ~ICNAL

""""

ESPECIIIL

NM-11

ESPFX:D\L

NM-12

f'=IFICE OZ MEJ:::l'>l!CA

"C"

1*-22

fro't!ICE DE MECANICA

"C"

NM-22

--0 -

3.396

Nt-1-20

- o- o- o-

3.016

39

MN-iOEL Vlamt OE: .tnJRA Fn.ID

Gl.Ll./N::J

rn::

ESPEC:W..
"C"

ME:X:'IINICA

t-M-13
.... 22

ARI'IFICE DE MEdiNICA

"C"

NM-22

ARI'IFICE DE MOCTiNICA

"C"

NM-22

1\RI'lFICE DJi: MECJ~ICi\

"C"

NM-22

AGENI'E DE

"B"

NM-10

AGENI'E At:MlNISI'Rl\TI\iO

"B"

Nl:+-23

"C''

NM-,22

sô

•.IWROO

69

AL'J1..ro BRAGA DA SILVA

79

~ OO:ESPIRI'IO

89

lU-!BERI'O. BI\LBI1:D E Sn.VA

ARTIF:~_DE ELEIRI6m

99

I:E:J"AIR CARVl.UO FE'IS

ARI'IFICE

ri

ME:Chl'tCA

"C"

-22

URES JOSE: OOS E'1INIDS SILVA

1\RI'IFICE OS

~ICA

"A"

NM-9

"A"

NM-7

109

SÂ ~!l:AA."'D1\

119

..JOroE IL"'Z M-1AAAI..

129

AYr>~

JClLIO

SI\N'ro

JN.l1\R

OE: E CX>i!N~

:.GENTE DE PORl'J\.RIA

139 FAANCIS:D JOS!: Oh SILVA
OSCl.R Q\I.DINO [E ai.rvEIRA

159

JUaERm 'VS!FA DJS '.511Nrc:f;

169

AN:L'CNlNO OIÃS R:l$.\

-

~lFICE OE: MECI',NICZ>

BR.l~G.l!.

PERZIR,I!j

149

pORJ'ARIA

~~

ESPD:IAL

NM-12

lll\TII.CXi!WO

.....

).89

RAJloll.NOO ~ .sar.RES

ARriFICE: DE z.ID:f.N:tCA

"A"

NM-8

J90

.VU'!DIR o:MfS.FERREIRA

ARl'IFICE DE MEX:TIDCA

"A"

NM-7

"")..79 DJ1\l'.MA. OOBRE DE CARVhl.1D

SERV1QO
l'L'ELlCD

!1DEAAL

~ DE FOR12\RI11

.1>.GENTE DE roRI'ARlll.
ARI'IFICE

FI~UNO

SENAIXl FE!lERAL

~DEFOR11UUA

l.GRlNMID DI\. SILWI. BRI'IU
JCifD ANTCNIO 8AROOSA LCl'ES

JosE

NA
TEMPO DE SERVIÇO
!lEFER!NCIA c:::I.J\SSE a::MJ KYIOru:srA

-o-o-- o- o-o-o -o- o- o- o-o-o-o-o-o-

19
29

49

CU\SSE

SE:=\VIÇI:

'""""-"""""

3.685
3.617

3.585

6.128

3,575
3.527
3.39.6
3.134
3.110
3.083
1.229
925

3.6S5
3.655
3.532
3.457

1.206
8],4

-

ClASSE

REFER!llC:rA

ARl'IITCE DE ESI'Rl1IURA

ESPEX:IAL

~-30

ARl'IFICE DE MI!rHUCA

"B"

CATEroiUA FUOOW:.

NCr<E
200
219
229

239

-!CSA
l'IlUl\Iro

=

Vi\ID~

DE

I\SSW;liD

"""""' BMOOSA

1\11~0

269

JOIIo RIEEIRl

ElJRIPEDES

~O

.Mel'~IA

J:ÓS

~

Sl\Nr05

=•c•

ARI'IFZCE DE MEC:fi.NICA

•c•

-22

1\GENl."'!: DE 'POR!'AlUA.

"B"

l>M-10

ARI'IFICE DE I-!EX:UUCA

"C"

1-l-t-22

ARl'IFtCE DE ES'l1UrUFA
DE OBru\S E MEI'ALUFGD\

FR\NCISCO OE LruA

NM-22

ESI>EX:IAL

NM-30

,.B"

NM-6

11N'l"CNNO JILVES OOS S1INI'OS

Mr!FtCE DE ME:X:1iNICA

'18"

NM-16

300

1\R'WO FERR&IPA PINI'O

ARl'IFICE DE Me:1.NicA

'~B"

NM-16

~

~ LIMA.. IE Aru\UJO-

DI:!.OCN M1'.RI.'INS DE SCIJZA

DE FORrARIA

-o-o-o -o-

,....,0

290

260

NA
'l'l'>!roOOSERVIÇO
C!ASSE roo lmOlUSl'A

NM-16

ARl'IF!CE DE MOCJiNICA

ARI'JFICE DE MEI:ANICA

FERREIRA

250

270

DE ClBRhS E

SE!lASl'Il<> Jl>CINIO

249 -AORIIio
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OBRA

5.745
J.1JD
S.031
3.557

-o-o-o-o-o -o-o-

3.061

-o-

961

3.Ó71

3.034
3.572
7.480
3.626
3.563

l'ROCESSO SELETIVO INTERNO PARA Ã CATEGORIA FUNCIONAL
DE AGENTE DE TRANSPORtE LEGISLAtiVO.

(Servidores desviados de suas funções)

NOÇÕES SOBRE
REG. ADM.

!..Q2!...!

CONHECIMENtOS
ESPEC!FICOS

litDIA
FINAL

~1. AGRIMALOO OA SILVA BRITO

100

100

100

Q2. ÁLVARO BRAGA DA SD.VA

100

100

100

Q3. ÃUJU:O DE SÃ MlRANDA

100

100

100

Q4, DEJ.AIR CAR.VAUlO REIS

100

100

100

JmU

100

100

100

()6, HUMBERto BALBINO E Sn.VA

100

100

100

07. JOÃO ANtONIO BARBOSA LOPES

100

100

100

08. JORGE LUIZ AMARAL BltAGA.

100

100

100

09. JOSS FIRMINO CALVÃO

100

100

100

10. MANOEL V'ICENTI: DE MOURA FILHO__

100

100

100

11. tm.ES JOS~ DOS SANTOS SU.VA

100

100

100

95

100

97,5

13. ANTONINO DIAS ROSA

90

100

95

14. DILSON MARTINS DE SOUZA.(Obra)

90

100

95

J,S. DJALMA NOBRE OE CARVJJ.HO

90

100

95

16. Fli.ANCISCO JOS! DA SILVA

90

100

95

17. .JOB.ERTO VIED.\ DOS SANJ;OS

90

100

95

13. OSCA!l GALDINO DE OLIVEDI.A

90

100

95

19. VLADIR CQiES FERllEIB.A.

90

100

95

20. RAIMUNDO Jost SOARES

90

100

95

100

80

90

22.. SEBASTIÃO JACINl'O DE ASSUNÇÃO

90

90

90

23. EDUARDO CEODON

75

100

24. ADJUÃO SQAÍtES- ilüBOSA

90

80

85

25. ANtONIO Etm.!PEDES PAULINO

70

100

85

26. VALDETÃAIO FERREilU.

70

100

85

U. JOÀO RIBEIRO DOS SANTOS

60

100

80

28. AlUitNIO FERREIRA PlNTO

80

70

75

29. AtfrONIO At.VES SANTOS

70

80

75

lQ. VWRIO FRANCISCO DE LIMA.

70

80

75

:n.

60

90

75

05. CEl\ILSON DO ESl'lRitO SANTO

'1.2~ AYMO~

n.

J'OLIO PEREIRA

\iiOLNEY IWSA

ANTONIO LDU. DE AMOJO

SENl\00 FE1lERAL

87,S

SERVIÇO

FtlBLICD

=

SEVIÇD
~

035

036
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QUADRO DE l?ESSOAL -

CA'rEGORIA FUNCIONAL
CLASSE:

"B"

OCUPANTES:

N9

.E!:!

110TOR.ISTA OFlClAL

REFE~NCIA: NM-:_-13

42

(*) desempate

mai,~~;

DE
CU I' ANTES

ORDI::':H

Fet'ereiro de 1983

CLASSB

idoso.

SENADO

SERVIÇO
t>OIH.ICO

SERVIÇO

FEDERAL

FI!:DERAL

POBL!CO

01

José Mãrio da SilveiTa .luni:or

1.264

02

Antonio Dias do Nascimento

1.264

1,433

03

José Maria Leite Ap;uiar

1,264

1. 433

04

Jordan Mit'anda Lopes

1,264

1.433

05

Bartolomeu Alves de Jesus

1.264

1.355

06

Josinete Pessoa Veras

1. 264

1,355

3,565

07

Ney Gonçalves

1.264

1. 354

OS

Wagner Cabral da Costa

1,264

1.354

09

Josi de Alencar da !:fata

1.264

1.354

10

FloripÍdes José de AraUjo

1. 264

1,353

11

Oscar C3ôr.at da Silva

1.264

1.352

1.264

1. 352

12

Antonio Berito do Na~:cimento

13

Antonio Alves dos S.antoa

14
15

Franchco Olival de Frcitu P'raire

16
17

Doual•• Shistti l.odrillU•• Martins

""

1.264

1. 352

1,264

1. 349

Nardao Maria

1.264

1. 349

Jo•• Ari~~~ate~& da Olivdra

1.264

1. 348
1. 347
1.346

*

1B

Ivo José da Silv.a

1.264
1,264

1~

Alceu Vieira GomeiJ-

1,264

1. 345

20

Genival Rodrigues de Paula

1.264

1. 342

21

Joaê Juvêncio Albuquerque Filho

1. 264

1.342

22

Aurêcio Alves Ca1dera

1.264

1. 342

23

José Alfredo Lira da Silva

1.264

1,342

24

Antonio Oliveira Andrade

1,264

1. 342

2-5

llander1ey Jos'é Neiva Souto·

1.264

1. 342

26

Cleude Rodrigues MaChado

I. 2,64

1. 340

27

Ca-rlos Artur Pereira

1.264

1, 338

cõe.

28

Jamaci Cordeiro

1. 264

1. 335

29

Paulo Pere:it'll d_& Silva

1.264

1.327

30

ClaUdio Oliveira Pinto

1.264

1. 325

31

Nardir lJen•ing

1.264

1. 325

32

Valdeir Costa

1,264

1. 31?

33

Sebutiio Mor&ira doa Santo.

1.264

1,310

34
35

João da Paixão Liaa
Domingos Soares de Oliveira Filho

1,264
1.262

1,306
1,262

36

Josê Humberto Ribei;ro

1.259

1.299

37

Celso Heorique da Rocha

1,255

1.340

38

Francisco Joio de Souza

1.250

1,338

39

Carloa Emílio Souza Silva.

1·.250

1.250

40

'Paulo ElLsio Brito

1.22-9

1,229

41

Lourival Fer:reiTa de Almeida

1,220

1.220

42

E1Õi Vicente da Silva

1.214

1.214

x.z.x.x.x.x
x.x.x.x,x.x
x.z.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x,x.x

i/

x.x,x.x

li
n

'I
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QUADRO DE PESSOAL
CATEGORIA FUNCIQNAL

CLASSE:

"A"

-

-

CLT

MOTORISTA OFICIAL

REFERtNCIA: NM-8

~:08

SENADO

NQ DE

o c u

ORDEM

1'

••

T E S

.CLASSE

FEDERAL

01

Antf!ro Pinto Sobrinho

1.237

1.237

02

Lui:r.: Fal."n.ando de Bal."'t."OS

1.230

1.230

03

Jodimar Alvf!s Castro

1.220

1.220

04

Cal."los Aurélio Monturi1

1.210

1. 210

os

Josê Artur Nunes

1.208

1.208

06

Damião Galdino da Silva

1.165

2.299

07

Paulo Marcelino dos Santos

1.138

1.138

os

Joai de Oliveira Andrade

593

593

SERVIÇO
P!ÍBLlCO
FEPERAt.

SERVIÇO
P0BL1CO

Seç-ão dO Administração da Subse.eretaria d-e P111ssoa1. em 17 de dezea.bro

~~z~u.&l-Vistoz

r,

7 1

· ).

MAJ.fl~ R~O~~

.. SARAIVA

Diretora da Subsecretaria de

Paaaoal

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 7, DE 1983
A Comissão Diretora do Senado FederaJ, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, à vista de exposição do Senhor DiretorwGeral,
considerando que a implantação do preconizado na Resolução D'i' 61, de 1980,
com as sucessivas progressões funcionais ocorridas, tem propiciado um desnível entre os servidores da Categoria Funciorial de Inspetor de Segurança Legislativa, resolve:
Art. I• A lotação da Classe Especial e da Classe Única da Categoria
Funcional de Inspetor de Segurança Legislativa passa a ser a constante do
Anexo I deste Ato.
Art. 2~' Os Inspetores de Segurança Legislativa, Classes Especial e única, são redistribuídos pelas correspondentes Referências de vencimentos, a
partir de 19 de janeiro de 1983, de acôrdo com a lot..a_ção a que se refere o ait.
lP, mediante redistribuição dos claros de lotação e transferência dos respectivos cargos, conforme a relação nominal constante do Anexo II.
Art. 39 Na aplicação das futuras progressões funcionaiS, obedecidos os
termos da Resolução n'i' 146, de 1980, a·rt. 31, item II, serão sempre mantidas
as Referências de vencimentos preenchidas, na forma preconizada no Anexo
I, de maneira a que não fiquem claros de lotação vagos ·nas Referências superiores.
_
Art. 4'i' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'i' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 5 dejaneirÇ> d~ 1983. -Jarbas Passarinho,
Presidente- Passos Pôrto- Gi!van Roçha- Cunha Lililiz- Jorge- Kalume
- Itamar Franco.

ANEXO I
Grupo - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional - lnspetor de Segurança Legislativa
Código- SF-AL-NS-016

Classe Especial
N'i' de funcionários
N9 de funcionários
N'i' de funciónãrios

N'i' de funcionários
N'i' de funcionários
N9 de funcionários
N9 de funcion*rios
N9 de funcionários
(*) -

22
18
21

-

Referência NS-19
Referência NS-18
Referência NS-17

Classe "Única"
-26- - Referência NS-16
17 - ReferênciaNS-15
27 -~ReferênciaNS-14
02 - Referência NS-13
04 - Referência NS-12 (*)

Classe única- Referência NS-12- 04 vagas

ANEXO II
Classe "Especial"
Referência NS. 19
Relação No minai:
01. Manoel Elias Sobrinho
02. Dilermando Louzada
03. Irton Siqueira Machado
04. Luiz Mota da Costa
05. Manoel Vieíiã. dos Santos
06. José da Silva
07. Moacyr Medeiros Costa
08. Antonio Ernesto Pincovscy
09. Jaci Ribeiro de Carvalho
I O. Presbi Elpídio de Medeiros
11. Ernesto da Silva
12. José Argemiro Batista
13. Paulo Sérgio Ferreifa

038
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14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
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Gilson Gomes_ Feitoi"a______ _
Isidoro Pereira da Silva Barreto
João de Deus Vizioli
Jorge Parreira da "Silva
Carlos de Oliveira Salles Filho
José Geraldo Pereira
_Pedro da Silva Brito
Roberto das Neves
Francimá Alves de Queiroz

Classe "Especial"
Referência NS. 18
Relação Nominal:
01.
02.

Jayme Pereirã de Souza
AntoniO José Viana
03. Wilson Palmieri Rodrigues
04. João Francisco da Silva
05. A:ntoníO P~.dalberto dos Santos
06. Veríssirrio Torres dos Reis
07. Dionísio Mota da Costa
08. José Correa Ftizo
09. Aurélio Barbosa da Silva
10. Antônio Ceolin
11. José Flávio Mota da Costa
12. Djalma Perácio Cabral
13•.. Libanio Teixeira de Albuquerque
14. João Coutinho Duarte
15. Mário Ferreira Barbosa
16. João Martins de Souza
17. Francisco Alberto dos S_antos
18. José Ary de Souza
Classe "Especial"
Referência NS. 17
Relação Nomínal:

01.
02.

03.
04.
05.

06.
07.
08.
09.
lO.
II.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Francisco da Silva Rodrigues
José Sipriano da Silva
José Albuquerque
Agenor Gomes Cardoso
Expedito Bina
Luiz Bina Xavier
Prudêncio Serra Rodrigues
Antônio Agildo Cavalcanti
Manoel Honório da Silva
Waldir Antonio· Pereira
Carmelino Toso -Miguel Ribeiro Barros
Antônío Soares
Jorge Antonio Soares
Hilton José de Oliveira
Messias de Campos
Manoelito Novaes de Oliveira
Darcy Martins da Silva
João Elias de Araújo
Orestes Pereira Lopes
Octã:Cílio Pinto Barreto

Classe "'Única"
Referência NS. 16
Relação Nominal:
OI.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

08.
09.
10.

Geraldo Lúcio Queiróz
Antônio José da Rocha
Pedro Emídio Leite
João Batista Familiar
Alberto Corá Filho
Manoel Carlos Damasceno
Odilon Vicente lsac
Ernesto' Passani
Orácio Rodrigues da Cü_nhã:
A velar José Roberto

-n.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Silson Sathler
Jair Gonçalves Melo
Antônio AméricO Vieira
Aldenir Pereira Coutinho
Macedônio Alcântara
José de Souza Machado
-luiz Reiende
João Batista da Silva
Ti.!nisson Chaves dos Santos
Sãlvador Martins de S6tiza
José Vicente de Moura
Guanait -oomes Vial
Eleotério Rodrigues
José Leão Ferreira
Márcio José Alves R.oma~i
Luiz Lira Leal

Classe uúnica"
Referência NS. 15
Relação Nominal:
01. Vicente Cristina Filho
02. Pedro de Souza
03. Sebastião Duarte Gomes
04. Wilton Días Vianna
05. Pedro Alves EvangeliSta
06. Paulo Luz Alves Corrêa
07. Dalton Jerónimo Fuzer
08. Mozart Boaventura Júriiár
09. Walter Pahriieri
10. Marina Granado da Silva
II. Luiz da Silva Guimarães
12. Derivai Domingos Armando
13. Gilson Vianna
14. João Carlós Pereira
15. Claudomiro Batista de ·oliveira
16. Eduardo Machiniewicz
17. H~m)-Ido Teixeira
o

Classe "Úilica"
Referência NS. 14
Relação Nominal:

OI. Flávio da Costa
02. José Maria Diniz
03. Jobson da Silva
04. Antônio Senador Costa
05. José Francisco- de Souza Outra
06. Frarícisco Pereira da Silva
07. Mérció Cecília
08. Wanderley Antô~io Siqueira
09. JoSé Hélio- da Silva 10. Josê Pacheco de Pinho
II. Adalberto José Carneiro
12. Waldyr Araújo Silva
13. Crispim Nunes de Almeida
14. Silmârio Rodrigues
15. Pedro Aurélio Guabiraba Pereira Cardoso
16. Carlos Augusto Alimandro
...
17. Antônio C~ulos Lopes
18. Durval dos Santos
19. Fra_ncisco Gonçalves da Silva
20. José Roseo Filho
21. Oedio Silveira de Souza
22. Gilberto Chaves Zelaya
23. Darcy Vianna
24. Augusti_Qho Amaro da Sil_va
25. Fernando Urbano
26. Élcio José Janiques
27. Raimundo No nato de Brito
Cl!isse "Única"
Referência NS. 13
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Relação Nominal:
01.
02.

Aricelso Lopes
Elan Domingos Falcão

Classe "Única"
Referência NS. 12
04 Vagas.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA No 8, DE 1983
A Comissão Diretora=do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e·regulàmentares, à vista do que consta do Processo n9 003168 81_6
e ante o disposto na Resolução n9 1_46, de 1980, resolve:
Art. 19 Incluir, na Categoria Funcional de Assistente Legislativo, do
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, do Quadro Permanente do Senado
Federal, os atuais integrantes da Categoria Funcional de Assist_ente de Plenârios, media-nte redistribuição de claros de lotação e transferência dos cargos correspondentes de uma para outra Categoria Funcional, na forma indicada no Anexo deste Ato.
Parágrafo úrico. A iõ.clusão a que se refere este artigo não acarretará,
em qualquer caso, elevação de referência de vencimento, salvo a hipótese dos
aluais integrantes da Classe "A", Referências NM-11 e NM-14, da Categoria
Funcional de Assistente de Plenários, os quais serão posicionados na primeira referência da Classe inicial da Categoria de Assistente Legislativo.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revOgadas as
disposições em contrário,
Sala da Comissão Diretorã, 5 de janeiro de 1983.- Jarbas Passarinhg,_
Presidente- Passos Pôrto - Gilvan Rocha - Cunha Lima -Jorge Kalume

--Itamar Franco.
ANEXO
QUADRO PERMANENTE
Grupo - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Funcional: Assistente Legislativo
Código: SF-AL-012
Classe~.

••c"

Referência: NM-30
N• de ocupantes: 50
Relação nominal:
01. Henard de Moura Saldanha
02. Marcos Ildefonso de Araújo
03. Ruy Gom_es dos Santos
04. Demerval Gomes Ribeiro
05. José Pereira Nunes
06. Manoel Pedro Bispo dos Santos
07. Francisco FirmínO de Lima
08. Jesus Rocha
09. Luii Quetino de Souza
10. Sezefredo Mayolino
11. Benedito Moreira
12. Alaete da Cruz
l3. Julio Pereira da Silva
14. Carmelita G<>nçalv~ Ribeiro
15. José Luiz dos SaritoS
·
16. Valdevir José da Silveira
17. Nilton Custódio de Azevedo
18. Derval Gomes Ribeiro
19. Venâncio Alves da Silva
20. Marcílio José da Silva
21. Ormindo PeregrinO Leite
22. Antonio Fraga Vieira
23. Inácio Ferreira Gomes
24. ·Valdemar Moraes de Queiroz
25. João Florêncio Cavalcanti
.
26. Balbino Conceição Santana
27. Abrahão Barbosa Teles
28. José Edmilson Saraiva
29. Antoni? Luiz da Coricejção30. Sebastião -Florêncio Cavalcante31. Benedito José de Barros
32. Nilton José de Souza

33.
34.
35.
36.
37.
_38.
39.
40.
41.
42.
43.

Valdecy Sifrônio do Nascimento
Antonio Francisco da Silva
José Ribeiro dos Santos
Hélio Francisç:o Rpsa
Adalberto d_e Souza Barros
Almyr Hipólito de Oliveira
Fernando Malta do Nacimento
Constantino Montes Rei.s
Joaquim Serafim de Souza
José Domingues Nezi
José LoUrdes Oliveira
44-. Braz Queiroz
45. Orlando de Castro
46. PedrO Alexandre de Deus
47~-Edson Fernandes Cavalcante
48. Rafaelito Rocha Moura
49. Ilson de Figueiredo
50. Ornilo Josué de Lima
Classe; uc"
Referência: NM-29
No de ocupantes: 02
Relação nominal:
O1. Ernest() SérgiO Setta
02. _Edmil~on Joaquim ~e Oliveira
_Classe; .. B"
Referência: NM-27
NO de ocupantes: 31
Relaç~o nominal:
O1. Thomaz Martins Vieira
02. Raimundo Manoel Bezerra
03. Martinho José dos Santos
04. Lourenço Dirceu Gurgel
05 .. João Soares. de Moraes
06. Manoel Ferreira da Fonseca
07. Newton Antonio TeiXeira Carvalho08. Joaquim Antonio Martins
09.João Alves da Silva
10. Antonio de Assis Silva
_l_l. Severino Anselmo
12. Severino Feri-eira de Menezes
13. Luiz dos Santos
14. Geraldo Canuto da Silva
15. Pedro Antonio de Souza Neto
16. ·Mario Francisco dos Santos
17. Josefã Simões dos Santos
18. Josabel Ribeiro Calado
19. Emanuel Firme
20. João Alves Mangueira
21. José António da Silva
22. Jorge Lírio Farneze
23. Joaquim Raimundo Correia de Souza
24. Wanderley Correia de Souza
25. Sérgio de Oliveira Marcelino
26. Jorge César Gouvêa
27. Nélio de Oliveira Cardoso
28. Pedro Miguel .da Silva
29. Lourival Alves da Silva
30. Laírio Correia .de Souza
31. Orlando Rodrigues Leme

Classe\ ·''A"
Referência: NM-19 ·
N9 de Ocupantes: 06
RelaçãO nominal:

OI. Caiber Alves Rodrigues
02.
03.
04.
05.
06.

JQsé de· Oliveira- CardoSo
Ana Mãria da- Siiva
Adalberto Alves Torres
Màrí~ )\ngélica Freitas Santos
Lucílio -de Carvalho M!Jriiz

Quarta-feira 2 039

040

Quarta-feira 2

OIÁRlO DO CONGRESS-O NAClONAL (Sedio II)

ATO N• 9, DE 1983

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 10, de 1983

Da Comissão Diretora do Senado Federal
A Comíssão Dirctora, no uso da competência que lhe confere o Regulamento Interno do Senado Federal, resolve:
Art. ]"' Os limites de valor aplicáveis às diferentes modalidades de licitações, estabeleddas nos§§ JY, 2"' c 3"', do artigo &5, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n"' 19, de 1976, da Comissão Diretora, são atualizados em conformidade com as disposições.con!;tantes da Lei n9 6.946, de 17
de setembro de 1981.
Art. 2~' É mantido o limite estabelecido no arOgõ 88, letra h, do Regulamento do PRO DAS EN, para as compras e se_rviços ou para contratações de
obras de pequeno vulto.
Art. 3<? Permanecem em vigor as demais disposiÇôes do Regulamento
do PRODASEN, pertinentes às líci13ções, não 8.ltenidUs por este Ato.
Art. 49 Este Ato entra em vigOr na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de janeífO de 1983_. - Jarbas Pass_arinho - Passos
Pôrto - Gilmn Rocha - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães..

112.~,

Fcrereiro de 1983 -

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que: lhe
confere o Regimento Interno, e nos temos dos Artigos 79, 47 e 483, §5 9 , do
Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n"' 57, de 1976, e tendo em vista o que dispõe o Ato n'>' 18, de 1976 e o Ato n'>' 9, de 1980, reSolve
baixar o seguinte Ato:
Art. J9 Fica aprovado, n<i-conformidade das discriminações dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de Infomática e Processamento de Dados do Senadõ Federal- FUNDASEN, para o exercício financeiro de 1983.
Art. 29 Este Ato entra em vigOr na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de janeiro de 1983.- Jarbas Passarinho- Passos
POrto - CWJha Uma - Jutahy Afaga/hães.

•lltl'fAOO ,!:DERA!..

rx~crno
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oe::

l9.SJ

RECEITA
~"' -c.,J.õo

"'"

I - RECURSOS VHICULAOOS
TRA~:SFERfflCJAS

11 .400 .oco .co

CORRENTES

RecurSos cdhsignio:fos- no Orc.ãmento Geral d1 União~ _nos termos dos §§ 30 e 4Q,
do Artigo 483, da Resolucão nQ 58 , de 1gn, com a nova redacão- dad1 pelaRe
soluç.io n9" '57, ele 1975, do-Senado Federà.l,a sen!lll ex~(.Ut.J.i.!ospelo FWIOASEN.
11.400.000,00
2 • REctlRSOS OE OUTRAS EOIITES

50
78,80CI.000,00

RECEITAS CORREtiTrS
Receita Operac,lonal Or"iuncla ele Orqãos da União, a ser executada nos
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do 4 29, do Artigo 4~, do Ato nQ 09, de 1980, ela Col!lhs.io Oi reton do Senado
Federill.
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-
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4.1.0.0

4,1.2.0

I

10.2CO,OOO.CO

10.200.000,00
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I
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DEMONSTRATIVO DA RE..CEITA E DA OESPC::SA S:EGUNOO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS
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11 .!I<!

.......... ,,.

RECE'IiJ:.S

90.200.000,00

CCR~~·;TES

TR;:;sFER~i:CIAS CORRENTES
RE:CUilSO_S DE OUTRAS FOilTES

11.400.000,00
78,800,000,00

D~SPESAS

CORREr17ES
DESPE.SAS DE CUSTE.IO

10.200.000,00
10.200,000,00

ao.ooo.ooo,oo

SUPERAVIT

TO T A L

9ll.ZOO.OOO,OO

SUPERAVIT 00 ORÇNIEN70 CORRENTE

ao.ooo.ooo,oo

r or A L

80.000.000,00

ATO N• 11, DE 1983
D~;~ Comissão D~retora dO Senado Federal
Altera o Ato n" 20, de 1979, da Cofflissão Diretorti do Senado Federal, e dá outras' providências.

A Comissão Diretora, no uso da competência que lhe confere o Regulamento Interno do Senado Federal, resolve:
Art. !9 O art. 39, caput, do Ato n'il 20, de 1979, da Comissão Diretora,
passa a viger com a seguinte redação: "Art. 39 É assegurada aos ocupantes de emprego em Comissão de que trata este Ato, a percepção de Gratificação Mensal de
Produtividade, no montante da retribuição apurada no mês anterior
para titular de cargo em Comissão de igual nível e categoria do
Quadro Permanente do Senado Federal, por força do disposto no
art. 383, do Regulamento AdministratiVo, a-provado pela Res. n<? 58,
de 1971."
Art. 29 Fica extínta a vantagem nominalmente identificãvel, percebida
na forma do preceituado no art. 49 do Ato n<? 20, de 1979, pdo ocupante de
emprego em Comissão beneficiado pelo presente Ato.
Art. 39 Ao servidor na situação do Art. f9 deste Ato aplica·se o disposM
to no Art. 6_9, do Ato n9 21, de 1981, da Comissão Diretora. -- - ~- -- Art. 49
Art. 59

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contráriO. _

Brasília, 5 de janeiro de 1983. - Jarbas Passarinho- Passos PôrtoGilvan Rocha- Jorge Kalume- Cunha Lima -~Jutahy Magalhães.

ao.ooo.ooo,co

DESPESAS OE CAPITAL
INVESTU1E!ITOS

TO T A L

90.200.000,00

T OT AL

80.000.000,00

ao.ooo.oco.oo

PORTARIA N• 2, DE 1983
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições e consi~
derando o despacho autorizativo do Presidente do Senado Federal no Processo n<? 00219/83/5, resolve, designar Luiz Antônio Soares Laranja, Técnico
Legislativo, Classe "C~', Referência NS~ 19, do Quadro Permanente do SenaM
do F~deral, para, na fórmã do artigo 296 inciso IX da Resolução n<? 58, de
1972, e demais disposições legaiS que regem a n1atéria, como adotados pelo
Administração- do Senado Federal, freqUentar, no prazo mínimo de (2) dois
anos, a partir de fevereiro próximo, o curso de Mestrado em Administração
Pública, no Comparative Development Studies Center, em Albany, Nova
Iorque - Estados Unidos da América do Norte.
Senado Federal, 19 de janeiro de 19&3. - Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.
PORTARIA No 3, DE 1983
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições e considerando o despacho autorizativo do Presidente do Senado Federal no Processo n'? 000219/83/5, resolve, designar Virgínía Maria de Faria Laranja, Técnica em Comunicação Social, Classe "B", Referência NS-13, do Quadro Permanente do Senado Federal, para, na forma do artigo 296, inciso IX da Resolução fi'? 58, de 1972, e demais disposíções legais que regem a matéria, como
adotados pela Administração do Senado Federal, freqUentar, no prazo mínimo de (2) dois anos, a partir de fevereiro próximo, o curso de Mestrado em
Administração Pública, no Comparative Development Studies Center, ein
Albany, Nova Iorque - Estados Unidos da América do Norte.
Senado Federal, 19 de janeiro de 1983. - Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.
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QUlNTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1983

BRAS[LIA- DF

SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
1- ATA DA 2• REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1983
l.l -ABERTURA

1.2 -

FALA DA PRESIDllNCIA

Fínalidade da presente reunião, destinada à eleição e posse do Presi-

dente do Senado Federal para o biênio 1983/1984.
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
1.4- PROCLAMAÇÃO DO SR. NILO COELHO, PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL
1.5- PRONUNCIAMENTO DO SR. PASSOS PORTO AO PASSAR A PRESIDllNCIA DO SENADO FEDERAL
!.3 -

1.6- PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENJENILO COELHO
AO ASSUMIR A PRESIDllNCIA
1.7 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENC1A
Convocação-da 3• Reunião Preparatória a realizar-se hoje, às lO horas e 50 minutos, destinada à eleição e posse dos demais membros da Me-

sa.
1.8 - ENCERRAMENTO
2-ATA DA 3• REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1983
2.1- ABERTURA

2:2-' REQUERIMENTO
N9 1/83, subscrito pelos Srs. José Lins e Humberto Lucena, solicitan-

do que a eleição para o preenchimento dos cargos de 19 e 2'i' _VicePresidentes e 19, 29, 39 e 49-Secretários, seja feita em um único escru-tínio.
Aprovado,
2.3- ELEIÇÃO DOS VICE-PRESIDENTES E SECRETÃRIOS
2.3.1 - Proclamação dos Senadores Moacyr D~lla e J aison Barreto,
respectivamente, ]9 e 29 Vice-Presidentes do Senado Federal; Senadores
Henrique Santillo, Lenoir Vargas, Milton Cabral e Raimundo Parente, respectivamente, 19, 29, 39 e 49-Secretários.
2.4- ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DE SECRETÁRIO
2.4.1 -Proclamação dos Senadores Marcelo Miranda, Odacir Soares, Almir Pinto e Martins 'Filho, Suplentes de Secretário.
2.5- COMUNICAÇÃO_ DA PRESIDENCIA
-conVõcação de sessão solene do Congresso Nacional destinada à instalação da 1' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura.
2.6- ENCERRAMENTO
3- EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR-GERAL

2.1.1 - Fala da Presidência

Finalidade da presente reunião, destinada à eleição dos VicePresidentes, dos Secretáiíos·e dos Suplentes de Secretário da Mesa do Senado Federal para o biénio 83/84.

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Atas da 74• a 77• Reuniões
5- ATAS DE COMISSOES

ATA DA 2~ REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

PRES!DitNCIA DOS SRS. l>ASSOS PÓRTO E NILO COELHO
ÃS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume ~Mário Maia - Eunice Michiles -~ Fábio LucenaRaimundo Parente- Claudionor Roriz- Galvão Modesto-- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gab~iel Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre
Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Sil_va-:- Helvídio NunesJoão Lobo --Aimir Pinto- José Lins- Virgílio Tãvora- Carlos Alberto
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Ga-

delha- Milton Cabral_:_ Aderbal Jurema- Marco Maciel- Nilo Coelho
-Guilherme Palm~ira-:- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco
- Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - Luiz Viana -)oão Calmon -Josê _Ignãcio - Moacyr Dalla Amaral PeiXoto- NeiSOfl- Carneiro- R6búi0 Saturníno- Itamar Franco
- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara
- Severo Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Bar-
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nossa instituição e desempenhando fiel e lealmente o mandato de dirigentes
do Senado e do Congresso Nacional.
A Mesa que se va:i -não incorporou grandes obras ao monumental complexo arquitetônico e administratiVo do Senado, mas deixou no seu desempenho a marca de uma equipe fíl:ieral e humana, voltada sobretudo para a valorização do servidor da Casa e para as franquias, as mais amplas, ao desempenho da atividade parlamentar e de informação dos trabalhos desenvolvidos
nesse biênio ora findo.
Agora, para dirigir o.s -trabalhos do Senado e do Congresso durante as
duas primeiras Sessões Legislativas da Quadragésima Sétima Legislatura a
vontade desta Cisa acaba de eleger o grande homem público, Deputado, Governador e Senador Nilo Coelho. Sei que ele é o político que a sabedoria dos
Srs. Senadores escolheu para esta hora importante da história contemporânea do nosso País. Todos confiamos e temos certeza que a sua esplêndida caR
pacidade de diálogo, o seu talento, a sua longa e ampla vivência nos probleR
mas -e vicissitudes da vida política brasileira, farão do novo Presidente um_
grande condutor do Senado da República.
Ao ã.gradecef a todos os Srs. Senadores, à lrriprensa e aos servidores da
Casa, a colaboração permanente que deram à Comissão Diretora, Que ora
d~sce, convido _o nobre Senador Nilo Coelho que suba à Mesa, para, a partir
de agora, possa iniciar a sua Presidência, que Deus ajude, a serviço do Congresso e da páúiã. (Muito bem.' Palmas.)

ges- Benedito Canelas- Gastão Miiller- B.oberto Campos- José Fra~
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Oerzi- Affonso Camargo- Ãlvaro
Dias- José Richa- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
- Carlos Chiarelli - TaÍ-so Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 67 Srs. SenadoreS~ Havendo número regimental, declaro
aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabãthOs.
A presente reunião preparatória destinaRse à eleição e posse do Presidente do Senado Federal, que dirigirá os trabalhos da Casa durante as duas primeiras sessões legislativas da 47' Legislatura.
De acordo com o disposto no art. 63 do Regimento Interno a eleição farR
seRá por escrutínio secreto e maioria de votos, presente a maioria da composiÇão do Senado.
Irei suspender a reunião por alguns minutos a fim de que os nobres Senadores possam munir-se das respectivas cédulas.
Está susj)ens::r a reunião.
(Suspensa às 10 horas e 5 minutos, a reunião é reaberta às 10 horas e 10 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã reabeúa_a reunião.
o }9RSecretário irá proceder à chamada, do N arte para o sur. A medida
em que os Srs. Senadores forem sendo chamados~ deverão ir depositando os_
votos na urna.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Convido a assumir a Presidên·
cia da Casa o nobre Senador Nilo Coel]lo. (Pausa.)

Procede-se à chamada.

O Sr. Passos Pôrto deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Nilo

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS.. SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Maia- Fábio Lucena~ RaimundO ParenteClaudionar Roriz ~ Oalvão Modesto- Odacir Spares -_Aloy~io ChavesGabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Cpsta- João Castelo- JoR
sé Sarney- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto --JOSé LinsVirgílio Távora - Carlos Alber_to - Moacyr Duarte -.Martins Filho Humberto Lucena- Marcondes Gã.delha-:-:- ~ilton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel ~- NilQ Coelho-:-::- Gu_il_beLme __Palmeira- João Lúcio
- Luiz Cavalcante - Alban_o Franco ~- Lourival Baptista ~ Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior _:-Luiz Viana- João Cal~rlon-_.:......
José Ignácio .......::- Moacyr Dali a - Amaral Peixoto~ Nelson c8.rneir0_-Jtamar Franco - Murilo Badaró- Tancredo Neves- Severo GorileS- HenR
rique Santillo --Mauro Borges - Benedito Canelas - Gastão MUller Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Affonso Carriargo
- Ãlvaro Dias·.::- José Richa- Ja:ison Batreto- Jorge ~ornhausen- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtoL.,- Está concluída a votação_
Vai-se proceder à contagem das sobrecartas.
__
_
Designo para servirem como escrutinadores os Srs. Senad_ores Moacyr
Duarte e Gastão Müller.
( ProcedeRse à contagem das sobrecartas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Foram encontradas na urna 58
sobrecartas, número que coin.cide co.m o de votantes.
VaiRse proceder à apuração.
( ProcedeRse à apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ É o seguinte o resultado da votação:
_
Para Presidente - Senador Nilo Coelho, 58 votos. ( Paimas.)
Te-nho a honra de proclamar Presidente do Senado Federal para a 1• e 2•
Sessões _Legislativas da 47• Legislatura, o Senhor Senador Nilo Coelho. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESID.ENTE (Passos Pôrto)- Sis. S_enaoores,
Após o ato constitucional e regimental a que demOs cunlPrimento, cabeme, em nome da Mesa presidida pelo grande brasileiro Jarbas Passariilho,
transmitir ao ilustre Senador por Pernambuco, Nilo Coelho, a Presidência do
Senado Federal e do Congresso Nacional.
Antes de fazêRlo, no entanto, desejo dizer a este Plenárío_a_ Mesa que ora
encerra a sua missã_õ se-julga credora da memória desta Casa, consciente de
que não fez tudo o que pretendia, mas realizou o-que foi pOssível, preocupada
menos com as posSibifídades de que com as limitações.
Dirigimos a-Casã num biêniO de transição-política,-num quadro de reaR
bertura p!uripartidária, sem os indispensáveis insffUrrientOs institucionaiS da
nova realidade que urgia resgatáRlo_s; foi-nos possível, no entanto, Viver -a serviço do Poder Legislativo, guardando a .ConStitÚiÇão_~=as Leios qu_e regem a

Fevereiro de 1983

Coelho-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Srs. Senadores:
. Ao assumit a Presidência do Senado Fed~ral, ponto culminante de minha vida política e parlamentar; dCSejo, em primeiro lugar, agradecer a V. Exts
o honroso apoio, expresso na unanimidade dos votos, graças aos quais me
vejo agora ãtçado a tão=~levada posição, sentando-me na cadeira antes ocupada por notáveis homens -públicos que tanto engrandeceram e enriqUeceram as
tradições desta augusta Casa_.
Estou consciente de que assumo a Presidência do Senado Feder<.!,l num .
dos momentos crw;:iais da nacionalidade. A 47• (quadragésimã-Sétima) legislatura se 'inicia sõb o signo de crise sem precedentes.
Para enfrentá-la e vencê-la o P-qder Legislativo deve aproveitar a força
--renovadora que_ hauriu no último pJeho e, aO realizar uma revolução de compOrtamento, alimentar um permanente e aceso debate de todos os problemas,
promovendo um diálogo capaz de inflUir nas decisões dos rumos definidores
do destino do País.
O b~m comum, que nos cabe promover, exige a fertilidade do diálogo, da
negociação e do entendimento.
Não há barreiras políticas insuperáveis, quando se trata de l'ltender aos
anseios do povo e aos ifiteresses da Pátria ..
Substituo nesta Presidência o grande Senador Jarbas Passarinho (palmas), inegavelemnte uma das maiores afirmações de político e parlamentar
da atual geração de homens públicos brasileiros, que lamentavelmente nos
vai privar do seu convívio nesta legislatura, mas que continuará lembrado
pelo Senado como um dos seus mais ilustres integrantes. (Palmas.) Sua gesR
tào, marcada pelo equilíbrio e o respeito às normas do Regimento, coll)o da
poHdez política e da afabilld.ade pessoal, ressalta-se também pela dignidade e
pela honradez. (Muito bemt Palmas.)
Jarbas Passarinho honrou e dignificou esta Casa e esta Presidência ( Pal.

mas!)

Dou as boas-vindas aos Srs. Senadores recém-empossados, na certeza de
que o mandato que o povo de seus EstadoS l_hes conferiu Serâ exercido dentro
_ dos_ parâmetros das mais ·nobres tradições do Senado.
Saúdo espedalmente os primeiros Senadores eleitos do novo_ Estqdo de
Rondônia, que elevam o número de representantes da Câmara Alta e, por
certo, elevarão -tambéln o nosso prestígio.
No des.empenho da missão que me acaba de ser confiada, espero continuar contando com o_ incf.ispensável a_poio de todos. Meu propósito é o de
manter intocada a digriidade do Poder Legislativo (muito bem!) e o de lutar
ao lado de V. Ex.fs pelo reconheCimento pleno das prerrogativas que lhe são
imanentes. (Palmas.)
Tenho a exata noção das imensas responsabilidades que decorrem desta
investiduif!,.
O processo de democratiiação d~ P~ís, conduzido com firmeza e determinação pelo eminente Presidente João Figueiredo, cumpriu sua mais impOr Rtante etapa- c?m a realiZaÇão,~:' ano passado, de eleições livres, por isso mesR
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mo verdadeiras. Eleições que promoveram significativas- transfonri_.ações no
panorama político nacional, de inegável repercussão no período legisfativo
que estamos hoje iniciando e também na vida do País. A represenfação popular em todos os níveis foi renovada com proporções jamais igualadas e nos
Estados o povo voltou a escolher pelo voto direto os seus Governadores, alguns dos quais filiados a Partidos da Oposição, tudo isso compondo a nova
realidade polítíca, dentrO da qual o -Governo e o Legislativo terão doravante
de operar.
Ponto de honra do PreSidente João Figueiredo é a consolidação democrática. Ninguéin, em sã consciênCia, lhe negará o mérito _de ter estabelecido
novos e ascenciõriais patamares na -escalada da DemocraCia:.
E, a esta altura, a ninguém é lícito duvidar de sua determinação em resgatar a palavra empenhada.
Não há dúvida de que alcançamos a normalidade política em que vamos
caminhar na direção do aperfeiçoamento democráticO, cuja decorrência riá.tural será a melhoria dos mecanismos institucionais, Certamente cOm prioridãde
para a reforma da ConstitUição, tarefa que compete ao Congresso Nacional,
a ser conduzida de forma pluralista e consensual.
A normalidade pressupõe o fim da confrontação Política e o retorno à
prática democrátíca da negociação e do entendimento entre as c!iferentes Correntes partidárias, que no Legislativo representam a diversidade do pensamento da sociedade brasileira.
Esperamos, pois, que, sem perda da sua identidade ideológica e progra~
mática, os Partidos encOriüCm os caminhos do diálogo e da discussão cons~
trutiva das grandes questões nacionais, destacadamente daquelas relaciona~
das com a crise económica em que nos achamos mergulhados e que reclama
para sua solução, posicionamentos responsáveis.
Nos dois últimos anos, tive a honrosa incumbência de representar o pensamento do governo nesta Casa, como Líder da bancada da Màioria, o que
foi facilitado pela colaboração doS COffipanfléii'os de bancada e pelo amadurecimento da Oposição, conduzida com espírito patriótico pelo ilustre Líder
Humberto Lucena, novamente na liderança da representação oposicionista.
Travamos debates, às vezes veementes, mas prevaleceu sempre a lealdade na
sustentação das nossas posições, circunstância que muito contribui para o
fortalecimento do prestígio do Senado. Estou certo de q"ue esse amhienté será
aqui preservado em beneficio da nossa Instituição e do Pais.
ô -e-xame -da -sttuãção -uiternã- se-rá1ncomp1eto-se- ãesconnecer-ã -aífíCil
conjuntura externa, marcada pelo profundo desequilíbrio económico, principalmente peta perda de liquidez da maioria das Nações.
-A angústia do presente não elimina, no entanto, a ·esperança do futuro.
Nesta Casa, da inteligência, da sensibilidade políticã,-da ação patriótica, da
palavra ponderada dos seus ilustres integrantes surgirão as idéiâS qtie mudarão os rumos das crises.
Srs. Senadores!
Este é um momento de tomada de consciência das minhas novas I:.e.Sponsabilidades e do papel que devo desempenhar nesta Casa.
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Há 37 anos, um jOvem- universltãtío, saído de um sertão pernambucano, formava toda a sua inteligêncüi e o seu cúltivo na Velha Bahia e a Nação
inteira, sacudida, como o mundo inteiro tarilbém, numa convulsão social, se
debatia numa luta: a liberdade contra a ditadura, a democracia contra a ditadura. E os homens_ que eu vi, nos idos da minha mocidade - muitos eu encontre> aqui no Congresso, já encaneÇidos- não pregaram esse ideal em vão.
Aqueles professores, no anfiteatro das suas eS-colas terminavam todaS as aulas
com essa pregação democrática e libertária;· Nelson Carneiro, Edson Carneiro, Luiz Viana, Aliomar Baleeiro, Jaime Junqueira Aires e Nestor Duarte,
para falar nestes poucos. Lembro os Velhos mestres da Escola de Medicina,
onde eu, Lourival Baptista e Lomanto Júnior ouvíamos Eduardo de Morais,
Aristides Noviz, Álvaro d'e Carvalho, pregar em a democracia, e nós sentíamos vontade de sair para o campo de luta da Itália para derrubar, primeiro, a
ditadura. Dessas·coisas se imbuiu a mocidade naquele tempo. Não havia diret(>riQs acadêmicos, e o presidente da Legião Acadêmica, hoje, é o Presidente
do Senado do Brasil.
A mensagem que eu tenho aos moços é o cultivo da política, é o aprimoramento, ê a lição primeira de defender a liberdade.
E parece que estou a ver Samuel Mac Dowel recitar os versos de Longfellon ... Onde houver injustiça, liberdade. Onde houver opressão. liberdade.
Onde houver angústia, liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade." Esta
Casa tem o vulto de Ruy Barbosa, ali, a nos contemplar; o civilista e o homem da lei. Que este seja o nosso gtiia nestã hora gra:ve, trinta e sete anOs depois. Parece que poucas coisas fizemOs, porqUe naquela posse de ontem os jovens todos _que circulavam nos corredores eram aqueles mesmos de trinta
anos passados, que procuravam as mesmas coisas que o Presidente do Senado
hoje anuncia que est:iinos procurando fazer.
- Srs. Senadores, com estas palavras eu creio que, ao assumir a Presidência
do Senado Federal, estão presentes em mim muito mais os deveres que tenho
para com a Nação e os meus pares, do que o mero enlevo no exercício de um
destino reservado pelas honras da vida pública.
Minha palavra não se omitir~, nem minhas mãos estarão presas diante
da legítima decisão que assumo do bem ~ervir.
Asseguro-lhes que esta Presidência contribuirá vivamente com todo o
seu esforço para a análise e soluções que requeiram o momento brasileiro, nas
definidas esperanças de nossa gente.
Conto com todos. Haveremos de, juntos, promOver os encontros que
r_e!!Jiz~~- a_ p~~c-~ria _d_a_ Ç9!!~!-(~~~-º- n_a_cigrt~~ __
De todos espero não apenas o apoio passivo, mas a colaboração constante, construtiva e até apaixonada dos eminentes companheiros. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE~ (Nilo Coelho) - Antes de encerrar a presente
reunião convoco os Srs. Semidores para-a 3iReunião Preparatória, a realizarse_hoje, às 10 horas_e 50 minutos, a fim de se proceder à eleição e posse dos
demais membros da- Mesa.
--

~O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esiá encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 10 horas e 40 minutos.)

ATA DA 3~ REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
PRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS lO HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Jorge Kalume - Mãrio Maia - Eunice Michiles- _Fábio _LucenaRaimundo Parente- Claudionor Roriz- Gal vão Modesto ~ Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre
Costa -João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio NunesJoão Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Carlos A~berto
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Nilo Coelho
-Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães-- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon - José lgnãcio - Moacyr Dal~a Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco
- Murilo Badaró- Tancie"do Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro

-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Bar~
ges- BeneditO Canelas·- Gastão MÜller- Roberto Campos- José Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi- Affonso Camargo - Álvaro
Dias- José R:icha- Jaisoii ~arretO--: Jorge Bori:thausen- LenOir Vargas
- Carlos Cliiarelli - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -~A lista de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Havendo númeio regimental, declaro
aberta a reunião.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente reunião destina-se à eleição e posse-dos Vice-Presidentes, dos
Secretários e Suplentes de Se-cretário. - Estabelece o§ 49 do art. 63 do Regimento Interno que, por propo.sta de
l /3 do Senado ou de Líder que represente este número,_ a eleição para preenchimento dos cargos de l"'.e 2'~ Vice-PresidCilfes, e 19, 29, 39 e 49-Secretários
poderá ser feita em um úniCQ escrutínio.
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Neste sentido foi encaminhado à
Sr. I ~'-Secretário. _

M~a~

req1,1erimento que serã lido pelo

E lido e aprovado o seguinte -

REQUERIMENTO No I, DE 1983
Senhor Presidente
Nos termos do § 4~' do art. 63 do Regímenfo Interno, requeremos que
seja feita em um único escrutínio a eleição para o preenchimento dos cargos
de I'i' e-2~' Vice-Presidentes e 11', 2'i', 31'- c 41!-Secretários._
Sala das Sess_ões, 2 de fevereiro de_t983~- José Lins----:- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_~ Aprovado o requerimento, v a·
mos passar_ ao primeiro escrutínio, destinado à eleição do i 'i' e 2~' VicePresidentes e dos Secretários..
O Sr. l'i'-SecretáriO procederá à chamada dos Srs. Senadores.
(Procede-se à chm-"nada.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalumc- Mário_ Maia- Eunice Michiles- Fábio LucenaRaimUrido Parente- Claudionar Rorii- Gaivão Modesto- Odacir Soares -_Aioysio Chaves --Gabriel Hermes :....__:Hélio Gueiros- Alexandre
Costa- João Castelo- José Saroey-Hel_yíd_Lo_Nune_s- João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Marco
Maciel- Nilo Co~lbo ~Guilherme Palmeira -João Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco...,. Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo manto Júriior- Luiz Viana- João Calmon- José IgnácioMoacyr Da lia- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
- Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral F_urlan- Severo GomesBenedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão Müller- Roberto Campos-JOsé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Jaisori Barreto- Jorge Barnhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está concluída a votação.
Vai-se ·proceder à _contagem das sobrecart_as. Solicito a presença à Mesa
dos Srs. Senadores Ga_stão_Müller e Moacyr Duarte para servirem como escrutinadores. (Pausa.)
(Procede-se à contagem das sobrecartas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Foram encontradas 59 sobrecar·
tas, númerO este que coincide Com o de Senadores votantes.
var::se- pro-ceder à apuraçãO.
(Procede-se à apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está concluída a apuração, que
acusa o seguinte resultadQ: para }9 Vice-Presidente- Senador Moacyr Dalla,
59 votos; para 2'i' Vice--Presidente- Senador Jaison Barreto, 59 votos; para
1~'-Secretário --Senador Henrique Santillo, 59 votos; para 29-SecretárioSenador Lenoir Vargas, 59 votos; para 39-Secretário ..:._ Senador Milton
Cabral, 59 votos; e para 4~'-Secretário -:Senador Raimundo Paren1~ •. 59 vo--~
tos.
A Presidência tem a honra de proclamar eleitos e declara empossados os
Srs. Senadores mencionados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Convido os Srs. Secretários a as,
sumirem os seus lugares à Mesa a fim de se proced~! à eleição dos Suplent_es
de Secretário. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se passar à eleição dos Su·
plentes de Secretário.
O Sr. I"'-Secretário procederá à chamada dos Srs. Senadores.

de 1983

(Procede-se à chamada.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume -

Mário Maia -

Eunice Michiles- Fábio Lucena -

Raimundo Parente- Galvào Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves

- Gabriel Hermes - Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney João Lobo- Almir Pinto- José Uns_- Carlos Alberto- Moacyr Duarte
-Martins Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Marco Maciel
-Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz CavalcanteAlbano Franco - Lourival Baptista -Passos Pôrto - Lomanto JúniorJoão _CalmOn -José Ignácio....:.. -M.Oacy"r Dali~ -.Amar_al P~ixoto- Nelson
Carneiro- Roberto Saturnino -Ita-mar Franco- Amaral Furlan- Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gastão Müller Roberto Campos- José Fragelli -lvlarcelo Mirancla_:-- Saldanha DerziJo~ge B~?rnhausen - ~en()_ir Vargas - Caf!qs,~Chiare}IL- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está concluída a votação. Solici·
to a presença à Mesa dos Srs. l'vloacyr Duarte "e Gastão Müller para servirem
de escrutinadores. (Pausa.)
(Procede-se à contagem das sobrecartas.)

- O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Foram encontradas, na urna, 49
sob_recartas, número este_ que coíriclde com _o de Senadores votantes.
Vai-se passar à apuração.
( Procede-8e à apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A apuração acusa o seguinte re·
soltado: Senadores Marcelo Miranda - 4_9 votos; Odacir Soares ~ 49 votos;_
Almir Pinto - 49 votos; e Martins Filho - 49 votos.
Proclamo Suplentes de Secretário os Senadores mencionados. (Palmas.)
Está, portanto, completada a composição da Mesa que dirigirá os trabalhos do Senado Federal nas duas próximas sessões legislativa~.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Lembro aos Srs. Senadores que,
_de__ _acordo .G.Om o que dispõe o Regimento Interno, no dia imediato àquele em
que se completar a eleição da Mesa reúnem-se os Líderes dos Partidos para fixai' -a participação numérica de cada bancada nas comissões permanentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu das banca·
das do PDS e do PMDB comunicação de que os Senadores Aloysio Chaves e
Humberto Lucena foram indicados Líderes de Bancadas_.
Os documentos serão lidos e publicados na oportunidade regimental.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência convoca sessão
-solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia l~' de março, às 15 horas,
no plenário da Câmara dos_ Deputados, destinada à instalação dos trabalhos
da 1• Se!>.<;ão Legislativa Ordinária da 47• Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nlida mais havendo a tratar, de·
---claro encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 30 minutos.)

PROCESS(YNo 002121/B2
Orçamento do FUNCEGRAF, para o exercício financeiro de 1983
Após receber parecer fã.voráVel do Coilselbo de Supervisão do Órgão, a
proposta do Orçamento Interno do Fundo do Centro Grãfico do S~nadQ Fe-.
dera[- FUNCEGRAF, para o exercício de 1983, na forma dos Anexos I a
V, foi aprovada ad referendum da Comissão Piretora, pelo Excelentíssimo Senhor Senador Passos Pôrto, 1~'-Vice-Presidente, no exercício da Pr~idência
do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1982. Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.
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Investimentos •• , ••••••••••••

s. 300
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5. 300

····-·--'-------'-----''----------'-----..<.._--~

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Ata da 74" Reunião
Às nove horas e cinco minutos do dia seis de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e dois, no gabinete da Diretoria Executiva do CEGRAF,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Jorge Kalume, co-rri 3
presença dos Conselheiros Aiman Nogueira da Gama, Luiz do Nascirriento
Monteiro, Sarah Abrahão e Luciano de Figueiredo Mesquita; presentes também, Marcos Vieira, Geraldo Freire de Brito, FranciSco___Oiimpio Pereira
Marçal e Aloísio Barbosa, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Administrativo, Diretor Industrial e Assessor Jurídico do Centro Gráfico do Se~
nado FederaL Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalurne, passa a palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que
apresenta parecer sobre a proposta do Orçamento do FUNCEGRAF, para o
exercício financeiro de 1983. Em seu parecei o CO-nSCTheirO diz- qu~ "o-orÇamento estâ estimado em Cr$ 206.300.000,00 (duzentos e seiS-milhões e trezentos mil cruzeiros), com recursos oriundos_das seguintes forites, a saber: Cr$
6.300.000,00- Transferências Correntes (recursos consignados no-Orçam-ento da União, repassados ao FUNCEGRAF' nos termosdo § 2' do artigo 4' do
Ato n'? l0/80, da Comissão Direto!a). Os recursoS foram alõCadOs dentro dos
elementos de despesas próprias, obedecidas as diretrizes fixadas pelo Plano
Diretor do CEGRAF. Verifica-se, outrossim, que o orçameilto em-exame foi
elaborado consoante às determinações intefnas pertinenteS- à matéria, bem
como seguidas as instruções da Secretaria-Geral de OrÇamento--ae Finanças,
da SeCretaria de Planejamento da Presidência da Repúblicã. ASsim sendo, somos pela aprovação da proposta de orçamento do FUNCEGRAF para o
exercício financeiro vindouro, na forma dos anexos, de I a V, do presente processo. Esta, agora, nos termos dos Atos n9s 10/79 e 10/80, deverá ser submetida à douta Comissão Diretora.. "O Senhor Presidente, retomando a palavra,
coloca a matéria em discussão e votação, e não havendo discordância, amesma é aprovada. Passando-se ao segundo item da pauta, o Conselheiro Luiz
do Nascimento Monteiro apresenta ·outro p-arecer, ·agoia -referente à concorrência n'» 3/82, realizada pelo CEGRAT, Coridllinao favoravelmente pela homologação. A matériã é colocada em discussão e não havendo quem queira
discuti-la, é colocada em votação, sendo aprovada a seguir. Logo após, o Senhor Presidente passa a palavra ao Conselheiro Aiman Nogueira da Gama
que apresenta parecer favorâvelsobre o Processo nq 2.028/82, onde a Difeto:
ria Executiva do CEGRAF propõe· alimento n-os da"iOS àe lotação dO Plano
de Classificação de Cargos. Sendo~ em seguida, o parecer colocado em discussão e votaçãO, sendo aprovado por unanimidade. Logo a seguir, o Senhor

Presidente, dando seqüência à reunião,- passa ·a-palavra ao Conselheiro Aiman Nogueira da Gama, que apresenta parecer relativo ao· Processo n9
2.024/82, em que a Diretoria Executiya do CEGRAF propõe correção de
níveis de alguns enipregos do Plano de Classificação. Em seu parecer, o Conselheiro, diz textualmente que todas as correções estão perfeitamente justificadas. O -processo foi devidamente instruído pelos Setores competentes do
CEGRAF, com a respecfiva repercussão financeira e vigência·a partir de }9
de dezembro de 1982. Assim, à vista dos esclarecimentos apresentados, somos
de parecer que devem ser aprovadas as correções de níveis de conformidade
com a tabela anexa do presente processo, com os efeitos financeiros a partir
de Jç de dezembro do ano em curso. A matéria é Colocada em discussão, e não
havendo discordância por parte dos demais conselheiros, é aprovada. O Se~
nhor Presidente passa a palavra ao Diretor Executivo do CEGRAF, Senhor
Marcos Vieira, para- qUe o mesmo apresente aO ConSelho as seguintes matériaS: labalho_na área adminiSttã.tiVa e industrial do CEGRAF. Após a apresentaçãO das matérias pelo Senhor DiretoTExecutivo, Dr. Marcos Vieira, o
Conselheiro Aimã.n Nogueira da Gama, solicita a palavra e esclarece aos derrials conselheiros que a gratificação natalina já tinha sido aUtorizada pela
ComiSsãO Diretora e o que o COnselho deve autoriZar é o pagamerito da extensão da gratificação a todos os servidores, conforme esclarece o Senhor DirelOr"EXeciitlvO, nO Ofício nq 261/72-DE, encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente e demais membros deste Conselho de Supervisão. O Senhor
Presidente, Senadoi"-]orge Kalume retoma a palavra e coloca as matérias em
voü.ção, serido aprovadas por unanimidade. Em seguida, passe a palavra ao
Dire{or Executivo dó CEGRAF, Dr. Marcos Vieira que comunica aOS demais conselheiros a celebração de convênio" entre o Centro Gráfico e a Academia Brasiliense de Le;tras para editar obras selecionadas pela Mesa Díretó-ra
daquela Agremiação; e também, sobre Q recebimento dos Ofícios n9s 700/82GP, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e n'
701/82-DG, também, do TRE-DF, onde agradecem a cooperação deste CEGRAF para a realização das eleições de 15 de nov:embro, próximo passado,
nesta Capital. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, declara encerrados os trabalhos, e para constar, eu Maurício Silva, Secretário do Conselho, lavrei a
presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos demais
mêmbrOS. Brãsilia-DF~_-9- de dezem)Jro de l982. -- Sen3dor Jorge Kalume,
Presid_ente - A{man Nogueira da Gama, Membro - Luiz do Nascimento
Monteiro, Membro - Sarah Abrahão, Membro - Luciano de Figueiredo
Mesquita, Membro - Marcos Vieira, Membro.
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Ata da 75 7 Reunião
Ãs nove horas do dia quatorze de dezembro do ano de mil novecentos c
oitenta e dois, no gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Jorge Kalurne, com presença dos
Conselheiros Aimãn Nogueira da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão e Luciano de Figueiredo Mesquita; presentes também, Marcos
Vieira, Geraldo Freire de Brito, Francisco Olimpio Pereira Marçal, Aloisio
Barbosa de Souza, João de Morais Silva e Claudionor Moura Nunes, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Adminístrativo, Diretor Industrial,
Assessor Jurídico, Assessor Administrativo e AsSistente de Divisão do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado
Federal. AbertOs os trabalhos o Senltor Presidente, Senador Jorge Kalume,
passa a palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que apresenta
parecer conclusivo e favorável sobre o processo n9 2003f82..:CEGRAF, referente a Tomada de Preços n9 008/82, para aquisição e instalação de chapas e
dutos de aço ínox no setor de restaUrante e cozinha do CEGRAF. Após a
apresentação do parecer, o Presidente, retomando a palavra, coloca a discussão, e Qão- havendo quem se manífestasse em contrâiío amesma foi aprovada.
Em seguida, dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente concede,
novamente, a palavra ao Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que
apresenta parecer referente ao processo n9 2011/81-CEGRAF, relativo a Tomada de Preços n9 009/82, para aquisição de uma máquina próceásadora de
chapas offset. Em seu parecer, o Conselheíro, esclarece que o processo está
devidamente instruído, inclusive com autorização do Excelentíssimo Senhor
Presidente deste Conselho de Supervisão e que diante do exposto, opina pela
homologação da presente Tomada de Preços. Logo após, o Senhor Presidente, coloca a matéria em discussão, e não havendo quem queira discutir, amesma é colocada em votação e a seguir é aprovada por -unanimidade. Passandose ao terceiro item da pauta, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume,
passa a palavra ao Conselheiro Aiina:it Nogueira da Gama, que apresenta aos
demais membros deste Conselho de SuperviSão, parecer referente ao processo
n9 2309/82, em que Diretoria Executiva do CEGRAF propõe a criação de
empregos de Auxiliar Gráfico Administrativo e Auxiliar Gráfico InduStrial.
Em seu parecer,-diz o Conselheiro que as razões que motivaram a Dire.toria a
se preocupar com este assunto, se prende ao fato de que só_ mediante um critério de ingresso para novos_ servidores atravé-s dos empregos a serem criados,
é que poderá se evitar injusttça para cOm os·atuais. Após a conclusão favorável do parecer, o Senhor Presidente retorna a palavra e coloca a matéria em
discussão. Não havendo quem queira-discutir, a mesma ê aprovada. A seguir,
o Conselheiro de Supervisão, ã.través do Seu Presidente, Senador Jorge Kalume, em despacho exarado no processo n9 2311/82 autoriza, mediante aditivo
a Tomada de Preços n• 06/82, que a firma ARTEC -Ar condicionado~ e Engenharia Ltda. instale os equipamentos de resfriamento de água para ar conM
dicionado, objeto daquela licitação. Passando-se ao quinto item da pauta, o
Senhor Presidente, apresenta aos demais membros do Conselho, dois ofícios
sjn9 da Fundação Guimarães Duque. O primeiro referente ao processo n9
0890/82-CEGRAF, onde a Fundação diz da dificuldade em conseguir recursos financeifàS para a concretização do Convênio firmado entre aquela
Fundação ·e este Centro Gráfico para impressão de obras culturais de interesse da Fundação Guimarães Duque, sediada em Mossoró-RN.O segundo solicitando ao douto ConSelho de Supervisão a dispensa de débitos referente a
notas de cobranças diversas, no valor de Cr$ 1.343.905,00 (Hum milhão, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e cinco cruzeiros) por se tratar de difer~nça verificada entre o orçamento prévio e o recâlculo do orçamento realizado após a impressão de obras, uma vez que a despesa foi empenhada pelos
Orgãos Patrimoniais no valor do orçamento prévio. Após debates por parte
de todos os Conselheiros, ficou aprovado _o se&uinie: 1 -O Convênio entre a
Fundação Guimarães Duque e o CEGRAF fica sUSpenso, por falta de recursos para atendimento do pleito; e 2 - TodoS os débitos da Fundação para
com o CEGRAF, até a presente data, ficain cancelados. Passando-se ao sexto
item da pauta, o Senhor Diretor Executivo do CEGRAF, Dr. Marcos Vieira,
faz a entrega ao Senhor Presidente 9este Conselho, dos o(ícios números
268;269,270 e 27i/82-CEGRAF/DE, onde pleiteia a liberação dos débitos,
ainda existentes na Seção de Con:tabilidade deste órgão, de Parlamentares,
Terceiros-·e de P3.rtidos Políticos, te:itd6- em vista as dificuldades encontradas
pelo Setor de CObrança para recebimento das presentes notas, conforme es~
clarece o Senhor Chefe da ~Seção de Contabilidade do CEGRAF, em documento anexo ao processo sjn9 do CEGRAF. Após várias considerações em
torno do assunto, todos os membros do Coriselho decidem tornar sem efeito
as referidas notas de cobranças, autorizando, assim, o imediato cancelamento
dos dêbitos pela Seção de Contabilidade. Danâ_O coriti:itUidade à reunião-, o

a

Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume. apresenta aos demais Conselheiros o ofíciO -n9 0359/82-SP, do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal
de Contas da União- Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 7-1282, onde agradece a colaboração recebida e a presteza com que foram executadas tod-as as obras solicitadas por aquele Tribunal no ano de 1982 pelo CE- _
GRAF, tecendo, ainda palavras elogiosas a toda a Direção do CEGRAF.
Concluindo a leit_ura, o Senhor Senador, diz fazer daquelas palavras, tambêm, as suas. Finalizando a reunião, o Diretor Executivo, Dr. Marcos Vieira,
faz a entrega de um exemplar a cada um dos Conselheiros do {9 Relatório de
Atividade deste Conselho de Supervisão, referente ao período de agosto de
1981 a dezembro de 1982, elaborado por niim, Maurício Silva, Secretário deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o
Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, declara encerrados os trabalhos e
para constar, Eu, Maurício Silva, Secretário deste Conselho, lavrei a presente
Ata, que depois de -lída- e aprovada será assinada pelos demais membros.
Brasília-DF, 6 de janeiro de 1983.- Senador Jorge Kalume, Presidente- Aiman Nogueira da Gama, Vice-Presidente - Luiz do Nascimento Monteiro,
Membro - Sarah Abrahão, Membro - Luciano de Figueiredo Mesquita,
Membro - Marcos Vieira, Membro.
Ata da 76• Reunião
Ãs nove horas do dia dez de janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e
três no Gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Senador Jorge Kalume, com a presença dos Conselheiros Aiman Nogueira da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah
Abrahão e Luciano de Figueiredo Mesquita; presentes, também, Marcos
Vieira, Geraldo Freire de Brito, MáriO Cesar Pinheiro Maia e Aloisio BarbeM
sa de Sousa, respectivamente, Diretor Executivo; Diretor Administrativo, Direter Industrial e Assessor Jurídico do CEdRAF, reuniu-se o Conselho de
Supervisão .do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF. Abertos os
trabalhos, o Senador Jorge Kalume Presidente do Conselho, apresentou aos
demais Conselheiros o processo número 001133/82- CEGRAF, para uma
solução. Após debates e considerações sobre a matéria, o Conselho, por unanimidade, decidiu o seguinte: Decisão n9 00lf83. O Conselho de Supervisão
do CEGRAF, considerando que a firma CONSTAT desistiu da cobrança de
honorários, -de juros e de correção mon-etáría," concordando com a rescisão do
contrato, como consta do processo número 001133(82- CEGRAF, resolve
determinar o sobrestamento do processo, ficando estabelecido que, caso a firma venha, futuramente, a manter quilquer ação contra o CEGRAF ou solicitar reexame da- decisão administrativa, o processo será reaberto, para a
adoção das providênciaS cabíveiS. Brasília, lO de janeiro de 1983.- Senador
Jorge Kalume - PRESIDENTE; Aiman Nogueira da Gama ~- VicePresidente, Luiz do Nascimento Monteiro --Membro, Sarah Abrahão Membro, Luciano de Figueiredo Mesquita - Membro, Marcos Vieira Membro. Dando continuidade à reunião o Senhor Presidente passa a palavra
ao Diretor Executivo do CEGRAF, Dr. Marcos Vieira; que atravês do ofício
número 003/83- CEGRAF-DE, solicita aos membros do Conselho autorizaçãO para aumentar 5 (cinCO) vagas em cada classe do Emprego de Auxiliar
Gráfico Industrial, Classe A, B, C e D, constantes do quadro n9 01, anexo do
Ato n'? 001/82, deste Conselho de Supervisão. Após Considerações por parte
de todos os Conselheiros, a matéria é aprovada. Nada mais havendo a tratar,
agradecendo a presença de todos, o "Senhor ·Presidente- Senador Jorge KaM
lume, declara encerrados os trabalhos e para constar, Eu Maurício Silva, Sew
cretário deste Conselho, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada
será assinada pelos demais membros. Brasília- DF., 20 de janeiro de 1983.
- Senador Jorge Kalume, Presidente - Aiman Nogueira da Gama, VicePresidente - Luiz do Nascimento MOnteiro, Membfo - Sarah Abrahão,
Mem.bro - Luciano de Figueiredo Mesquita, Membro - MarcoS Vieira,
Membro.
Ata da 77• Reunião
Às dez horas do dia vinte e seis de janeiro do ano de mil noveçentos e oiM
tenta e três, no Gabinete da Diretoiia Executiva do CEGRAF, sob a Presidência do Excelentíssimo Senh_or_S~nado_r Jorge Kalume, com a presença dos
Conselheiros Aiman Nogueira da Gama, Luiz do Nascimento Monteiro, SaM
rah Abrahão e Luciano de Figueiredo Mesquita; presentes, também, Marcos
Vieira, Geraldo Freire de Brito, Francísco Olímpio Pereira Marçal, Mário
C-ésar Pinheiro Maia, Aloisio Barboza di S-ousa,"João de Moraes Silva, John
Fielding Aspin e Claudionor Moura Nunes, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Encarregado da Divisão_ Industrial, AssCssor Jurídico, Assessor Admiiíistrativo, Auditor e Assistente de
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Divisão do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador
Jorge Kalume, passou a palavra ao Diretor ExecutívO do CEGRAF, Dr.
M:..u..;os Vleira, que exp-õ-e aos-demais Conselheiros, as medidas adotadas na
recepção dos novos Servidores, apresentando, após leitura, o planejamento
do J<? Treinamento Introdutório na ãrca de Educação Empresarial para o Servidor Novo. A seguir, continuando com apalavra, o Diretor_ Executiv9_, faz a
entrega rro Conselheiro Aiman Nogueira da Gama, na qualidade de DiretorGcral do Senado Federal, de um exemplar do 2' Plano Diretor do CEGRAF,
para o exercício de 1983. Retomando a palavra, o Senhor Senador Jorge Kalume, apresenta aos demais Conselheiros o oficio n9 9/83 CEGRAF~DE,
onde o Diretor- Executivo solicita autorização para criar e implantar no CE~
GRAF, os seguintes Setorcs de Trabalho: I) Setor de Coorden_ação de Trei~
namento Profiss-ionalizante - Subordinado à Diretoria Administrativa; 2)
Setor de Assfstência Social Integral - Subordhlado ao Serviço Médico; 3)
Setor de Controle de Publicações Impressas- Subordinado à Dircto-ii8 Exe~
cutiva; e 4) Setor de Expedientes- Subordinado à Assessoria Técnica. Após
consideraçõ_és por todos os Conselheiros, a matériaTo1 ãprovada. Dando continuidade à reunião, o Diretor Executivo, utilizando~se da palavra diz aos demais Conselheiros que no dia I" de Fevereiro _fará a en"trega ao _Djf~tor_~Geral
do Senado Federal, de um ofício -encaminhando uma carta para o Presidente
do Senado Federal, onde colo_cará_à disposição o Caigo de Diret()r Executivo

Quinta~reira

3

051

do CEGRAF, continuando co"m a _p-alavra, o Dr. Marcos Vieira, fala da extraordinária administração do Senador Jorge Kalume no Conselho de Super~
visão. A seguir, o senhor Presidente, franqueia a palavra; quando, então, o
Conselheiro Luciano de Figueiredõ Mesquita, diz fazer das palavras do orretor Ext:-cutivo, tambérii., as suas. A_seguir o Conse1heiro Aiman Nogueira: da
Gama diz que na qualidade de Vice~Presidente deste Conselho de Supervisão
não poderia deixar de externar sua satisfaç_ão e s_eu orgulho de ter podido participar deste Conselho, sob a Presidência do ilustre Senador Jorge Kalume,
que soube imprimir um modelo administrativo moderno e dinâmico no CE~
GRAF. Logo após, o Senador Jorge Kalume, retomando a palavra, agradece
a todos e diz que está satisfeíto com os· resultados obtidos na-atual adm"inis~
tração do CEGRAF. Finalizando, o Serihor Presidente, fala que se julga or~
gulhoiú) de ter convivido !;Om tõdos os Membros da Diretorfado CEGRAF e
Com os l'vferilbros dest-e Conselho de SuperviSãO. Nada-nlais havendo a tratar,
agradecendo a presenç3 de todos, o Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, declara encerrados os trabalhos, e para constar, Eu, Maurício Silva, Se~
-cretário deste Conselho, lavrei a pres-ente Ata_ que depois de lida e aprOvada
será assinada pelos demais membros. Brasí!ia-DF, 31 de janeiro de 1983.Senador Jorge Kalume, Presidente do Conselho de Supervisãõ-:......... Aiman No~
gueira da Gaúw, Vice-Presldente_ - Lu_iz do Nªscimento Monteiro, Merribro -Sarah Abrahào, Membro __;,_ LUCliiizO-de Fiiueire(fo Mesquista,
Membro --Marcos Vieira, Membro.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS (CT)
ATA DA 4• REUNIÃO (EXTRAORDINÃR!A),
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 1982
Ãs dez horas do dia Vinte c nove de setembro de mil novecentos e oitenta
c dois, na Sala de_Reuniões da ComissãO, na Ala Senador Alexandre Costa,
presentes os Senhores Senadores Vicente Vuolo, Presidente, Luiz Cavalcante,
Aloysio Chaves, Saldanha Derzí c José Fragelli, reún-e-Se a- Comissão de
Transportes, Comunicações e· 06nis Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores _Senadores
Benedito Ferreira, Milton Cabrãl, Lázaro Barboza, Alberto Silva e Gastão
Müller.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguindo, o Sr. Presidente escJarece que a presente reunião" se~desti~
na a debater e colher dados sobre a construção_ da Ponte Rodo ferroviária
sobre o rio Parãriá. E"m seguida, o -sr~ -PreiSidentC cõnvida os Engenheiros
Túlio Guida e Jayme Mason, representantes da Firma SONDOTf:CNICA·
ENGENHARIA DE SOLOS S/A, para fazer uma exposição a-respeito do
andamento do projeto; e, parã-J:úii'ticipar dcis debates, os Senhores Ademir
Alvares, Prefeito de Urâní:a; Edson de Freitas, ex~prefeitO de Jales e Presiden~
te do PMDB de Mato Grosso:· José Pereira di AzeveJo, Presidente da
AMOP: José Eduardo do Espírito Santo, Assessor do Senador Vicente Vuolo: e, demais convidados. Encerrada a exposição e os debates, o SenhOr Pre.Si..:
dente, Senador Vicente Vuolo, a-gradece o comparecimento de todos, e determina que as notas taquigrãficãs- desta reunião, tão logo s~j'!m trad~:~zidas sejam publicadas em anexo a esta Ata.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camelto, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO À ATA DA 4• REUNIÃO DA COMISSAO DE TRANSPOR·
TES, COMUNICAÇ0ES E OBRAS POBUCAS, REALIZADA EM 29 DE
SETEMBRO DE !982, REFERENTE A PALESTRA pROFERIDA. PELOS ENGENHEIROS TOLIO GUIDA E JAYME MASON, DA FIRMA
SONDOTECNICA-ENGENHARIA DE SOLOS S/ A. SOBRE A CONS·
TRUCÃO DA PONTE RODOEERROVIÁRIA SOBRE O RIO PARANJ,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE, SENADOR VICENTE V[IOLC4.PRESIDENTE: SENADOR VICENTE VUOLO
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENEDITO FERREIRA
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA REUNIÃO.

a

O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo) - Dando início essa reuniãoextraordinária da Comissão de TransporteSoé CÕÍnu-nícaÇõés-âo Seriado-Federal, eu gostaria de convidar para participar da mesa o Diretor-Geral do
DNER. (Pausa.)

S. S'~- nã_o está presente;:.
Gostaria de convidã"r- o -senadOr I.uiz cãva1Cãilte. (Palmas.)
Convido 6 Senador Saldanha Derzi, que é do Mato Gros~o do Sul mas
que vai nos prestigiar aC}!li pOr -poucO ·tempO, em· Virt_Ude de um outro trabalho em comissão que preside. Mas vai ficar aqui rios prestigiando, no início
dessa reunião'. (Palmas.)
Convido o ilustre representante do Estado do Amazonas, Senador Evandro Carreira. (Palmas.)
Convido o Presidente deste__ valorosa e grande responsâv_el por toda ess~
no_ssa lula aqui no S-en"ado, em prol da construção da nossa ponte, que é a Associação dos Municípios Paulistas. (Palmas.)
E, por último, gostaria de_convidar o representante da firma empreiteira
que está elaborando o projeto construtivo e- definitívo da ponte rodoferroviária, sobre o elo Paraná, cujo Presidentç Qr_._Jaime.se ~ncontra no exterior,
mas aqui sC fez rePresentar por um -dos- seus diretores, Dr. Túlio Guida, a
quem convido para participar da mesa. ( Paln-zas.)
_Os demais membros da Co))1iss.ã_o c.ori_sidererri-se parücipã.ntes aqui co·
nosco, da_ Mesa, também.
Autoridades_ presentes; ilustres componentes da n.ossa Mesa; prefeitos e
representantes -do Município do Oeste de São Paulo, Dr. Edson de Freitas,
ex-Prefeito de Jales, um grande batalhador também por essa obra, e atual
Presidente do Partido do PMDB do M_atCdJ_rQiso; Ex'S rep~esenümtes da
Sondotêcnica:
Lamentamos grandemente a ausência do Diretor do DNER, que nos enviou Um telegrama, mas que não-justifica de forp1aalguma a sua ausência
numa reunião tão importante como esta._
Meus senhores, antes de passar a palavra aos senhores expositores da firma Sondotécnica, eu gostaria aqui de fazer um breve resumo para jUstificar
esta _nossa reunião.
A Comissão-de Transportes, Comunícações e Obras Públicas do Senado
Federal reune~se hoje por convocação extraordinária de sua Presidência, para
tomar c-onhecimento do andamento de uma obra do mais alto interesse para
o desenvolvimento nacional, e de fonTia muito específica para o desenvolvimento humano e racional dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e da própria Amazônia. Há muitOS anOS, luta-se para a construção da ponte
rodoferroviária sobre o rio Paraná, entre os Municípios de Rubinéia, em São
Paulo, e Aparecida do Taboado,-que hoje pertence ao Estado d_e Mato Grosso do Sul. Considerando~se que será através desta obra que se poderá pensar
em tennos efetivos no prolongamento dos trilhos ferroviários da antiga estrada de ferro Araguarense até a cidade de Cuiabá. Embora a idéia da ponte e da
ferrovia seja defendida há quase um século, foi na década de 50 que ela efetivamente torriou vulto, ganhou a simpatia popular, o apoio de autoridades e o
aval de todos aqueles que se interessam pelO desenvOlvimento nacional e pela
revitalização das ferroviaS brasileiras. Muitas delas, em nossos dias, transformadas quase que em Sl,!catas, tal o desprez_o que a elas devota a administração
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pública de um modo geral. Mas, foi no início doS cinos 70, no interior do Estado de São Paulo, ou mais precisamente, na região Oesle-âaquele Estado,
que a luta tomou uma dimensão bem maior, chegando-se naquela época,- por
decisão do ex-Presidente Garrastazu Médici, tomada através do MinistériO
dos Transportes, a se constituir numa comissão téCnica de alto nível, para
opinar sobre a viabilidade do empreendimento. Conhecido o parecer da Comissão preSidida pelo Engenheiro Ney Saraiva, do DNER, e integrada pelos
engenheiros Jorge Asen, de São Paulo, e Domingos lgresias Valêrio, do Mato
Grosso, francamente favorável à obra, pensava-se que tudo, a partir daquele
instante, estiVesse resolvido, e que o Governo, afinal, determinasse o início da
construção da ponte sobre o rio Paraná. Mas tudo, como sempre, não passou
de um grande sonho. O próprio Ministro dos Transportes da época, durante
visifã~realizada a Cuiabá, descartava qualquer possibilidade de o Governo encampar o parecer da Comissão, e nele se basear, como se esperava, para determinar a construção da obra. A ponte- dizia o ex-Ministro - não é as~
sunto prioritário para o Governo, mesmo porque o serviÇo de balsa, que funcionava e ainda funciona no local, atendia satisfatoriamente às necessidades
regionais. E mais, que a ponte representava um investimento _que o Governo
não tinha condições de fazer.
Devo dizer, apenas para que sejam bem fixados os fatos históricos que
cercam a luta pela construção dessa obra, que o Ministro -dos Transportes,
naquela época, era o Sr. Mário Andreazza, o Dii'etor-Geral do DNER- vejam bem- o Sr. Resende, e o Presidente do GEJPOl', o Sr. Cloraldíno Severo. Nenhum deles, seguramente, favorável nem à ponte, quanto mais à ferrovia para Cuiabâ.
Eleito Deputado Federal pelo Estado de Mato Grosso, e inspirado no
trabalho de muitos mato-grossenses, e na persistência com que a AMOPAssociação dos Municípíos Oeste Paulista, defendia a concretização dessas
obras, tive a oportunidade de apresentar à Câmara Federal projeto de lei alterando o Plano Nacional de Viação, para nele incluir a ligação ferrovíária de
Cuiabá num Sistema Ferroviário Nacional, a partir do prolOngamento dos
trilhos da antiga estrada de ferro Araguarense,J!_Oje incorporada à FEPASA.
O projetO segUiu- os- seus- trâmites _legais_~.i!IJás, o úr:tico. Foi aprovado
pelo Congresso Nacional, sancionado pelo ex-Presidente Ernesto Geisel, e
transformado na Lei n9 6.346._Um novo horizonte então se abriu diante de todos nós, para que afinal a luta de tantos anos fosse coroada de pleno êxito.
Mas aí, o que era evidente ficou claro demais; o Ministê"rió dos Transportes e
a maioria dos seus órgãos, e não o Presidente da República, eram contrários à
implantação da ponte, e tudo foi por eles feitO a-partir-de então, para se tumultuar o processo de construção da obra, numa antevisão de que construída
a ponte não se terlã mais COndições polítícas par-a ·se impedir o prolongamento dos trilhos da FEPASA atê Cuiabã. E é neSs-e tu'inulto que a obra vive até
hoje, muito embora um passo muito imporümfeteriha sido dado nesse período, com a contratação da Sondotécnica, pelo DNER, através de concorrência
pública, para elaboração do projeto_ construtlvo da ponte, já que o anteprojeto jâ tenha sido feito pela firma Figueiredo Ferraz.
Há que se assinalar, todavia, que a contratação dessa firma-não se deu
sem muita luta, que se desdobrou em vários capítuios. O primeiro deles- e
aí é preciso que -se façajustiç3 ã.o Presidente Figueiredo- foi o compromisso
assumido pelo Chefe da Nação durante a solenidade de abertura do V Ericontro do Oeste Brasileiro, realizado em 1979, na Cidade de Três Lagoas, no
Mato Grosso do Sul, quando Sua Excelêncía;- em prOriuõcía.mento .que álcançou.a mais ·alta repercussão, disse que a ponte seria construída· pela sua
adminiStração. Tenho a gravação do seu discurso, inclusive. O segundo- e
aí também é prec~so que se faça justiça- foi o compromisso asSumido.êCumprido, pelo ex-Governador de São Paulo, Sr. Paulo Maluf, de que o ~GoVerno
daquele Estado partic:iParia com 5o% do custo do empreendimento, o qUe. foi
efetivarriente sotCnizado mediante convênio_ firmado com o Dep_arta~ento
Nacional de Estrada e Rodagem. O terceiro- e aí ajus-tiçã. não é ma_is' deVida
-fOi quãriÇ6 à DN ER, em 198 J, concordou realizar em Cuiábâ, ant~ga sede
do Governo em Mato Grosso, no Palácio Alencastro, a solenidade de assinatura do contrato com·a firma Sondo técnica, vencedora da c_oncorrência 'realizada; para que 'ela, deritrO de um prazo estabelecido no próprio docu.rrlenio,
elaborasse o projeto.construtivo da ponte. A essa s_olenidade, <iléni do~ex
Diretor-Geral do DNER, Sr. David Elquind, e do Díretor Presiderite da SoU
dotécnica, Sr. Roberto Médici, estiveram· presetrres o atual Governador_ do .
.Mato Grosso, o Governaâor do Mato Gfosso do Sul, Sr. Pedro Pedfo'ssian, o
Governador pauUSta, Sr. Paulo Maluf, toda_a diretoria e integrari-tes.da Associação dos Municípios do Oeste Paulista, representantes paulist'as'e matogrossenses do Congresso Nacional, deputados estaduais, prefeitoS_ e_ veieadores dos três Estados', 'representantes de inúmeras entidades de classe~ -pess. .oas e
R
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técOicos que há anos acompanham o desenrolar dessa luta, ou delas participam diretamente. Acontece, porém, s_em que se saiba atê hoje a razão que determinou esse procedimento adminsitrativo por parte do DNER,jâ então dirigido pelo Sr. Cloraldino Soares, hoje Ministro dos Transportes - azar o
nosso -_que o contrato foi firmado em janeiro de 1981, na cidade_de Cuiabâ,
foi esquecido ou ariulado por um outro assinado enljunho do mesmo-ano, no
Rio de Janeiro, que embora n'ão muito_ diferente do primeiro, pelo ao menos
em sua redação- vejam bem -apresentava como grande novidade o fato
de que o trabalho contratado poderia se estender por mais 6 meses no mínimo, isto é, para depois do ano eleitoral de 1982. Presumo, mas acreditando
que essa seja a verdade, que os idealizadores da alteração contratual já então
imaginaVam que a partir da legiSlatura a se iniciar em março do próximo ano,
não tornará a existir no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, alguém que faça como tenho procurado fazer, esse trabalho diuturno
ém defesa da cOnstruÇão da ponte sobre o rio Paraná, e do prolongamento
dos trilhos ferroviáriOs até a minha querida cidade de Cu-iabá.
Para muitos que já conheciam o meu estado de saúde, e que sabiam que
dificilmente encontraria forças físicas para concorrer no momento a uma
nova_eleição, não só em fr.iilção da minha Saúde, mas também em função de
planos diabólicos entãQarquitetadOs para me liquidar politicamente-, o Senador que preside esta comissão já deveria estar morto e sepultado antes do
pleito de I 5 de novembro. Mas, quem assim pensou não esteve correto em
suas previsões. De fato, pelas razões enumeradas, não serei candidato à reeleição, mas continuo vivo e viverei ·aíri. da, cOmo espero viver por mais tempo.
Enquanto viver, durante este final de meu mandato de Senador, conquistado
pelo voto direto do povo, ou como simples cidadão mato-grossense, lado de
outros companheifos que serão conduzidos ao Congresso Nacional, não deixarei de lutar e nem perder a minha voz em defesa da construção da ponte rodoferroviária e da ferrovia para Cuiabá, que se transformaram não numa luta
isolada de um político, mas na luta de uma geração de brasileiros que sonhou
por um futuro melhor para o seu País. (Muito bem! Palmas.)
E digo mais, nem que para iSso enfrente, como tenho enfrentado, a fúria
dos poderosos, o poder das multinacionais e as artimanhas dos tecnocratas
que o Governo mantém a seu serviço, tanto no Ministério dos Transportes,
como nos vários órgãos subordinados a esse Ministérío, quase todos eles com
raríssimas e honrosas exceções, contrários à ponte e a toda alternativa válida
que se oferece para que um dia a capital de Mato Grosso venha a contar,
como reclama, com a sua tão sonhada ferrovia. Se a fúria dos poderosos que
se evidenciou no episódio" do lançamento de um autêntico paraquedista, que
nada _tem a ver com o meu Estado, embora nele tenha nascido acidentalmente, ..como candidato preferencial ao Senado pelo PDS, contrariando não só o
bom senso, mas as normas mais elementares de convivência POlítica, como
deixei claro em discurso que fiz na tribuna do Senado Federal. Se o Poder das
multinacionais é ríiais do que presente em meu Estado, princiPalmente no se~or de tr~nsport~~· todo ele_ depende das r9_çlas do caminhão que consomem a
gasolina o diesel_ que nã_o temos. Se tudO isso forma a grande muralha que
estou enfrentando, com um sacrifício PessOai n1uito grande, mas gostosamente realizado, porque representa a posiçã-o COnsciente de um político consciente, no caso das artimanhas dos tecnocra~as, a evidência é ma-is do que clara, já
que é simplesmente a própria-vontade dos tecnocratas,
Se não, vejamos: o projeto de lei de minha autoria, ainda com Deputado,
que inclui na relação descritiva das feJ:rqvias do Plano Nacional de Viação, a
ligação São Paulo-Cuiabá, segundo a rOta RU.binéiil·AParecida do TaboadoRondonópolis-Cuiabá, que é a que inais interessa ao meu Estado, à Amazônia e ao País, foi sanCionado pelo C;X-Presidente Ernesto Geisel, no dia 6 de julho de 1976. Nesse mesmo ano, e naquele mesmo mês, com o projeto já trans-Toi'inã.do_na Lei n<? 6.346, o GEIPOT procede ao que denominou de estudo
preliminar sobre a ligaçãO ferroviária Cuíabá, que po'itanto ainda não existia,
analisando novas hipóteses alternativas de traçado ferroviãr"io ligando Cuia- ~
bá ao sist~ma ferroviário existente, e concluiu, --:-- isso ·é de pasmar - reco·
mendando a indicação da -rota ferroViáfia, · Segllri~o o eixo CuiabâRondonópolis - Jataí~Itumbiara e. Uberlândüi., o'omo uma alternativa rriais
vantajosa entre as· estudadas. E o_ mais grave e importante, informando o pró·
prio-GEIPOT, para espanto geral df:: todos aqueles q'ue acompanham atentamerite esses_ fato&, que mesmo aquelã Iig~ção fe'rroviãria não constava do Programa de Desenvolvimento Ferroviário 75~79, e. que assim não estava cOntemplada com recursos financeiros paia O ·ptojeto em coildição. Ora, ou o. exPresidente Geisel tinha conhecimento_ dessa situação ao sancionar o projeto
deJei de minha autoria, ou S. Ex•, de forma lamentável, foi conduzido à prática de _um erro; Ou, o que é máís'lógico, vítim-a também das artimanhas de
. seus próprios auxiliares. os tecnocratas· que há anos praticamente dominam
todo o Ministério dos Transportes, e que,,não s~ hripor(am jã que este é o seu

e

Fel'ereiro de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

desejo, com a desmoralização da classe política brasileira. Mas o fato é que,
mesmo diante de todas essas arthrianhas, já conseguimOs andar muito, até
que, usando de minhas prerrogativas de Presidente de~_t_a_ Comissão, reSolv_i
solicitar a presenÇa do DNER~--ã.Use"nte, e os Senhores sabem o motivo porque, e da Sondotécnica nesta reuilião, para: qúe-ãrrlbós pu.dessem expor em
que se encontra o serviço contratado.
Diante disso, e para deixar bem claro que ainda não morri, e que essa
luta continuará sem a minha presença no Senado, já que ela - repito - é
uma comum de milhares de brasileiros, é que, com muito respeito, agradecendo a presença honrosa de tantas autoridades e de tantos companheiros, passo
a palavra ao representante legal da Sondo_técnica, que certamente esclarecerá
a todos nós _o_ serviço até aqui por ela executado. (Palmas.)
Com a pãlavra õ Dr. Túlio Guida, representante _da Sondo técnica.
O SR. TÜLIO GUIDA- Desejo, inicialmente, em nome da direção da
empresa Sondotécnica, apresentar os cumprimentos aos ilustres membros da
Comissão de Transportes do Senado, e a todas as autoridades presentes a esta
reunião.
A minha participação será ap-enas introdutória, porcJ.ue, como a maior
parte dos assuntos que serão expostos serão de natureza técnica, a expoSição
será feita Pelo projetista da nossa equipe, Engenheiro Jaime Masson, a quem
passo a palavra.
O SR. JAIME MASSON- Sr. Presidente, Senadores, demais autoridades presentes, iremos esclarecer e estoriar brevemente o desenvolvimento do
projeto da ponte entre Rubinéia e Apárecida -do Taboado, contratada pela
Sondotécnica com o D_N ER. Faremos um relato geral da situação que encontramos ao assumirmos o prõjeto desta obra mediante a contratação, e apresentaremos também os aspectos técnicos mais relevantes do projeto, das dificuldades técnicas dessa obra, a situação em que ele se encontra e a época em
que será concluído. Eu pediria autorização para me moVimentar um pouco
aqui junto dos mapas e das plantas e projetores, de modo a esclarecer esses
aspectos.
____
__
Em primeiro lugar, o local da ponte planejada e estudada pelo GEIPOT.
Assinalado no mapa no rio Paraná, nos locais das possíveis traVessias. Temos
uma ilha que existia-no rio Paranâ, a ilha Grande, ql.!e foj sybq~.ersa in_undada
pelo enchimento do reservatório da Ilha Solteira, e a chamada Ilha Grande,
_· --=--, __ ~ -·
_
que hoje em dia não mais existe.
A cidade de Rubinéia; C[t.ie fi.C3 iri8.is o ii rnenoS-nessã põslção aproximadamente, e a cidade de Aparecida do Taboado, nesta região.
O traçado inicialmente escolhido pelo GEIPOT é o que estã indicado
maiS à jusante de todos, foi localizado no trecho de riienor largura do do, no
·
antigo leito do rio.
Para os senhores terem urna idéia dos problemas técnicos que existem
para esta obra, com o enchimento do reservatório da Ilha Solteira, nós podemos ter em certas ocasiões lâminas d'âgua da ordem média de40 a 45 metros.
Sendo que na antiga calha mais profunda do rio, esta prOfundidade chega às
vezes a 60 metros, neste traçado inicialmente planejado.
Quando nós contratamos o projeto da obra do DNER, um dos escopos
da contratação era que fossem pesquisadas locais alternativos para o projeto,
de modo a fugir um pouco dos graves problemas técnicos que nós teríamos
que resolver. Tínhamos que pesquisar dentro de uma certa região, que incluía
o maciço da antiga Ilha Grande, alguns locais alternativos de_ travessia. O
nosso contrato incluía os estudOs de campo, topografia, baiim-etfia e a ieitlízação do plano de sondagens, geotécnica, geológicas, de cada um desses "locais, ou dos locais mais aconselhãveiS, além dO projeto estrutural da ohfa, e
uma otimização do traçado da ligaçãO. Esse era o esCopo do nosso contrato.
Dentro desse espírito, nós esColliemos, após um exame preliminar da situação, alguns locais possíveis e alternativos de travessia, para o cotejo e confronto com o local inicialmente selecíonado pelo GEIPOT. Escolhemos 4
ãreas, que nós chamamos de ârea I, logo acima do antigo local; área 2 e 3 passando pelo miolo da Ilha Grande e a área 4 no extremo superior da mesma
ilha. Foram locais que nós selecion·amos mediante" exanies preliminares das
profundidades.
Nesses locais, flzem-oS Uril levantamento batimétrico,-profundidade do
rio-e do andamento do leito do rio. Esses levantamentos batirnétriCoS, fOrani.
encaminhados no primeiro relatório ao DNER, além de uma análise por nós
feita. Esses levantamentos nos possibilitaram a ter urna idéia preliminar onde
seria-póSsív"el ou mais aconselhável localizar a ponte. Em especial, no que se
refere ao comprimento da ponte, e uma possível zona de menor profundidade, ao longo do antigo maciço da ilha. Se nós c~mseguísserilos, no ni.iolo da
ilha, um trecho de profundidades pequenas que pudéssemos aterrar, um ater-
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ro é muito mais baratO do -que- urria ponte, especialmente Para a profundidade
dessa ponte.
No primeiro exame, nOs-constatamos que a região intermediària da ilha
flnha profundidades de lâmina d'água superioies a 20 e 25 metros, num trecho de mais de I quilómetro. O comprimento total da travessia seria proibitivo, além de uma obsa muito cara de aterro. O antigo traçado, escolhido pelo
GEIPOT; tinha uma profundidade muito grande, e chegava às vezes a 65 metros, e não havia nenhuma possibilidade de fracionar a ponte em alguns se~
guimentos. Do ponto de vista técnico, é mUitO importante nós conseguirmos
pontos de apoio, lançamentos intermediários, de modo a fracionar o desenvolvimento da ponte.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo)- Convida o Senador José Fragelli e a Senadora Dulce Braga, pelo Estado_ de São Paulo, para participarem
da mesa.
A SR• DULCE BRAGA- (Inaudível.)
O SR. JAIME MASSON- No primeiro exame do assunto, chegamos à
concluSão- que as duas locações mais interessantes da ponte seriam ou no extremo de jusa,nte da ilha, nós denominamos de áre~ I, ou o outro extrerp.o,
pelo o exame das profundidades através da batimetria. Concentramos os nos:..
sos esforços nesses pontos.
Óbviarnente, essas duas locações iinplícariam em desenvolvimentos diferentes das ligações por terra da rodovia e da ferrovia. Isso talvez possa ser
mostrado com mais clareza num mapa. Nós nos fixamos nesses dois locais.
Aqui está Rubinéia e lá está Aparecida do Taboado A área l, indicada
esquematicamente aqui, e a área 4 que está iridicada aqui. Obviamente, os desenvolvimenfos dos traçados rodo ferroviário eram diferentes nas duas localizações. Era necessáriO- ótimizar os custos, fazer urna comparação de custos
globais das duas soluções optativas. Essa análise de custo foi feita, u:ma a-nálise bastante detalhada, foi resumida nos nossos relatórios. Poderemos depois
ap:re~entar aos interessados os números a que nós chegamos. Chegamos à
conclu-são que esta travessia, apesar de implicar num desenvolvimento rodoferroviãriO um pOuquinho maior, era bem mais conveniente, porque tinha a
· seu favor alguns aspectos importantes. Era poSsível diminuir o compriniento
da ponte de uns 300 metros, para um total de 2.400, 2~500 metros, e, além dis.:.
so, o custo da ponte é muito superior ao custo âas ligações terrestres, além de
acrescer o fato de que nós temos as ja-zidas na~urais 4e materiais para a construção dos aterros prinCiPalmente, do concreto da obra, as pedreiras, as jazidas todas localizadas nessa área, com um grande encurtamento da distância
de transporte-. Analisados os aspectos técnicos, económicos e de profundidade, nós selecionamos esse local de travessia, e iniciamos os cistüdos de sondage"ns, ge-otécnicas e geológicas desse local. As profundidades também se apresentáva:m-ligeiramente ~m melhores condições, na áre~ 4, que é a área mais à
montante do que na área 1. Profundidades menores, menor comprimento de
ponte e proximidade das jazidas de materiais. Passarhos a realizar as sondagens neste local. Essas sondagens estão reproduzidas aqui, o perfil de sondageris. Os senhores vêem aí o perfil deformado, a escala horizontal é muito me~
no r do que a escala vertical em profundidade. Os senhores vêem um perfil deformado no eixo- da travessia, _neste mesmo local. E aqui está um afloramento
da Ilha Grande. Temos aqui o Mato Grosso do Sul e o lado de São Paulo. As
distâncias que medeiam esses pontos são aproximadamente 1.500 metros e a
ponte ficaria quase simétrica. Um fato muito importante do projeto, da concepção técnica, é a exístência desta elevação da ilha, o que nos possibilitoU dividir a- ponte em dois trechos, e adotar uma concepção do projeto, que nos
permitiu- ãiicorar os extremos da ponte nesses pontos e colocar juntas no centro da ponte, numa região intermediária: Coin isso, nós passamos a absorver
grandes esforços - toda a ponte ferroviária tem, noS locais extremos, nos
quatros extremos, colocando juntas no meio, numa situação simétrica. Técni~
camente isso for uma enorme vantágens, em face da grande profundidade de
lâmina d'água que nós- temos aí.
Para que os Srs. Senadores e autoridades presentes tenham uma idéia,
essa é a ponte de maior lâmina d'água do mundo que eu consegui encontrar
na literatura. Pesquisei a literatura interfiãciónal toda, e não existe, que eu
saiba, nephum outro caso com lâmina d'água tão grande. B uma obra de dificuldades téc_nicas b~stan~e grand~. Por i~SO,__ ~sa s~bdivisão- para nós é importante, porque po-demos dividir a ponte em dois trechos. O resultado das
sondagens, os senhores vêem, indicaram que o maciço e basalto de muito boa
qualidade, o que nos possibilita então a fazer fundações com tubulões perfurados na rocha, ancorados lá embaixo.
O basalto pr<:({icamente se inicia no furido do rio, não temo-s pratica·men~·
te sobreposição dê:" material terroso nesta zona toda central. Os aterros começam a aparecer6ó junto das margens. Em face desta constatação, desses
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estudos, nós propusemos ao DNER a solução de um projeto. Nosso consenso
de um projeto partiu de uma ponte com dois trechos, de aproximadamente
1.200 metros, juntas de- -Construção exatamente no meio - essa também é
uma concepção bastante moderna, pela primeira vez no Brasil. Os apoios, os
pilares da ponte nós usamos os próprios fubUiões, as próPrias fundaÇões que
saem lá de baixõ- e vão -ãtê a -estrUtura da ponte. Os iubulões ficam fiXos no
maciço rochoso, no fundo do leito do rio, e vão até a supel-estrutura da ponte.
São 6 iubulões com ar)ci"ió~-tubulões de 2m. de diâmetro, e que terão mais ou
menos, em alguns pontos, 50 metros de altura. Os senhores têm aqui uma ide'iã- da seção da ponte. Depois faref unias observações a respeito das alternativas que nós usamos antes de chegarmos a um conceito final do projeto.
A secção transversal da ponte, depois de vários estudos e alternativas está consubstanciada nestes desenhos. Temos aqui a pista rodoviária e a Pista
ferroviária excêiúrica. E: uma obra toda em concreto pronto, uma seção variável, altura variável. Os tubulões vão funciOnar como pilares. A seção da
ponte é variável, e vai ser construída pela técnica de valores progressivos. Nós
implantamos os tubulões, completamos in loco os escoramentos do primeiro
trecho, e depois vamos avançando para um lado e para o outro, com balanços
sucessivos, em trechos de 3 metros e 40, até chegarmos na zona central de
cada vão. Esses trechos centrais só serão fechados depois do final da obra,
porque nós temos que deixar o concreto todo sofrer adaptação, para diminuli
o movimento das juntas que vão existir na região ci:ittral da ponte. Vamos ter
uma mobitização de 3Q_cm, para isto precis-ámos de umas juntas especiais de
trilho que permita esse movimento, e mais outras úi.mbém para-a ponte rodoviária, garantindo esses mOVirrieritOS: ESses problerrias são todos técnicos ejã
resolvidos. Temos em cada apoio 6 tubulões, são tubulações muito grandes,
so-metros· de alttira, e que cada- tuOUiãõ-des.Se-ã-bs_orve uma carga de 1.500 e
1.600 toneladas. Os vãos são de 80 metr6S~-e flõ apoio nóS femOS 80 metroS;
sendo que o vão livre é de 68 metros. A PORTOBRÂS exigiu a Inan-uteflção
de vãos navegáveis, um de 90 metros ou dois vãos navegâveis de· 60 metros. O
projeto tambérri tem que atender os imperativos da navegação. O desenvolvimento da ponte faz uma curva vertical, de modo a deixar fivre
vão de navegação de I O metros e 60 metros duas vez_es.
Essa a idéia conceituai do projeto. Para chegarmos a ela, nós analisamos
mais 3 alternativas de solução, todas elas obviamente baseadas na mesma
conceituaçào.
Uma outra solução estudada foi a que está esquematizada aqui, um chamado Lançamento Incremental. E uma técnica de construção que não usamos no Brasil aínda, não usamos em concreto, fá usaffiõs em açO:A idéia dessa técriiC:a construtiva é a seguinte: fazeinos Quatro canfeiros de préfabricação no_s extremos, nos encontros, e a pOnta teria Uma seçãci -semelhante
a esta que estão aqui, com pequenas alterações. Ela seria fabricada em trechos de 25 metros, e com um sistema de macacos levantamos e empurramos.
Depois, fabricamos outro trecho de 25 metros e emendamos naquele, e assim
por diante. A ponte é produzida continuamente, em trechos, e os incrementos
são lançados, empurrados por macacos. De modo que em quatro pontos de
lançamentos, quatro canteiros pequenos, nós lançamos toda a estrutura em
direção ao centro. Essa variante de construção, nós estudamos com a assessoria de um grande escritório em p.i"o}etos alemão, do Professor Fritz ...
Em termos de preços, custos da mesma ordem da solução que nós escolhemos, mas a que nós acabamos optando é uma solução muito mais adapta-da tecnicamente pelas empresas brasileiras.
(inaudível)
Uma outra solução metálica é a viga mista, u~a parte da-séção em aço e
o tabuleiro em conci"eto. U"cotejo de cUSióSieito,-o Cálculo de-Custos nos deu
preços bem mais altos para estas soluções. Então nós as abandonamos. Foi
analisada a possibilidade, em fase de anteprojeto, e apresentadas as nossas
conclusões ao DNER. Nós temos todos esses dados numéricos~:iCho que se~
ri"a talvez ocioso dáwlos aqui, mas podemos fornece-los a quem quiser.
De momento, nós estamos desenvolvendo, jã no estágio final, _o projeto
executivo da alternativa escolhida, em balanços progressivos. Nós devemos
concluir este projeto, nOSso prazo contratual, para entrega de uma minuta do
nosso relatóiiO ao DNER, para análise final, é 22 de novembro, se não me engano. Nós já esüürios muito adi;;mta_Q,os, estam.os com a ponte toda calculada,
uma parte dos desenhos já feitos, estamos elaborando os--deiã.lheS finaís, e devemos cumprir nossaS Clãusulas contratuais. Eu queria salientar que os
problemas técnicos que essa obra encerra são problemas fora do comum. É
uma ponte com uma profundidade de lâm1na dág-ua íilüsitada;-nãO só para as
condições brasileiras corno para as condiÇões internacionais. A técnica brasileira tem todas as condições, nossa técnica de construção, as nosSas firmás
empreiteiras têm todas as condições de realizâ~la, nõs temos os equipamentos
disponíveis no Brasil para realizarmos essa obra, mas os custos não são pe-

um

quenos. Para os senhores presentes terem uma idéia da ordem de grandeza,
há seis meses, quando_ nós entregamos o ant~projeto, a variante mais econômica que recomendamos custava em torno, Os aterros custam uns 10% ou
nem -isto, os aterros de chegada da ponte, se não me engano era em torno de
11 bilhões de cruzeiros. Nós temos esses dados aqui, o custo da obra estrutu·rar é de -li bilhõeS de crUzeiros. Hoje nós já devemos contar, decorridos 6 meses desse orçamento, com uma correção de custo que todos os_senhores aqui
conhecem, corri a inflaçã-o brasileira, já -devemos ter mais 50% em cima: disso,
hoje. Essa ponte, hoje, deverá estar orçada em 16, 17 bilhões de cruzeiros
atualmente.
Essas são as irifármações técn"icas d~ carâter geral, e se os senhores presentes quiserem rilais detalhes técnicos ilós podemos fornecer. Acredito que
encerraria a exposiÇão aqui, e colocaríamos toda a nossa equipe à disposição
do plenário parã perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo)- Eu gostaria que deixasse bem
claro a da~a exala do término do projeto.
O SR. JAIME MASSON - O prazo contratual é 22 de novembro, entrega da mfnuta. Não é a impressão final do relatório. Para o exame final
também é 22 _de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo) sobre essa minuta?

Depois o DNER iria opinar

O SR. JAIME MASSON- Iria opinar e depois nos mandaria imprimir
o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuoio)- Diante do que nós ouvimos,
eu coloco a palavra livre para quem desejar fazer alguma pergunta ao expositor da matéria. Pedimos a apresentação.
O SRc ADEMIR ALVES ~Prefeito de Urânia, Secretário âa Associação dos Municíifios do Oeste Paulista.
Meu caro representary_te da Sondotécnica, nós gostaríamos de saber se a
minuta desse projeto, terminâda em 22-11-82, o DNER opinando favoravelmente sobre essa minuta, quando efetivamente estaria definitivamente conduído es-se Projeto, cOm rTIInuta e tudo, para que a obra pudesse ser acionada,
a fim de ser colqcada em concorrência- pública?
O SR. JAIME MASSON - Nós não podemos precisar o prazo que o
DNER levaria para opinar sobre a nossa minuta. A título informativo, quer
dizer, não podemos assumir nenhum compromisso nesse sentido porque nos
transcende, o DNER normalmente leva 1 mês examinando. Depois, nos dâ
autorização e nos manda imprimir o relatório. A parte gráfica, de arrumação,
acredito que seja de 45 dias, e então ficaria definitivamente concluído o nosso
trabalho. Entregue ao DNER, este faria a licitação quando entendesse que
devesse fazêwlo. As perspectivas, em geral, são essas.
O SR. ADEMIR ALVES- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo)- Alguém mais quer fazer uso
da palavra?
O SR. EDSON FREITAS - Gostaria de saber se além de perguntas eu
posso tecer alguma consideração em cima do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo)- Perfeitamente. Dentro de um
prazo mais ou menos limitado.
O SR. EDSON FREITAS- Nós ouvimos aLa exposição do representante da SôUd_Oiéilica, ·que· nos· infOrmoU bem ·das dificÚidades têcnicas querepresenta. Mas nOS informou também qÜe essaS dificuldades técnicas são amplamente superadas pela tecnologia brasileira. Essa obra é uma reivindicação
de quase I século, como bem disse o Senador, ficou escrito em livro de Euclides da Cunha em 1901. E até hoje não _foi levada avante em razão do chamado custo, não tem razão, não existe oUt--ro fato r que tenha obstaculado a execução disto_senão _o chamado custo. Eu lamento de início, quero dizer, a ausência dos srs. representantes ~o Goveri).O nesta reunião, que seria o DNER.
Como cidadão, quero pedir desculpas aÕs senhores por não ter me identificado: Edson Freitas, ex-Prefeito da cidade de Jales, e atualmente Presidente do
PMDB de Mato Gi"osso. Jà qUe fãlei nesse assunfo, quero explicar que a nossa Vindã-aqui é exatamente para dizer que também nos engajamos nessa luta
de longa d_atª', no tempo em que exercemos o poder em São Pau.lo, numa pequena cida~e. E, apesar de representarmos_ um partido de oposiçãO, em se tratándo de uma obrã. do intereSse Público, de irlte-fCSse nacional, como é ~s_a, «?
aiê internacional, porque ela Vai encurta~ e possibilita~ num fu_turo bc;;m ~ais
-remoto u-ffia ligação do Atlântico com- o Pacític~, através do Brasil-Peru, se
nóS quisernloS _sOnhai-- mais longe. Para nós não eXiste, estamos aqui hoje
cuffiprimentando o Senador_ Vuolo, nós estamos prestigiando na medida em
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que a nossa presença possa prestigiar essa figU.nl çle~homem público; que vem
lutando com todo o entusiasmo_ em chria de uma obra de tal envergadura, de
tal significação para todos nós. Devo informar ·aos· meus ex.:Colegas de São
Paulo, que estão_ hoje represerltando a Associação_ dos Municípios daquela
nossa região, que no novo-Estado que eu abracei, que é o Mato Grosso, estamos presidindo um partido que elaborou um plano de Govern_o e disputa
uma eleição de Gove_rno c.Oin possibilidades de vitória: E-para satisfação dos
senhores, esse futuro governo de Mato Grosso incluiu no seu plano de irabalho essa obra~ De sorte que jã enfrentamos essa-luta no _t~mpo em que não
tínhamos nenhum governador a fav()r, nenhum presidente, nenhum ministro,
nenhum secretário de Estado. E me perdoe o Dr. Fragelli, que nos recebeu
tão cortesmente no Palácio Alencastro, numa época quando nós morávamos
em São Paulo. Ele mesmo, através _dos seus tecnocrata-s-, já bem definidos
aqui, abraçava teoricamente a obra, mas na prática o seu-Diretor do DERMAT não apoiava; não ·aprovava, nós sabíamos-e lutávamos_ inclusive contra
esse tecnocrata lá dentro.

Vamos lutar daqui para ·a frente baseados nessa tese de que essa obra é
cara, mas ê cara dentro de uma filosofia de governo que age como uma empresa privada, que investe naquilo que reveste em lucro imedíato. Se nós pensarmos em termos de futur_o, em termos de desenvolvimento, ao longo dos
tempos, e não no imediatiSmo, eSsa Obra não representa-Dada para a nossa
grandeza, para o que desejamos.
Uma outra coisa que desejo falar em nome dos ex-Prçfcito-ª-'-- acredito que
até dos Prefeitos que aqui estão: nós nunca viemos a nenhum governo pedir
essa obra. E preciso que en_tendam_diferente, que essa obra não beneficia o
meu município exclusivamente. O_que nós Viemós--razer_é-, primeiro, oferecer
o levantamento de um problema de interesse nacional, que às vezes os governantes lá do seu gabínete_não tê_fri-cóO.hccimento, e nós moradores da região
descobrimos. Segundo, oferecer até a nossa colaboração, nós temos oferecido
através dos longos anos de luta que a AMOP vem enfrentando. Se pensarmos
no custo dela, dividido pela União, dividido pelo Estado de Sã.o.Paulo que se
propõe a custear a me.tade, dividido pelo Estado de Mato Grosso que poderá
custear uma parte, dividida até com a contribuiÇão âas prefeituras interesSadas nos vários estados, e agora oUtro estado vigoroso que nasce nesse país,
que também é interessado direto, nOsso -irmão Má to Grosso do Sul, nós entendemos que ela representa para nós todos um custo irrisório. E ainda eXistem opções de empresas-de capital misto;·com a particípação desses governos
e_o capital privado. Aí, então, naturalmente, com direito a exploração de pedágio. E como _nós_mesmos tivemos oporturiidade de__ dJzer ao Exm9. S~. ex~
Presidente Garrastazu M~ici, se _governo nenhum quiser n~da com nada, lamento não poder dizer isso na frente dos Srs. Direfores- d9 O.NER, que nos
autorizem a construir através_ da organização de uma e_mpresa de capital privado, para construir essa obra e explorar o pedágio dela. O-que não podemos
é diànte de um obstáculo, toda essa gama de_ homens recuar, simplesmente_ recuar porque é difícil, é -iriviável. Lamentavelmente, onteln, eu -viajava num
avião junto com um Secretário de Estado, do meu Estado, e ~u vi qu_ando ele
disse; ferrov_i_a_para Mato Grosso é inviável. Graç_a_s_a:_ Deus ele não é Secretário de Transporte, 'é uma pesSoa- qUe nã·o entende nada do que está falando.
Opiná em cima de um assunto que ele não estudou, e nós estamos opinando
porque estudamos mais oíto anoS' tsso, trabalhamos em cirila disso. EstivemOs
em.dezenas de reuniões çOnf_áu~Orídãd~s. estudamos com técnicos e estamos
dando uma opinião mais ou menoS cã.lCada, e agora referendada pelo representante da Sondotécnica. :E realmente difícil, mas essa dificuldade há de representar para nós, técnicos brasíleiro.s, e homens públicos brasileirOs longe
de um desânimo, de um desestímulo, ela há de representar para nós uni desafio. E é isso que eSpero dos se-nhores técnicos que hoje comandam _o_nosso desenvolVimento, e dos senhores homens públicos. que enfrentemos isso aí
como um desafio e esqueçamos o custo aparente, porque o custo real terá que
ser deduzido dele os _benefícios que ela nos prestará.
As discussões das várias opções ·ae traçado, vamos dei~ar para o campo
politico, para as lutas futuras que advirão. Estamos satiSfeitos·em pai-te, de
saber que em novembro teremos o-término desse projeto, estamos satisfeitos
em saber que o Senador Vuolo, como ele afirmou, ·está vivo e recuperãiido a
sua saúde. e em novembro ainda serâ Senador. Nós queremos esclarecer aos
colegas prefeitos, o Senador foi subm~tido a uma severa intervenção cirúrgica, houve realmente quem até desejasse a sua morte, mas nós, Senador, sabemos que o Sr. está se recuperando, já está bom, e confiamo_s na: sua ·atuação.
Queremos dizer que para vir aqUi o meu Partido fez uma reunião de diretoria e autoriwu a_ nossa vinda, para que fique,- de uma vez por todas, manifestada a intenção de que na hora d_e Brasil nós não tenlos rancores partidários como_ muita gente pensa e afirma. (Palmas.)
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Cumprimento, Senador, e faço votos pessoais de que o Sr. vivá -conosCQ
muitos anos e goze conosco as comemorações da vitória dessa luta.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo) -

Muito obrigado.

O SR. ADEMIR ALVES - Senador Vicente Vuolo, credenciados
que fomos em nome da Associação dos Municípios do Oeste Paulista, quería~
mos aqui externar, publicamente, o nosso recQnhecimento pelo vosso brilhante trabalho e dizer aqui que, a AMOP, está sempre presente ao longo desses seis anos de caminhada, quer seja inicialmente com Agnaldo Pavarini,
quer seja cOm Batista Álvares Campos, e hoje presente José Pereira de Azevedo, está atenta e apoiando a construção dessa ponte rodoferroviária sobre o
Rio Paraná, porque -este é. Um sonho, a ligaçãO dos trilhos da FEPASA até
Cuiabá, porque isto vai representar a interiorização do desenvolvimento,
maior facilidade de escoamento dos produtos agrícolas, nessa região que é de
grande produção agtícol~, e a facilidade de e~coamento até o_Porto de Santos.
Essa obra que é de interesse do Estado de São Paulo, do Estado do Mato
Grosso e do Estado do Amazonas, também representará, numa época de dificuldades financeiras, emprego para muita gente, porque a sua construção demandará muita mão-de-obra. _O se~ custo, numa época de dificuldades, é
grande, mas através do esforço_ comum, através da união d~s partidos, acima
dos interesses políticos, poderemos ver concretizada essa reãlidade.
Que~em<is aqui, publícamente;-hipotecar o apoio da Associação dos Municípios do Oeste Paulista, que através dOs seus componentes, liderados por
José Pereira de Azevedo, está aqui presente na pesSoa dos seguintes Prefeitos:Ademir ÃlvareS, que yos fala, Prefeito de Urânhl; Batista Álvares Campos,
Prefeíto de Palmeira do Oeste; Demétrio Marcos de Oliveira, de Indiaporã;
José Câmara Lopes, de Santana da Ponte Pensa; Manoel Ávila, de Santa Rita
d-0 OeS-te; João L_uquet de Santa Clara _do Oeste; Delio Saguin:i, Prefeito de
Pedranópolis; José Carlos Dias, representante do Prefeito de Santa Fé do Sul;
Mário Rodrigues de Santana, representando o Prefeito de Aparecida do Oeste; Rivaldo Carneiro representando o PrefeifO de Rubinéia; Percival Guilherme da Silva, representante do Prefeito de Meridiano; Edeval Oliveira Rodri.gues, representando _o _Prefeiro de Jales.
Emocionados, sentimos as suas palavras e o quanto V. Ex• quer essa
obra se concretize e se torne realidade. Nós anotamos.aqui que, da idéia in"icial, em 1970, hoje o projeto jã evoluiu, porque em. 1979, no V Encontro do
Oeste .B-rasileiro, o Presidente João Figueiredo g~raniiu a construção dessa
obra; o ex-Governador Paulo Malufgaranfia-queo Estado de São Paulo entraria com 50% se essa obra fosse concr~ti~ada, e em 1981, numa sOlenidade
em Cuiábá, foi conveniado com a Sondotécnica o projeto dessa obra, que se
conclui em novembro.
Queremos agradecer a presença dos ilustres Senadores dos dive~:sos Estados aqui presentes. que muito nos honra, e dizer a V. Exf. qUe somoS também
prefeitos em fins de mandato, mas estaremos com a bandeira levantada com
V. Ex~', porque esta obra está acima dos interesses de cada_um de nós. é de intúCsse da Naçã-O brasileira, é interesse do BraSil, e ela será realizada pata redençãO do Oeste do Mato Grosso e da Amazônia.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. JOSÉ EDUARDO E. SANTO - Sr. Presidente, ainda que aparentemente a pergunta seja irrelevante, diante da afirmação do técnico da Sondotécnica, de que o projeto, que está sendo por ela elaborado, estará concluído
em novembro deste ano, cumprindo-se posteriormente os prazos do DNER
para determinação da confecção finaLou não do projeto, para posterior abertura de concorrência destinada à implantação da obra em si, ainda que apareritemente irrelevante diante desse fato citado, gostaria de indagar ao representante legal da Sondotécnica, Dr. Túlio Guida: Qual a razão que determinou a- anulação do contrato assinado em Cuiabá em janeiro de 1981, para
que, em lugar-daquele contrato, fosse firmado um outro contrato em junho
de 1981, na cidade do Rio de Janeiro? S. S,. Pode nos informar a razão desse
fato?
O SR. TúLIO GUIDO- Nós não temos as razões que ocasionaram
esse fato. Suponho que sejam problemas de ordem administrativa, ligados à
existência de empenhos, quer dizer, de dinheiro para fazer o projeto. Isso é
apenas uma opinião, não é uma informação que eventualmente possa corresponder à realidade. Esta resposta, provavelmente, quem tería melhor condição de dar é o DNER. A partir do momento em que assinamos o contrato,
em Cuiabã, eu estive presente, estivemos à disposiÇão do órgão para que o
trabalho fosse iniciado. Isso só_ oc.orreu em junho, quando fomos convocados
para a assinatura de um novo contrato, contrato esse que posteriormente foi
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referendado pelo Conselho de Direção do DNER; e iniciado em junho de
1981, como já anteriormente posto.
O SR. JOSÉ EDUARDO E. SANTO preço, Dr. Guida?
O SR. TÜLIO GUIDO -

Houve alguma alteração de

Não.

O SR. JOSE: EDUARDO E. SANTO- Em relação ao contrato assinado em Cuiabá para o contrato assinado no RiO de Janeiro.
O SR. TÜLIO GUIDO- Não, porque os contratos que o DNER licita
se baseiam hum preço de referência que é o chamado preço inicial. Todos os
contratos que duram, que têm uma vigência, digamos assim, maior do que
seis meses, automaticamente São contratos paSSíveis de reajustamento. É por
isso que O nosso contrato, a preços iniciais, era um contrato da ordem de 30
milhões de cruzeiros, e ele custará aos cofres -da União cerca de 80 milhões,
em função da correção monetária que ocorreu neste período, mas em termos
de objciivos, em termos de preços, o CQntrato que assinamos em Cuiãbá é absolutamente idêntico ao contrato que tornamos a assinar em junho de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo) -Continua livre a palavra.
Ningu_ém dCsCJando fazer uso da mesma, concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O SR. JOSE: FRAGELLI- Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Srs.
Prefeitos e demais represcntantes:De qualquer maneira eu ia usar da palavra para prestar uma justa homenagem ao Senador Vicente Vuolo, pelo trabalho incansável que ele vem desenvolvendo há anos com o objetivo de vencer todas as etapas que são necessárias para que tivesse -rrucíõ a Construção de uma ferrovia demandando o
norte de Mato Grosso à Capital do nosso_ Estado.
O Senador Vicente Vuolo é um homem que se distingue justamente pela
sua tenacidade, é um batalhador incansável, como polítiCO,-Como Deputado
Estadual, corno Parlamentar, tendo essa qualidade que não é comum de persistir nos seus -ObjctiV-oS. -De sorte que eu usaria da palavra para prestar essa homenagem e dar o
meu testemunho da luta desenvolvida pelo Deputado Vuolo, no tempo em
que juntos trabalhávamos em Mato Grosso, depois pelo Deputado Federal e
agora pelo Senador, e ele tem toda a razão porque a ferrovia pai-a Cuiabá,
como ete mesmo recordou de uma página de Euclides da Cunha, não é apenas
urna aspiração mas é urna necessidade de ordem nacional, além daquelas vantagens que há de colher Mato Grosso, e eu diria o norte de Mato Grosso, com
a construção de uma ro-dovia.
Fernando de Azevedo, na sua obra "Um trem corre para o Oeste'\ mostra como Cuiabá é um poilto central para onde deve convergir todas as formas de comunicação: aén!a, "fluvial, rodoviária, ferroviária, porque realmente, vamos dizer assim, Cuiabá é e permanecerá por muítõ tempo como a grande base de operação para a efetiVa ocupação de _toda a_Amazônia. E só este
fato mostra o caráter naciOnal de uma obra como esta. Mas, não vamos nos
aprofundar, porque é desnecessário. Mas os grandes resultados que colheria
Mato Grosso, que colheria o Brasil, que colheria uma parte do Estado de
Mato Grosso do Sul, esta região toda de São Paulo, representada pelos seus
dignos e ilustres prefeitos, Que fazem muitO bem em se interessar tanto quanto os mato-grossenses por esta realização, porque acho que atê ê falarmos
sobre o óbvio.
Também quero fazer- uma pequena apreciação pelo que disse o exprefeito de Jales, que mais de uma vez compareceu à Cuiabá, e era um dos
mais entusiastas na defesa da construção dessa pOnte, com-O parece que uma
preliminar para o início e a posterior implantação de toda essa ferrovia. Acho
que o meu diretor do DR de Mato Grosso, MarCelo Miranda, hoje candidato
a Senador, ele não era contrário, nein etnambém era, nunca fui e nem poderia ser cOntrário à construção d_es_sa ponte e m-uito menos des-sa rodovia. O
que não quis, acho que o Sr. ex-prefeito de Jales deve lembrar, é fazer um
compromisso pelo Estado de Mato Grosso, po"rque não tinha a menor condição de colaborar financeiramente numa obra como essa. Basta dizer qUe,
naquele meu primeiro ano de administraçãO, a receita prevista e -realizada
com pouco mais-de arrecadação era de 169 milhões de cruzeiros, e o Estado se
encontrava numa situação financeira bastante precária, naquele meu primeiro ano de administração. E eu sempre fui;coiTIO S3.be o Senador Vicente Vuolo, tremendamente contrário a prometer e não fiZer, a assumir compromi"ssos
e não cumpri-los. Muitas das pessoas que me conhecem e fazem política comigo sempre disseram: você nem parece político., você não gosta de prometer
as coisas que às vezes pode prometer e chega até a realizar, mas não assume
compromissos prévios. Realmente, acho que_ posso dizer que_cheguei a realizar mais do que aquilo a que me comprometi a fazer. Esta não é uma prática
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comum entre os políticos, mas é do meu temperamento. Então, sempre fui favorável à construção, mas quero relembrar que, mesmo naquela época, as informações que tínhamos do DNER quanto à viabilidade financeira ilão erain
favoráveis. O Sr. Freitas deve se lembrar que eu disse: eu dou uma contribuição simbólica para a construção da ponte, e não uma contribuição efetiva,
comparável a São Paulo que ê, como sempre digo, a maior Nação do Brasil.
Eu não podia fazer uma promessa concreta em relação ao que São Paulo podia fazer. Mesmo assim quero alertar para o seguinte: acho que compromissos como esses devem ir além de uma simples manifestação. Por exemplo,
compromisso de São Paulo, concorrer com 50%. Acho que isso já devia constar pelo menos um-a parte, aquela parte de uma etapa. Não sei se consta do
orçamento de São PaulO hoje. Se não se tomar uma medida dessa, fica s"ini- ·
plesmente na promessa- vamos falar com toda franqueza aqui. Se São -Pau:.lo diz: eu vou -enrr-ú cOm 5"0% e'nã(i coloca-no seu orçamento alguma parte
desses 50%,- eStá fazendo aquilo que eu não quis fazer, prometer e não realizar.Por sua vez, o DNER deve fazer entrar também na sua programação,
como aliás é da maneira do DNER aqui- coloca no seu programa de trabalho determinadas rodovias, se for uma ferrovia e já coloca ou, como se diz hoje, aloca alguns recursos. De sorte que simplesmente manifestar o desejo, a
vontade, a promessa de determinadas iniCiativas e não ado ta r _medidas concretas é a mesma coisa que ficar em branco. Isso que acho que os Srs. devem
reivindicar mais duramente, tanto do Governo Federal quanto de SàQ Paulo,
e se alguma coisa do Gov~rno de Mato Grosso puder também contribuir, que
não sei se pode contribuir, não conheço as condições atuais das finanças do
Estado de Mato Grosso. Mas, alguma coisa, como, por exemplo: todas as
obras de Urubupungá, Mato Grosso sempre entrou com alguns recursos, mas
contribuição simbólica, e Urubupungá lá se e_ncontra feita por São Paulo,
sem contribuição quase nenhuma do Governo Federal, muito pequena. Mas,
por exemplo. a questão de Urubupungã, se me permitem recordar, foi um exGovernado? de Mato Grosso quem lançou a idéia, o grande c saudoso· exGovernador Lucas Nogueira quem aceitou essa idéia e a materializou imediatamente. Vejam b~m. __LJrubupungá o Governador Lucas Nogueira não ficou
nas promessas e riem nos projetas. Imediatamente S. Ex• tomou todas as medidas para iniciar a grande obra de Urubupungã, primeiro em Jupiã, depois
em Ilha Solteira. Mas aquele Governador transformou uma promessa em
atas, pode-se dizer imediatamente. Acho que é isso que se precisa fazer aqui
no caso. Te-mos· aqui essá medida preliminar da construção da ponte, o projeto. É preciso que o Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo jâ
dêem contribuições efetiyas e concretas para isso, senão a coisa vai ficar simplesmente no vício político de_ prometer e não fazer.
Era isso que queria dizer. Nós nunca fomos contrário.
Quero recordar que o Dr. Marcelo Miranda, naquela época, defendia
muito a i(fê-ia-de uma ponte ali no Porto Alencastro, mãs uma ponte pequena
que não interferiria nesta, poikUSa dO fluxo já de drc_:ufação, etc., qúe havia
no sul de Minas, nessa região tambéin de São Paulo com a parte de Mato
Grosso do Sul. Pois bem, vejam os Srs. corno são as coisas. Nós fomos a Belo
Horizonte., fizemos u-ma reuniãõ c-om- O Ministro Mário Andreazza, foi assi:.nado um convênio entre o Governo Federal, o Governo de Minas Gerais e o
Governo de Mato Grosso do Sul e nem a ponte do Alencastro está aqui. E
nós mandamos colocar no orçamento de_ Mato Grosso a primeira contribuição, mas nem assim ·saiu, porque as partes maiores não foram concretizadas. Então, desejo terminar dizendo que essa luta do Senador Vicente Vuolo e
de todos os Srs. Prefeitos desta região, qu-e vêm desde 1970, 1971, deve ser levada avante. E com a palavra autorizada de S. Ex', o Sr. Senador, e com o
empenho de todos os Srs., vamos ver se se transformam esses objetivos e essas
íntenções em atas concretos.
O meu voto, o meu desejo ~qui é para que realmente se realize uma obra
de envergadura nacional, como essa ponte, e depois a ferrovia para Cuiabá.
Mui to obrigado aos Srs. (Palmas.)
.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo)- concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Meus Srs., não sou paulista, não sou
mato-grossense, sou alagoano.
O SR.- Mas fez muito por Mato Grosso, mesmo morando lá no Norte.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Já revelou o meu segredo. (Risos.)
Por dois anos comi lá do rio Dourado saborosos jaús e por outros dois
anos comi os mais ainda saborosos pacus de Cuia"bá. Pela primeira vez, qua"i-1do tenente do Exército, servindo numa comiSsão de obr3s, trabalhei para ·a
construção da estrada Cuiabá-Câceres-Vila Bela. A sede da comissão era em
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Porto Espiridião-, isSo n-ós ailoS(le 1944-45. Depois, nos anos de 1950-Sl,já
capitão, quando servi em Cuiabá, trabalhei na constr-ução da Es-trada
Cuiabá-Rosário do Oeste-Vilhena, que eu palmilhei todo este trecho. Então,
daí os meus amores, o meu iflteresse por tudo que diz respeito ao Mato Grosso do Vuolo e do Fragelli.
Pedi a palavra, pedi ao Vuolo que me a concedesse, para dizer uma coisa:
já vai para quase vinte e dois anos que sou parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e não me lembro, nestes vinte e dois anos de freqüência nesta Casa - modéstia_ à parte, sõu- dos rilà.ls assíduos - não me
lembro, eminente Senador Vuolo, de um convite nosso, de Presidente de Co~
missão a qualquer autoridade que tivesse sido desatendido da maneira como
foi desatendido o seu convite ao Ministro dos TrarispOrtes, ao Direior do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para virem ou se fazerem representar a esta reunião-. Sinceramente, -íst(i-C<:iiDO que alenta-pãra a-abertura
política preconizada e tão exercitada do Presidente Figueireâo, isto atenta.
mesmo à mão estendida do Presídente,-enfiint atenta parã a-mais cóniezínha
regra de civilidade. Daí a minha estranheza, o meu dc::saponta~ento, por não
ver representantes, senão aqueles excelsas figuras, pelo menos, sem representantes_ aqui ao _nosso lado.
~para concluir, quero ofet'ecer~me para cori.sfituir a niaiS débil vara, do
imenso feixe de varas, que ao lado desta aroeira_que se chama Vuolo vai lutar
para a concretização da construção da ponte sobre o Rio Paranã. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo)- Com a palavra o Presidente da
AMOP.
O SR. JOSl:. PEREIRA- Ouvimos ateiltiünenle a explicação do representante da Sondo técnica, que nos informou qUe O1éiinTrio deSte- projeto fica
para novembro. Coroo Presidente da Associação dos Municípios do Oeste
Paulista- AMOP- gostaria de pedir ao Sr., pelo menos uma informação,
se nós não podíamos lutar para que fosse colocada uma r.eserva no Orçamento federal, enquanto nós, prefeitos de São Paulo, faríamos estç trabalho juntamente com nosso Governador, para que pudéssemos rr adiantando de fato
o trabalho que nós vimos fazendo ao longo de muitos anos. Se_o Sr. nos ajudar em Brasília, nós iremos-contar; tãni.bém, com o apoio- de Sãó Paulo. Talvez possamos chegar mais rápido a este sinal verde que pode ser dado pelo
ONER. Esta é ·a minha pergunta formulada ao Senhor.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo) - Infelizmente, das prerrogativas importantes que o Poder Legislativo perdeu, uma foi a de não poder legisR
lar sobre o Orçamento cria~ndo despesas. Isso nos tem dificultado profundaR
mente. Mas eu não aceito~- enl. hipótese alguma, e farei -iliida, antes do térmiR
no do meu mandato, um pronunciamento severo, enérglC:o, de denúncia mais
forte, para que conste, inclusivC:, da primeira etapa do livro que vou lançar em
dezembro sobre ferrovia,- e; ·rriuito" especialmente, soOre- eSte nosSo projeto.
Farei, como disse, um pronunciamento, no Senado, lamentando a ausência
do DNER nesta reunião tão impó:darlfe, e discõrdãndo Com a desculpa de
Preço de obra. Gastar dinheiro, jOg-ar-dinheiro frirã-da Nação é o que estão
fazendo por política, e, hoje, está provado com a candidãtura do Sr. Eliseu
Resende, no Estado de Minas Ge:Cais, (Palmas) gastando bilhões e bilhões de
cruzeiros, por projetas absurdos, p·or projetas que poderiam ser simplificados
a um terço, como é o caso,· por exemplo que nos envergOnha, digo isSo a -qual R
quer elemento do GovernO, fiel ao Presidente Figueiredo, mas consciellte das
responsabilidades e das posições aqui desta Casa e do compromisso com meu
povo ........ este projeto absurdo da FerroVia do Aço, que era pára ser feito e cOnR
cluído há três anos. Já se vão oito anós, se não me engano, todo ele feito atraR
vês de túneis e de viadutos, gastando, isto siin, trilhões e trilhões de cruzeiros
e nãO de vip.te bilhões que precisamos para fazei Uma po-,-rite conio eSta, altamentç. írilpottante para a verdadeira integraÇão·naciionâl. -Entâo-, eú-aínda Vou
deixar. Por isto, eu sinto a ausênCia~ do DNER aquf,-deste-DNER troca;úo"R
ca, confoime disse no iníCio das minhas palavras. Ontem, era o Ministro Andreazza, um homem comprometido com o rodoviaris-riió, CO"in as multinacionais, com o asfalto, com as empresas, com as metalúrgicas. Eliseu Resende é
o atual Ministro, todos eles contrários à mentalidade ferroviãria. Sabemos
que num Brasil, um País como õ nosso; precis"arnos de meios de transportes
não só rodoviários, como ferroViários, hidroviárí6-S, ·pnnCipãlmen-t"e-. lá no
nosso_ Estado, naquele Mato Grosso, onde está a solução, não é só para o
Brasil, mas para o mundo. Aquele Estado tem condições de ser o grande pólo
agrícola nacional, alimentando o Brasil, e o Brasil alimentando o mundo. _Lá
podemos substituir o petróleo facilmente pelo alimento; porque temos a certeza de uma agricultura certa, sem riscos, com as melhores terras do mundo,
com ~ regularidade do tempo, com o lavrador que não conhece, não sabe o
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que é geada, que tem dia marcado na folhinha e no relógio, hora certa parar
chover e parar de chover.
Então, precisamos de quê? De harispo-rtes, de todo o tipo de transporte.
Veja o que a Rússia faz, óS Es"taào-s Unidos e a Ateriulnha·, em matéria de invesúffientõs êõrn ferroVia. AqUi no 'Brasíl é exatamente o contrário. Agorã, o
que eu vejo, o_ que me dói é que do meu Estado, que Deus não permita; venha
para minha cadeira um homem altamente comprometido com as multinacionais, uni Roberto Cainpos, conhecido por todos como homem sem qualquer
brasilidade, quanto mais sem qualquer mato-grossensismo. ~ esse homem
que queretri colocai' rio meu lugar. Por que ele não apareceu coro a sua cultura, ·com a sua inteligência, com o seu prestígio para nos ajudar nesta luta que
não tem multinacional, e quem vai faZer são os engênheiros brasileiros, que
estão exportando a sua técnica para o exterior, a matéria-prima está aqui
mesmo no Brasil? Mas o que querem é o domínio, cada vez mais, das multinacionais: E agora, como Se não bastasse a criação- de Lula, metalúrgico,
ameaçam, agora, o meu Estado, nem Deus permita, da vinda desse alienígena
que é o Sr. Roberto Campos. Quer implantar ali o... Lula agrícola", o Lula do
Campo, porque certame~ te as multinacioitaís já-estão prep-aradas para invadir aquelas terras que são as melhores do mundo e lá in~talarem o seu quartel
general, a exemplo do que fizeram com as indústrias metalúrgicas em São
Paulo.
Então, minha gente, infelizmente eu tive esse grave problema, mas tenho
fé em Deus em vencer a minha doença para continuar essa nossa luta. (Muito

- bem! Paimas.) Emodóilado, os Srs. me perdoem, nós iremos fazê-la, e o meu filho estará lá para assumir a ininli8.- baO.deira, ao lido -de todos os Srs. Um abraço,
meus agradecimentos.
Senador Fragelli, um pedido todo especial: seja uma bandeira, com a sua
inteligência, que é muito grande, cõf.n o respeito que o seu nome impõem no
meu Mato GrOsso~ não só em seu Mato Grosso do Sul, mas em todo o País,
corno homem de bem, honrado, honesto. Eu lhe peço, não esqueça, seja ami·
go da AMOP (muito bem! Palmas) e não -deixem essa bandeira morrer, porque aqui nós Já-temos i promessa desse outrO_- meu ilustre e querido colega,
que ajudou desbravar Mato Grosso, que é o Senador Luiz Cavalcante. Vamos, Sondotécnica, termine a sua parte, no mês de novembro. Vou cobrar
com muita energia mesmo, com muítB. força e váu' exigir a Presença -do
DNER, não vou convidar, vou exigir, sob pena de crime de responsabilidade.
Vou exigir a presença· do Ministro dos ~_ransportes e do Diretor do DNER
aqui no SeDado Federal, para que explique e autorize irilediatamente a cOnstrução dessa obra que é vital para todos nós. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vicente Vuolo) - Agora, tenho o prazer, em
nome da ComiSSão, de convidar a todos os Srs._para um modesto almoço, no
nosso restaurante do Senado Federal, -oferecido pela Comissão. (Muito bem!
Palmas.)
(Levanta-se a reunião· às- 11 horas e 52 minUt?s.)

COMISSÃO. DE. FINANÇAS
ATA DA 13• REUNIÃO, REALIZADA
EM 3 DE DEZEMBRO DE 1982
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezessete horas do dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de ReuniõeS da ComissãO, presentes os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Bernardíno
Viana, Almir Pinto, Martins Filho, Raimundo Púente, José Fragelli, Mendes Canale, Lourival Baptista e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deix_.am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, TarSo Dutra, Mauro Benevides, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Franco Montara, Tancredo Neves e Affonso Camargo.
Ao Constatar a existência de número ieginienfal, o Senhor Presidente de-clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que
é dada como aprovada.
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A seguir, torna-se secreta a reunião-, para -que seji:Cãpreciada a Mensagem
n9 266, -de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Doutor João Batisúi-Miranda para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal de. Contas da União, na vaga decorrente da
aposentadoria do __ Ministi'o- Arnaldo Costa PrietO.
Novamente em carâter público, o Sr. -Presidente declara encerrada a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, apresente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
ATA DA 4• REUNIÃO, REALIZADA
EM 26 DE NOVEMBRO DE I982
Âs dezesseis horas do dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e
oitenta e dois, na Safa de ReuOiõ<::s da ComisSão- de FinanÇas do Senado Federal, na Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo das Comissões, sob a presidência do Sr. Deputado João- Alves, Presidente, reúne-se a ComissãO Mista de
Or_ç_afuento, com a presCriça-dos Srs. Senadores- Bernardino Viana:-:- Lourival
Baptista, RaimUndo Parente, Almir Pinto, Aloysio Chaves, Gabriel Hermes,
Milton Cabral, Josê Fragelli, Saldanha Derzi e Aderbal Jurema e dos Srs. Deputados Ronaldo Ferrefr3-DíãS, Jayro Maltoni, Augusto Trein, Pedio Col-rea, Simão Sessim, Homero_ Sa-nlos, Paulino Cícero de Vasconcelos, -Cláudio
Strassburge_r, Paulo Studart, Túlio Barcelos,_ Siqueifa Campos, Milton Briul-=
dão, Telmo Kii'St; Stoessel Dourado, Luiz Braz, Caflos Chiarelli, Francisco
Benjamin, Adhemar Ghisi, Evandro A:Yres de MOura, Jol-ge Fe!raz, R.emlto Azeredo, José Peixoto Filho, Jairo Magalhãe~, Jorge Arbage,_Wildy Viana,
Jerônimo Santana, JG de Araújo Jorge, -Milton FigueiredÇ>, ·~a~tO Liistosa,,
Antônio Zaéharias e Marcelo Linhares.
Deixam de comparecer, por motívo justificaCro, os Srs. Senadores José
Lins, Henrique Santillo, Gastão MUller, Laêlia de Alcântara, EveláSio Víéira
e Lâzaro Barboza e o Srs. Députados José Freire, Olivir Gabai-do, Afõaldo
Schmidt, Amadeu Geara, AIUíziõ :Be.Urra: -CardosO Alves, AlriOU-safldova-1,
Mário Frota, Iturival Nascimento, fuarez Furtado, Carlos Nelson, Roberto
Freire, Jorge Uequed, Joel Lima, Jorge Ferraz, fUarez Batista;-MiltOn
redo, Renato Azeredo, Tertuliano AzevedO, Magnus Guimarães e Josê: Peixoto Filho.
Havendo número r-egimental, o Sr. Piesidente decla!a abertos os trabalhos e dispensa a leitura-da Ata da reunião a-nteriOr, qU"<té-dadii-COrrio aprOVada.
A seguir, passa.;se-à pauta da reu-riião e O Sr._Presldente cOncCde ã. palavra ao Si. Deputado Augusto Trein que emHe·par~e_r-orerecéndo_aoRed3.ção
Final do Projeto de Lei n' 26, de 1982-CN, que. "estima a Receita e fiÍGi aDes·
pesa da União para o exercício financeiro de 1983", esclarecendo que ndâ"illtroduziu alterações visando uma melhor adequação da classificação dos títulos à sistemática orçamentária, sem alterar os -dispêndios previstos na nlatéria
aprovada pelo Plenário, além das Elnendis aprovadas na- forma- que nlelhor
as identificassem com Seus objetiyos respeitada a técnica orçament_â_ria._ Em
discussão o parecer, neiihum congressista usa da palavra para fazê-ÍÕ. -Encerrada a discussão, o Sr. Presidente coloca o parecer em votação, sendo o mes~o aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradice aos sÕus ilustres
pares a colaboração recebida e declara encerra_dos_os trabalhos, lavrando eu,
Carlos Guilherme Fonseca, AsSistente da ConlisS'ão·, i presentê Atã, que lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

Fígue·í-

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 114, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberaÇão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"'1.951, de 14 de
julho de 1982, que '"altera o Decreto-lei n9 1.893, de 16 de dezembro
de 1981, que dispõe sobre a adoção de medidas de incentivo à arrecadação federal".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 22.DE NOVEMBRO DE 1982
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 Martins Filho, Lourival Baptista,
João Lúcio, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Cunha Lirila, Laélia-de Alcânta- _

ta, Alberto Silva, Gastão Míiller e Deputados Leorne Belém, Augusto Trein,
Hélio Duque, Euclides Scalco, Tarcísio Delgado e José Bruno, reúne-se a Co-_
miSsão incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 114, de 1982-CN,
do:Senh_or Presidente da República submetenáO .à- deliberação do Congresso.
Nacional o texto do Decreto-lei nY1.951, de 14 de julho de 198~, qu~ ..altera o
Decret~-lei ~~.,.. 1.89l,_de 16 9~ dezembro de 198lt que dispõe sobre~ •_•adoção
çie medidas de incentivo à arrecadação federal".
Deixam -de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Agenor Maria e Deputados Airon Rios, Honorato Viana, Luiz
Braz, Roberto Galvani e Jorge U6qued.
·De acordo com o que_ preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão.
EJU oh~_d_iência a dispOsitivo regimental. o Senhor Presiden-te esciareCe
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Louriv:al Baptista convida o Senhor Deputado Euclides Scalco para funcionar çomo escrutinador.
?~()cedida a e_leiÇãO, verifica-se _o seguinte reftõultado:
Para Presidente:
Senador Alberto Silva .............~ ••.............•.•. 14 votos
Senador das tão Miiller .--......... ~ .......... _.-.......... 1 voto
Para \'ice-Presidente:
Senador Almir Pinto ...... ~· .........•..•............. 14 votos_
Senador João Lúcio .............. ,... _ .... _~............ 1 voto
São declaradOs eleitos~ respectívàrilente, Presidente e_Vice-Presldente, os
Senhores ·senàdofes Albêfto Silv:i e-t.lffiir__ Pinto.
Assumindo a Presidência O Senhor Senador Alberto Silva agradece, em
nome do Senhor senador Almir Pinto e no seu Próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor_ Deputado Augusto Trein para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
~opes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Aia que, lida e aprovada, será assinada pelo S_enhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 115, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à dellbe·
ração ao Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.952, de 15 de
julho de __1982, que "institui· adicional- is contribuições incidentes
sobre açúcar e álcool e dá outras providências".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 2.3 DE.NOYEMBRO DE 1982
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezesseis h01;:as, _na S8.la de Reuniões, da Comissão- de Fi·
nanças,-no·Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Gabriel Hermes, Passos P6i'to, Aderbal Jurema, Almir Pinto, Helvídio
Nunes, Affonso Camargo, Gastão Maller, Mauro Benevides, Leite Chaves;
José Fragelli e Deputados Francisco Benjamim;- Nilson Gibson, Cristina Ta·
vares e lranildo Pereira, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n"' 115, de 1982-CN, do Senhor Presidente daRepública submetendo_ à deliberação do CongressO Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.952, de 15 de julho de_ 1982, que .. insticui adicional às contribuições incidentes sobre açúcar e álcool e dâ _outras providências".
Deixam de comparecer, por motiv_o justificado, os Senhores Deputados
Antônio Ferreira, Augusto Lucena, Ruy Silva, Adriano Valente, Murilo
Mendes, Elquisson SoareS e Pérides_Gonçalves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão. __
Em obediência a dispos"itfvo regíin6ntal o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Augusto Lucena para funcionar Como escrutinador.
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o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputada Cristina Tavares ...............•...•. ·-· .....
Em branco ....... ,; ......... ~ ...... -~~..-- ... ~--=: .-r-.--
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COMISSÃO MISTA
14 votos.
1 voto.

Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson ....................... . ,_•. ,.... . 14 yotos.
1 voto.
Em branco ..... ,~-..~ ............ ·-····-· •• ----·-~-·-~-··-.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente a
Senhora Deputada Cristina Tavares e o Senhor Deputado Nilson Gibson.
Assumindo a Presidência a Senhora Deputada Cristina Tavares agrade•ce, em nome do Deputado Nilson Gibson e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, 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 n'i' 117, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.954, de 16 de
agosto de 1982, que ''altera dispositivos dÕ Decreto-lei n'i' 1.135, de 3
de dezembro de 1970, que dispõe sobre a organização, a comPetência e
o funcionamento do Conselho de Segurança Nacional".
ATA DA 1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE I982
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e
oitenta e dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões ria Comissão de Finanças, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Raimundo Parente, Luiz Cavalcante, Moacyr Dalla, Martins Filho, João
,Lúcio, Mauro Benevides, Gastão Mliller, José Fragelli, Saldanha Derzi, Gilvan Rocha e Deputados Odulfo Domingues, Hélio Campos, Pimenta da Veiga e José Bruno, reúne-se a ComiSsão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n• II7, de I982-CN, do Senhor Presidente da República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9
1.954, de I6 de agosto de I982, que "altera dispositivos do Decreto-lei n•
1.135, de 3 de dezembro de I970, que dispõe sobre a organização, a competência e o funcionamento- do Conselho de Segurança Nacional'_'.
Deixam de comparecer, por motivo justificativo, Os Senhores Deputados
Erasmo Dias, Joel Ferreira, Paulo Studart, Alípio Carvalho, Roberto Freire,
Euclides Scalco e João Gilberto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista que declara instalada a Comissão.
Em obediência a- dispositivo -reginierilal o Sen_hor ~residente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Disttibuídas as cédulas, o SCnhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Odulfo Domfn"gues tiara funCionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Euclides Scalco ........... _.. ·r• --· .,. ___ . , ••• I4 votos
Em branco ········~-----··~······-····-·--~~-~-~~~----··~
1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Erasmo DfriS-- . : ~. -.-. ~--· ---~·-·-·~--~~_________:-. .- ..•. ~ .•... 14 votos
Em branco ·············-~-···········--····~···~-·--·~-----~---- 1 vote:>
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Depuütôos Euclides Scalco e Erasmo Dias.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado E.rªs_mp_ Pias, VicePresidente, no exercício -da Presidência, agradece, em nome do Senhor Deputado Euclides Scalco e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Senador Moacyr Dalla para relatar a matéria.
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, será assinada pelo _Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irâ à publicação.

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 118, de
1982- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do D~creto-lei n'i' 1•.955, de 23
.de agosto de 1982, que "concede à Furnas e à ELETROSUL Isenção
de Imposto de Importação de bens destinados aos sistemas de trans. missão de IT AIPU".
ATA DA 1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO)
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1982
Aos vintes e nove dias do mês de novembro do ano de rp.ÍI novecentos e
oitenta e dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da-Comissão de Fi~
nanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Almir Pinto, Milton Cabral, Moacyr Da lia, Aderbal Ju·
rema, Henrique Santillo, Alberto Silva, Gastão MUller e Deputados Odulfo
Domingues, Antônio -Ferreira e Celso Peçanha, reúile-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 118, de 1982- (CN), do
Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.955, de 23 de agosto de 1982, que "concede
à FURNAS e à ELETROSUL isenção de impostos na importação de bens
destinados aos Sistemas de Transmissão de ITAIPU".
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Itamar Franco e Deputados Augusto Trein, Delson Scarano, Joel Ribeiro, Antônio Zacharias, Rosa Flores, Ronan Tito, Sebastião Rodrigues e Walber
Guimarães.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a aleição -do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Celso Peçanha para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Alberto Silva ........... _.... __ • ~- . - _.... __ . . lO votos
Em branco ........ ~. ~ ..••.•.. -............ ~ ...-..... -..
2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Jutahy Magalhães ............ _..... ___ ,. .•. __ . 11 votos
Em branco···················-··~~···-·~···-·······..
I voto
São_declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Alberto Silva e Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto Silva agradece, em
nome do Senhor Senador Jutahy Magalhães e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Augusto Trein pararelatar a matéria._
·
Naáa 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 ã.provada, serã assiriida Pelo Senhor PreSidente, demais mer:Obrosda Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de e_studo e parecer sobre a Mensagem n9 119, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.956, de 30 de
agosto de 1982, que ''autoriza o Conselho interministerial do Programa Grande Carajás a conceder isenção ou redaçio do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO)
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE I982
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e
oitenta e dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes,-Aioysio Chaves, Almir Pinto, Passos Pôrto, Lourival Baptista, Milton
Cabral, Henrique Santillo, José Fragelli, Affonso Camargo, Laélia de Alcântara e DepÚtados Joel Ferreira, Isaac Newton, Hélio Duque, Horâcio Ortiz e
José Bruno, reúne-se a Comissã~ Mista incumbida de estudo e parecer sobre
a Mensagem n• II9, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.956,
de 30 de agosto de 1982, que "Autoriza o Conselho Interministerial do Programa Grande Carajãs a conceder isenção ou redução do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industd_al_i_zad_oS".
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Deixam de comparecer, por motivo jusffticadO, os Senhores Senador Pedro Simon e Deputados Manoel Ribeiro, Rafael Fa.raco, Brasílio Caiado,
Humberto Souto, Fued Dib e Marcelo Cordeiro.
De acordo _caro o que preceitua o Regimento -Comum, assun1e a Presidência, eventualmente-. o Senhor Senador Almir Pinto que declaTã ínstalada a
Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o senhor Pre5ídCrite esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado José Bruno para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputudo Hélio Duque ..
Deputado Horácio Ortiz , ... , , .. , , , -r•

• , •••••••• , •••••

12 votos
3 votos

Para \'ice-Presidente:
Deputado Manoel Ribdro .... ··~~·~-~··· ·~···T· ..
15 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Hélio Duque e Manoel RLbeiro. _
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Hélio Du(j_ue agradece, em
nome do Senhor Deputado Man__oel Ribeiro e no_seu_próprio a honra com
que foram distinguidos e designa o Senbor__Senador Gabriel Hermes pararelatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da __Comissão, a presente Ata, que lída, e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de e--Studo e parecer sobre a Mensagem n~' 122, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do D~creto-lei n~' 1.959, de 14
de setembro de 1982, que ualtera o inciso XIV do artigo 49 da Lei n9
4.595, de 31 de dezembro de 1964".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÂO),-REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1982.
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezcssete horas e quinze minutos, na Sala de-RCuiiiões, Oa Conlissão
de Finanças no__Senado Federal, pre:Se"ntes os Senhores Senadores Gabriel
Hermes, Bernardino Viana, Aloysio Chaves, João LúcioJ Lotidv_ã.l Baptista,
José Fragelli, Affonso Camargo, Alberto Silva, Henrique SantiHo e Deputados Castejon Branco, Fernando Magalhães e José Carlos Fagundes, reúne-se
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer-sobre a Mensagem nY 122,
de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.959, de 14 de setembro de
1982, que "altera o inciso XIV do artigo 49 da Lei n'14.595, cte 31 de dezembro
de 1964".
Deixam de comparecer, por motivo jusfíficaáo, os -SenhoieS Senadores
Milton Cabral, Pedro Simón e Deputados Airon Rios, Leorti6 Belém, Nélio
Lobato, Ralph Biasí, Amadeu Geara,"Juarez Baptísta, Walrrior de Luca e FeJippe Penna.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente; o Senhor Senador JoSê Ffagélli que declaia instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor" Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente i do VíCe--Pr6sidente da Corriissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor
Deputado para funciorfar como escrutinador. Procedida a eleição, verifica-se o Seguinte iesultado:
Para Presidente:
Senador AffoÍlso CiuTiargo
Em branco ..........................•............

~~

11 votos
1 voto

Para \'ice-Presidente:
Senador Lourival Baptista ..... , . ~ ........... _.....•.... 11 votos
Em branco ......... -~ .. -..-.. ~-:-=-.-~~~--~
_l voto

.........-............
·e

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente Vice-Preslderite oS
Senhores Senadores Affonso Camargo e Lourival Baptista.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Affonso Camargo agradece
em nome do Senhor Senadof Louríval Baptista e no seu próprio, a- honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado José Carlõs Fagundes
para relatar a matéria.

Nada _1]1"als havendo a tiatar~ --encerra-s~ -a reuil.ião e, para constar, eu,
Martinho José dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de est~do e parecer sobre a Mensagem n9 114, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o te"to do Decreto-lei n91.9Sl, de 14 de
julho de 1982, que "altera o D~creto-lei n9 1.893, de 16 de dezembro
de 1981, que dispõe sobre a adoc;ão de meiJidas de incentivo à arrecadatão federal".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE D)':ZEMBRO DE 1982
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Fin_anças, no Senado Federal, presentes os Senhores Seri.adoreS Moacyr Dalla, Martins Filho, Louríval
Baptista, Bernardino Viana,-Jutahy Magalhães, Cunha Limil, Laélia de Alcântara, Alberto Silva, Gastão Müller e Deputados Leorne Belém, Hélio Duque, Euclides Scalco, TarcíSio Delgado e José Bruno, reúne-se a Comissão
Mista inCUmbida de_estudo e parecer sobre a Mensagem n9 114, de 1982-CN,
do Senhor Presidente da República SUbmetendO à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.951, de 14 de julho de 1982, que "altera o
Decreto-lei n9 1.893, de 16 de dezembro de 1981, que dispõ-e-sobre a adoção
de medidas de incentivo à arrecadação federal''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Agenõr Maria e_ Deputados Airon Rios, Honorato Viana, Luiz Braz, Roberto Galvani, Augusto Trein e Jorge Ueqi.iéd.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre·
si dente, Senador Albefto Silva, qi.Ie solidta nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, qUe logo 8pós é dada como. aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, cómunica o recebimento de Ofícios
das Lideranças do Par~ido Democrático Social~ no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Bernardino Viana e DepufadO Leorne Belém, para integrarem a Comissão em
si.Ibstituição aos Senhores Senadores José Lins, Almir Pinto e Deputado Tertuliano Azevedó.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica que em virtude da SubstituiÇão dei Vice-Presidenfe da COmissão-, irá fazer a eleiÇão do V ice-Presidente.
Proclamado o resultado, é eleito o Senhor Senador Bernardino Viana para o
cargo vago.
Contiiiüailâo, o Senhor Presidente irá redistribuir a matéria ao Senhor
Deputado Leorne Belém para ielatar, em virtude da substituição do Senhor
Deputado Tertuliano Azevedo, anteriormente designado relator.
Dando seqUência aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Deputado Leorne Belém, que emite parecer favorável à Mensagem n9 114, de 1982-CN..- nos termos de Projeto de Decreto Legis·
lativo, que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais hav_endo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, AsSisiente da Comissão, a prese~te A fa, que lida e aprovada, será assinada pelo se-nhOr Presidente, demais membros da Comissão e irã à
publicação.
REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE SAÚDE E DE EDUCA.ÇÃO E CULTURA.
ATA DA 10• REUNIÃO, REALIZADA
EM 21 DE OUTUBRO DE 1981
Às dez horas do dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala da Comissão de Educação e Cultura, presentes os Senhores Senadores Jaison Barreto, Presidente da Comissão de Saúde, Adalberto Sena, presidente eventual da Comissão de Educação e Cultura, Almir pinto, João Calmon_, Valdon Varjão, Benedito Can~llas, Murilo Badaró, LomantoJúnior, os
Senhores Deputados Marcelo Cerqueira, Rosa Flôres Carlos Sant'ana, Mac
Dowell Leite de Castro e o Doutor Aloysio Campos da Paz, Presidente da
Fundação das Pioneiras Sociais, reúnem-se as Comissões de Saúde e-âe EdUcação e Cultura.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Sanador Jaison Barreto, declara aberta a reunião.
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Em seguida, concede a palavra ao Doutor Aloysio Campos da Paz, que
formaliza cánvtte aos Senhores Parlamentares presente, a fim de conhecerem
as novas instalações do Centro de Reabilitação Sarah Ku_bi_tschek.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
João Calmon, que apresenta seu relatório, na condição de Delegado do Sena~
do Federal, junto à 68• conferência da União Interpalamentar, realizada em
Havana.
Após a exposição do Senador João Calmon, usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores Senadores Almir_Pinto~ __M.u_tilo Badaró e os Se~
nhores Deputados Rosa Flores, Marcelo Cerqueira, Carlos Sant'ana e Mac
Dowell Leite de Castro.
Finalizando, o Senhor Presidente _determina_ que as notas t.aquigrâficaS,
tão togo traduzidas, sejam publicadas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião-e, pãtã. tOrfStát eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a_pr~§çnte Ata que, lida
e aprovada serã assinada pelo Senhor __Pre_s_i_d_ente.

ANEXO Ã ATA DA 10. REVNIÀO DAS COMISS0ES DE SA ODE E
DE EDUCAÇÀO E CULTURA DO SENADO FEDERAL~~R_EALJZA.DA
EM 21 DE OUTUBRO DE 1981. DESTINA DA A OUVIR O RELATORIO
DO SENADOR JOÃO CALMON. NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DO
SENADO FEDERAL. JUNTO À ó8if CONFERENCIA_ DA~ UNIÃO JNTER~
PARLAMENTAR. REALIZADA EM HAVANA.
PRESIDENTE DA COMISSAO DE SAÚDE
SENADOR JAISON BARRETO
PRESIDENTE EVENTUAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUL~
TURA
SENADOR ADALBERTO SENA

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) -

Declaro aberta a reunião.

Estamos recebendo a visita do ilustre Dr. Campos da Paz, da Fundação
Sara Kubstschek, que tem um convite para fi:Zel' à ComisSão. De modo que
gostaria de convidá-lo a sentar-se à mesa.

O DR. CAMPOS DA
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PAZ~

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a razão

de minha vinda hoje aqu-i seprcilde a um fato que se segue a unia ~ronologia

relacionada com a minha vinda para Brasília, oride cheguei há 2T ãnos- atrâs.
Por uma série de circuns-tândasoeu fui levado_à direção do antigo Centro
de RecuperaçãO Siirah K ubitschek, e, posteriormente, isSo a partir de urna experiência na Fundação Hospitalar, inicialmente, e depois- na Fundação das
Pioneiras Soda is, foi possívef a corislfúÇão do novo hospital, que hoje é; sem
dúvida nenhuma, o maior· hospital de especialidades nessa área, enf lodo o
mundo.
Isso me deu uma oportunidade, ao longo desse tempo, de preparar pessoas para conviver com esse-tipci de proposta que era basie'amente com traba_~
lho médico, com tempo integfal, dedicaç_~o. exclu_siva e fórin'açãO de pessoal,
paramédicos, pessoal de enfermagem, pessoal técniCo, enl riíVd de se formar
uma pirâmide mtiíto" ámPia de saúde, quer dizer, muito mais enfermeiras e
técniC-os do que médicos.
~
,
E nos confrOntamoS coni-il realidade de termos um hospítal já com 200
leitos operacl<fí{aiS, Sendo operado por 46 médicos de todas as ãreas.
Esses evertt_os _me_ levaram à presídência da Fundação das._Pio"ne"iraS S~
ciai"s, que atua no eixó Rio-Brasília-Belo Horizonte, atravÇs de hospitaiS especializ\ldos, hospitais gerais -e atni:Vés;- também, de uma ação i_niPort3Itte na
ãrea de educação. FUi- encórfti'ar"'isSci, quan-ao aSsumi à-preStdêriCi8. da Fundação das Pioneiras Sociaís,-·em Belo HoriZorite~ -úfu rrab_alho muito ímpar~
tante realizado a nível de escQlas, onde no passado havia, TriClusiv_e, uma ação
conjunta de saúde e_ educação, no momento .enl -que- a Ciiartçã fr"eqilen~aya a
escola primária,
7

Essa retomada de posições todas me trouxe aqui hoje: P-rimeirO porque
julgo que, passados 21 anos, eu curilpri o compromiSso com a ctdade que escolhi para víver. Assim sendo, acho que nada mais correto_do quê eu agora
estabelecer um vínculo forte da instituição que dirij_~ com _a comunidade. Eu
não acredito que nenhuma instítuição possa sobreviver sem um vínculo comunitário forte: EsSa ê a··razão Principal da minha vinda aqui. Depois-, p·ara
ter oportunidade de, no local, mostrar que essas coisas são poSsíveis ii o-Brasil, a partir desSas p-rerTiiSSas que 16vantei ir11cialmente.
Ora, se é minha intenção estabelecer um vínculo comunitário cada vez
mais fofte, para que a comunidade tenha o sentido de propriedade em relação _
à coisa pública e a preserve, nada mais natural que eu viesse fazer o convlte àqueles homens que foram designados pela comunidade para represntâ-la em
vários ·níveis.

3
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Em síntese, foi essa a razão da minha vinda aqui, formalmente, para que
o primeiro convide fosse feito na Comissàõ -de Saúde.
-Eu pretendo estender essas visitas rnonstrarido salas porque o Brasil é
uma de sociedade pluralista e a fu-ndação não corno o modelo, mas como um
modelo viável de saúde. E eu trouxe algum material que gostaria que a Comissão examinasse e formalizo neste momento o convite para a vísiia. O H os·
pita! funciona o dia inteiro, de forma que não hã problemas de horário, não
há problemas de qualquer tipo de formalismo. Acredito que em qualquer época e em qualquer momento a visita serã iinpõrl3:rite-·para ambos os lados.
Não sou um niilista, e acredito que a Comissão vai fiCar gratificada por
ver que essas coisas são pOssíVei-s.
__
Como digo, para encerrar, mais uma vez, acho que o correto era que começasse por aqui, uma vez que, se estou dizeildO -para a comunidade que isso
é de vocês, é atiaVés doS repreS"éntãillci_d-ela que posso abranger mais essa
mensagem que estou procurando _trazer hã 21 anOS~
·'- E só isso, Srs. Senadores e Srs~ Deputados.
~.·0

SR.ALMIR PINTO,..,.. $r. Presidente, o nobre colega, médico

Cam~

pos da Paz, faz justamente um trabalho quase inCegrado entre saúde. e eduCação. Como estamos aqui numa reunião conjunta de saúde e educação, tendo_ comO Presidente-da Co_mi~sã_o__çle EduCação _o nobre Senador Adalberto
Sena, que é médico também, acredito_que o convite poderá ser feíto- às duas
comissõeS: Vamos ver na data porque os preSiden~s_se_encarregariam _c;ie dar
o d_ia e bora, para as duas corilissões, por entendimento dos dois presidentes.

O SR. CAMPOS DA PAZ - Ce,tamertte. Eu não consigo separar as
coisas, o que se pode, ser visto em saúde, se educa e se pesquiSa ao mesmo
tempo. Essa divisão foi mercadológica, para resolver o pfoblerna da demanda
de emprego para os médicos e educadores. De forma que acho que é absolu~
tamente pertinente e seria muito melhor se fosse. assim.
.

-·

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) -

Acho que seria dispensável

dar o nosso testemunho de apreço ao trabalho que vem executando à frente
da Fundação o Dr. Campos da Paz. A Nação toda conhece o seu trabalho e o
admira. De modo que nóS o felicitamos pela oportunidade que vai nos dar de
uma visita conjunta das Comissões de EducaÇão e Saúde, em data a ser oportunamente marcada. Antes de mais nada, meus parabéns, porque depois de
21 anos riirida acredita, espera e luta,- no sentído de Urna integração maior não
só COin a -comunidade mas Com o Poder _LegislativO que o aprecia e o acompanha, apesar das distâncias, pelo seu trabalho.
Concordariam, então, que marcâSSerilos depois, de-comum acordo com
o_o~r. ~r_?pos da Pa~, a 9-~~_a da noss~--_y~_í_t~?

O SR. ALMIR PINTO -

Agora ou oportunamente?

O SR.~PRESIDENTE.(J_aison Barre!o)- Acredito que tenhamos que
marcar para a próxima s·emaha, porque o recesso se aproxima.

O SR. ALMIR PINTO -Eu sugeriria terça, feira, de manhã.
O SR. CAMPOS DA PAZ -

Estã bom assim.

O SRcPRESIDENTE (Jaison Barreto)- Fica, então, para terça~ feira,
na parte da manhã.

.

-

{Pausa.)

DamOs- seqüêndã à reunião- da Comissão de Educação e Cultura, em
conjunto cOm a Corilissão à.e Saúde, para a apresentação do relatório do Senador João Calmon, na condição de Delegado do Senado Federal junto à 68•
CO~fCrênciit di União Interparlam_e_ntar realizada em Havana, em setembro

de 198!.
~Dada a imporfânCía -da matéria, ·nós -e"i1,teridemos da necessidade da
óp0-rtun1dade da reunião, rião afastarido, incluSive, a· possibilidade de que
essa matéria fosse levada depois ao plenário, em ru·nção da relevâncía dos dados e das h1formações que o ilustre Senador traz para o conhecimento da Co~
missãO.
Com a palavra o Senador João Calmon.

O SR. JOÃO CALMON - Sr. Presidente e Srs. i>enadores:
Antes da reti_i-ada, por alguns minutos, do Senador Murilo Badaró, eu
sugerira a convcniêilcia de ouvirmos, antes, urn_a rápida exposição daquele
nosso colega, presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar. Foi
_ ele quem comandou a nossa delegação, e lhe caberia, portanto, apresentar um
relatório ·com muito maior autoridade do que a minha, que sou apenas um
soldado da causa da educação. Quando o Senador Murilo Badaró voltar, inte(r_omperei a minha exposição e lhe transferirei a palavra.
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Desejo também agradecer a presença do Deputado Rosa Flôres, que foi
integrante da nossa delegação, como vicewpresidente~ Por- sinal: a Permanência da nossa delegação em Cuba foi encurtada em virtude de o Presidente
João Figueiredo ter sido acometido de um infarto. O Presidente Murilo Badaró decidiu retirar a delegação que estava em Cuba, pelo menos todos os
parlamentares que concordassem com a interrupção da nossa permanência
em Havana. Delegou poderes ao Deputado Rosa Flôres, vice-presidente,
para assumir a Presidência da delegação, porque três outros parlamentares
não deixaram CuOa: o Senador Leite Chaves e os Deputados Marcello Cerqueira e Elquiss_on Soares.
Ao contrário do que assinalou o pedido de convocação desta reunião,
nós não estamos aqui na Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de
Saúde apenas para ouvir meu relatório. O que foi proposto e aprovado nestas
Comissões é qUe os participantes da delegação parlameritar compãreceri3.m
hoje e todos dariam o seu depoimento, prestariam informações sobre o que
lhes foi dado observar em Cuba. Está chegando aqui o Senador Mauro Bene~
vides, que é um dos dirigentes da União Interparlamentar e que integrou a
nossa delegação, tendo por sinal chegado a Havana antes dos demais
membros da representação brasileira.
Iniciaria~ "Sr. Pl'esidCnte, esta rápida exposição, rele!nbrando como nãs~
ceu meu interesse por-um conhecimento maior- do que Cuba está realizandó
na área da educação. Como há pessoas· que sofrem do charil.ado .. complexo
do touro" e que quando vêem a cor vermelha ficam logo furiososas, eu devo
dizer que, após o ilosso regresso de Cuba, foi diVulgado pelos nossOs- pdnci~
pais jornais um relatório da CIA -Central fntelligence A8:ency- destacando o fracasso do regime castrista na área da economía, ínclusive na indústria
açucareira, que não -conseguiu atingir a meta da produção de I O milhões de
toneladas de açucar. Entretanto, a própria CJA destaca os co-risideráveis pro ..
gressos realizados em Cu-Oa nos últimos anos;-ilas árc!as da educação e da saú ..
de.
Interrompo a minha exposição para dizer ao Senador Murilo Badaró
que eu defeildera a tese de que caberia a V. Ex•, dinâmico e brilhante Presidente da nossa delegação, transmitir as suas inforinações sobre o 68.9 Con~
gresso da União Interparlãmentar:
O SR. MURl(O BADARO- Pediria a V. Ex' que não ínterrompesse o
seu relato.
O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado. Então, recordarei como
nasceu meu intetêsSe pelas realiiiçôes--de Cubã'na área da educação.
Em 1970, um ano depois de ter lançado em Recife uma cruzada que de~
nominei de Déca"da da Educação, numã teritatíva de criar no Brasil um estado
d'alma, uma verdadeira obsessão em relação à solução do problema altamente prioritário da educação, tomei cOnhecimento de que o México haviã decidido que nenhum projeto sobre investimentos.públicos naquele País poderia
ser aprovado sem que antes o Minisffo ·a a Educação atestasse que aquele empreendimento nãO feria a prioridade número urit, ·qúe deveria ser conferida
sempre à educação. Minha primeira ProVidência foi pedir uma audiência ao
Embaixador do México no Brasil, que me recebeu em seu gabinete e me for~
neceu todas as informações sobre_ essa _decisão -ri~volucionária. A figura mais
importante em muitos países é o Minisiio da Fazenda ou o Ministro do Planejarnento, às vezes -o- todo-po-deroSo Ministro do Planejamento. ~o México_
inverteu-se essa ordeni passou a ser a figura mais "importante do Ministro da
Educação. Depois de meia hora de conversa com 0- diplomata, eu me levantei,
estendi~ lhe a mão c lhe disse: "Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelas preciosas infõrinaçõeS que me deu". O embaixado-r do México deixou a minha mão
solta no ar. Obviamente estranhei a sua atitude. Ele me disse: .. Por favor
sente-se mais um pouquinho". E acrescentou: .. Eu não poderia permitir que o
senhor saísse do meu gabinete sem lhe afirmar que o fenômeno mais impor~
tante na área de educação, nas três Américas, não surgiu no meu País, e sim
em Cuba. Lá se fez uma cruzada gigantesca em favor da erradicação do anal~
fabetismo, com êxito integral. De maneira que o senhor deveria procurar obter algumas info"rmações so_!Jre essa realização cubana na ârça da educação".
Confessei~lhe minha ignorância: o Brasil não mantém relações diplomáticas com Cuba e Por isso as informações sobre esse país não são disponíveis
com facilidade. Logo depois, passei pela representação da UNESCO no RíO
de Janeiro e lá obtive uma série de detalhes sobre o esforço de Cuba na área
da alfabetização. Esta foi a origem- do meu "interesse.

e

Imaginem os meus rfõbres_ colegas qual foi o meu encantamento ao tomar conhecimento, em Havana, de que o Presidente de Cuba, Fidel Castro,
tomara a iniciativa de- Propor um encontro com a delegação parlamentar do
Brasil. Nós não pedíramos nenhum encontro a Fidel Castro. A iniciativa par~
tira exclusivamente dele. Fiquei ei:tcãiüã.dO em-face da possibilidade de per~
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guntar diretamente a Fidel Castro como ocorrera o fenômeno de libertação
de Cuba da praga do analfabetismo. Fomos recebidos às 17:30 horas no penúltimo dia da nossa permanência em Cuba, por Fidel Castro. A audiência
durou cerca de uma hora e meia. Depois de vários colegas fazerem perguntas
a Fidel Castro, chegou a minha vez também de formular-lhe minhas indagações. Referi-me-à cruzadàla-nÇãd-a em 1961, e perguntei-lhe como Cuba te~
ria evitado o fenômeno da regressão ao analfabetismo, jâ que esSa m-obilização durara_apenas um ano. No decorrer desse período, Fidel Castro fechara todas as universidades e escolas secundárias, utilizando os professores e
alunos como alfabetizadores. O total mobilizado se elevou a I 00 mil pessoas.
Indaguei~lhe como Cuba evitara a regressão do analfabetismo desses milhões
de pessoas que foram alfabetizadas. De acordo com os dados da UNESCO,
os índices de regressão ao-analfabetismo giram, nesses casos de cursos de curta duração, em torno de 60%, 70%, às vezes até 80%. Fidel Castro tentou responder a pergunta, dizendo que, em Cuba, se deu continuidade ao ensino.
Portanto, esse fenômeno de regressão ao analfabetismo lá não oCorrera. Eu
insisti: "'Como_ foi dada continuidade ao ensino, depois de ter sido desmobilizada a força de cem mil alfabetizadores? Obviamente, ele não teria nenhuma
respostas satisfatória para essa pergunta. Preferiu, então, minimizar o episódio da alf:lbetização em maSSa; porque; oa realidade, houve naquela época,
ex.trenia explo"raÇão deinagógicã., na baSe do culto _d_a personalidade. Todos os
livros que trouxe a respeito de Cuba ãpres-entam dCzenas e dezenas de fotografias de F~del Castro. Fide~ pre[eriu fo~alizar out~~ ângulo: ..Senador, _o
episódio que o sr. comentou, ocorreu há vinte ánoS. Depois, o que Cuba conseguiu realmente foi importante. Nós, graças a dedicação à caUsa da edu~
cação, estainos garantindo a lOO% das criançãs cubanas seis anos dC escOlari~
zação, e até 1985 garant!remos a 100% das crianças atê 9 anos de escolari:
zação".
Realmente, atingida esta meta, a proeza de Cuba será considerável, tão
considerável que a própria CIA, que é absolutamente insuspeita, destacou, no
seu relatório, o esforço cubano ·na área da educação.
Tive oportunídade de constatar, na reunião realizada em Havana, que o
desinteresse pela educaçã~, ~empr~ relegada a plano secun9ário, não é um
melancólicO privilégio do Brasil. Na reunião preparatória da 68• Assembléia
da União Interparlamentar, realizada em Manilha, com a participação de um
dos nossos eminentes colegas aqui presente, o Senador Almir Pinto,
fl!J?._diram~se, para efeito de apresentação de um únko relatório, as ComissõeS
de Educação e de Energia. Eu trouxe comigo de Havana um exemplar desses
relatórios, que foi dedicado, exclusivamente, à crise energética, sem uma palavra sequer sobre o problema da educação.
Na Assembléía de Havana, a educação primou pela ausência. Entretan~
to, esse tema empolgante deveria ter sido objeto de minucioso relatório e de
prolongados debates. Aqui fica registrada minha profunda decepção pelo
desprezo a que foi condenada a educação na última Assembléia da União ln~
terparlamentar.
Num do_s intervalos das .I:euniões plenárias da 68•. Assemblêia, tive a
preocupação de estabelecer um contato com o Minístério da Educação de
Cuba, a fim de obter dados sobre o esforço daquele país na área da educação.
Convidei para me acompanhar o nobre Deputado Carlos SantdAna, que desempenhara, com notável eficiência, as funções de Secretário da Educação de
seu Estado, a Bahia. Na sua dupla condição de educador e de médico, ele po~
deria também obter informações -adicionais sobre o problema nã-o só-da edu~
cação, mas também da saúde. Passamos cerca de duas horas no MiniStériO-da
Educação e obtivemos os dados oficiais mais recentes, inclusive do ano de
1980. Essas informações, que, neste rriómento, entrego às Comissões_ de Educ:rção e_ de Saúde do senado, constam do livro intitulado "Alguns dados da
Educação em Cuba para a Conferência Gerãl da UNESCO, realizada em Seigrado, em 1980". As estatísticas são novas e confirmam o relatório da Central
I ntelligency Agency sobre os "considerãveis _progressos" alcançados por
Cuba na área da educação.
Durante minha permanência em Havana, aprendi outra lição: a paixãodos cubanos-pela educação não começou com Fidel Castro. Ao contrário do
que o líder comunista nos afirmou, não é necessãrio que um país ado te a ideologia marx"ista-lenínista para resolver o probl~ma da educação. Mesmo na
América Latina, a Argentina atingiu os mais ã.ltos níveis de instrução, oStentando índices de alfabetização de 97 a 98, sem aderir ao consumismo.
A admirável figura inspiradora do excepcional devotamento de Cuba à
causa da educação não é Fidel Castro. Foi José Marti, herói da Independência e cuja memória ê permanentemente exaltada ainda hoje. Vários caftazes
proclamam: ••A Revolução cubana é martia:Oa" ...José Marti amou sua ilha".
Trouxe comigo um livro de caráter mais propagandístíco, "A Educação
-em Revolução" em que é citado, freqUentemente o nome de José Marti.
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Durante nossa visita ao M unistério da Educação, convenci-me, ainda
mais, da influência extraordinária exercida por José Marti, cuja pregação ostentava como símbolo a pena e a enxada, refletindo sua permanente preocupação de aliar o ensino ao trabalho.- Ainda hoje, em conseqüência da pregação do admirável pioneiro, os alunos das escolas secundArias de CJJba dedJcam algumas horas por semana ao trabalho na agricultura. Também por inspiração de_ José Marti, o curso primário em Cuba se inicia aos :seis anos de
idade e não aos 7 anos, como no Brasil. Trata-se de uma sãbia providência,
adotada também, em numerosos países democráticos.
No Brasil, 97% de nossas crianças de 5 a 6 anos de idade não frequentam
jardins de infância, cujo cUrso dura dois anos. Se começássemos, C<1mo tantos
países desenvolvidos e capitalistas, o curso do 19 grau aos seis anos de idade,
nós estaríamos resolvendo uma razoável percentagem do problema do ensino
rundamental.
Outro fator q-ue ContribUTPara o desenvolvimento da educação em Cuba
é a existência -de dois Ministérios dedicados à educação; um que cuida do PréEscolar e do Ensino de }9 e 2'11' graus e do ensino profissional e outro que a tua
exclusivamente na ârea do Erisiilo Superior, inclusive Mestrado e Doutorado.
Esse esquema permitiu uma grande concentração de esforços na ãrea_g.o
ensino de 19 grau e do ensino profission"al cOrri terminalidade, com a formação de técnicos de nível médio. Lá, não existe o drama brasileiro da destinação de 70% das verbas_ da Educaç_ã_o para o ensino superior. Relegam-se,
aqui, a plano secundário os alicerces da educação e por isso apenas I 3% de
nossas crianças em flor concluem a 8• série do curso de }9 grau. Em CUba esse
percentual jã se aproxima dos 100%.
Outro detalhe que reforça a tese de que o avanço de Cuba na área da
educação não constitui umã pi"oeza comunista: quando Fidel Castro subiu ao
poder em 1959, Cuba já tíilha um percentual de analfabetos inferior ao do
Brasil de 1980, segundo os_ dados incluídos no livro encaminhado pelo atual
governo ·de Cuba à Conferên_cia da UNESCO.~ em ~elgrado.
De acordo com o Censo de 1980, o Brasil tinha 24,7% de analfabetos, depois da atuação do MOBRAL, que foi um gigantesco e rotundo fracasso. Cuba, antes de Fidel Castro, tínha menos de 22% de anairabetos, graças à pregação de José Marti e a um permanente esforço nacional.
Em relação à audiência com Fidel Castro, creio que, mais tarde, o nobre
deputado Rosa Flóres, aqui presente, poderâ revelar maiores detalhes.
A certa altura, Fidel Castro nos informou que está sendo construída em
Cuba uma usina nuclear, graças à cooperação da URSS.
Em cantatas em Cuba e depois, nos Estados Unidos, recolhi a impressão
-poderia ser inexata- de que no quadro atual, tendo à frente do Governo
americano o Sr. Ronald Reagen, se, amanhã, por exemplo, a Rússia decidisse
ocupar a Polónia, seria quase inevitável a invasão imediata de Cuba pelos Es~
tados Unidos, já-que a usiria nuclear, sem as conhecidas salvaguardas internacionais, não produz apenas energia elétrica, mas também bombas atómicas.
Trouxe numerosas publicações sobre o Poder Legislativo em Cuba, mas
não haverá tempo para comentá-las. Num regime comunista como o de Cuba, há Congresso, cuja sede fo! ced!Qa para a 68• Assembléia da União InterM
parlamentar. O CongresSo SeCharna Assembléia Nacional do _Poder Popular
de Cuba e começou a funcióilar effi 1976. OS deputados são eleitos para um
mandato de cinco anos, e os primeiros eleitos, ainda não tfveram seus mandatos renovados.
Nós que vivemos num país capitalista, da livre iniciativa, ri um regime democrático em que a Oposição também tem voz e tem representação no Congresso, encaramos com cetiÇismo, poi'-ex"emplo, a votação_ob_tida_por esses
deputados: 95,6% do eleitorado. A Constituição foi aprovada pelo mesmo
percentual de quase 100%. No preâmbulo da atual Constitu"ição cubana, está
inscritã esta frase de José Marti: uEu quero que a: lei prülü:ira- da República
de Cuba seja o culto dos cubanos à dignidade plena do homem".
Nós que vivemos, no Brasil, não- num regime democrático íâeal - até
porque o regime democrático ideal não existe em nenhum país do Mundosentimos. em Cuba, o impactO _de constatar a inexistência de qualquer tipo de
imprensa dissidente ou alternativa. Existem doisjornaisemcuba, um do Partido Comunista e o outro de JJm-ª ~ntidade governamental. O rádio, a televisão e a imprensa de Cuba são estatais. Fidel Castro conSeguiu, -nos últimos
anos, principalmente em 1980, se livrar de uma boa parcela dos que não têm
simpatia pelo seu regime. ÍÕ público e notório que 150 mil cubanos deixaram
no ano passado Cuba. Fidel Castro aproveitou aquela oportunidade para exportar para outros países, principalmente para os Esta,dos Unidos, as prostitutas, os homossexuais, os maconheiros e criminosos comuns. Hoje, segundo
se diz, vivem, na Flórida, um milhão de cubanos.
Cuba me deu uma impressão semelhante a que me foi transmitida pela
República Popular da China, quando a visitei em 1979. Quando eu fui à Chi-
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-na Vermelha, cheguei à conclusão de que Mao-Tsé-Tung não conquistara a
China para o Comunismo. A China cairá-podre nas mãos de Mao-Tsé-Tung.
Antes dele, campeavam a corrupção, a prostituição, O consumo de ópio, -o entreguisnio. Este levara o pais a dividir as suas pdncipais cidades do litoral em
concessõeS amçrican_as, inglçsas e francesas. As mães costumavalJl jogar alguns de seus filhos no rio, ou na estrada ou no chiqueiro de porcos. Foi necessário que Mao-Tsé-Tung 6aixasse- uma lei declarai:tdo que era crime matar
u-in recéffi.:.iülScido. Na realidade, portanto, não houve uma conquista de poder pelo líder comunista Mao-Tsé-Tung. A China Caiu podre em suas mãos.
O SR. ROSA FLORES- A Grande Marcha é testemunha de uma luta
épica na busca do poder.
O SR. JOÃO CALMON --Essa luta, em hora épic3, não permitiria o
domínio de um país, que naquela época já não estava muito longe da casa de
um bilhão de habitantes. Facilitou tremendamente a conquista do Poder por
Mao-Tsé-Tung a·governo~apodrecido de Chiang-Kai-Shek.
Em Cuba deve ter OG.OI.ridQ_.U.m J~Dômeno semelhante.
Em toda a Históriã da Revolução de Cuba que eu trouxe (.. Vinte anos de
Construção do Socialismo"), é destacado o que havia na ilha antes de Fidel
Castro. Havana, não diria que era um grande prostíbulo, mas a prostituição
em Cuba era ramosa, avassaladora. Havia joga tina desenfreada, a corrupção
era tão impressionante que a es-posa do Coronel Batista recebia um dólar por
saco de açucar exportado. Quase toda a indústria d~ Cuba estava nas mãos
dos americanoS. Havia se deteriorado de tal maneira o regime cubano, na era
de Batista, que Fidel Castro não teve muita dificuldade para conquistar o po~
der.
Para encerrar esta exposição, eu faria apenas duas referências rápidas ao
que nos disse Fi dei Castro. Ele declarou, em resposta a uma pergunta, se não
me engano do Deputado Carlos Sant'Anna que Cuba não está apenas rormando médicos para cuidarem da saúde dos cubanos. Está preparando médicos-para exportá-los. Ele destacou_ que hoje a presença de Cuba existe em cerca de 22 países. Não a presença militar, que é pequena, apenas em Angola,
Etiópia e em outroSPoucos países. Ele se_ referia à presença de Cuba através
de proressores, médicos, engenheiros, de farmacêutiCos,-agrônomOs, de técnicos. Ele imagina que, continuando a formar engenheiros, médicos, técniCos
de nível médio, possa criar uma nova fonte de divisas para Cuba, da ordem de
3 a 4 bilhões de dólares. ~
Notei, na exposição de Fidel Castro, uma grande preocupação, -que eu
creio que ele tem, de procurar -assuinir a-liderança dO chamado Terceiro
Mundo. Ele se queixou da exclusão de Cuba da reunião de Cancún. Por sinal
foi em Cuba que se realizou 6 Congresso dos Países não-alinhados, um acontecimento que me parece estranho. Cuba não é, obviamente, uma país nãoalinhado; é um país alinhado à URSS. Anles de Fidel, havia lã um incontestâvel domínio dos Estados Unidos. DC:po"is que ós Estados Unidos cometeram
numerosos erros, Cuba, por uma questão de sobrevivência, teve que passar a
girar em outra órbita,- na órbita soViética. Fidel deixou claro, através da sua
conversa conosco- e no -discurso com que marcou a inagui'ação do 689 Congresso da União Iterpalamentar, que tem um enorme interesse no Terceiro
Mundo, nos países rião-alinhados. Nesse discursô de inauguração, ele foi extremamente violento, inclusive revelou que os Estados Unidos estavam prOmovendo a.entrada em Cuba de germes, desencadeando uma guerra bacteriológica, dizimando gado bovino e porCino. Ele fez um pouco de humor negro,
ao advertir os delegados sobre o perigo de contâgio; porque alguns delegados
poderiam sair de Cuba com a chamada conjuntivite hemorrágica, uma epideM
mia que -teria tãmbém sido "introduzida em Cuba pelo governo americano.
Obviamente, como não há a chamada, no mundo democrático, liberdade
de imprensa e não existem partidos de oposição, Cuba deve ter, obviamente,
presos políticos. O número de presos "políticos existentes em Cuba depende
muito do enroque de cada pessoa, da _fonte de informação. Fidel mesmo ad~
miiiu -que hã presos políticOs em Cuba. Depois de regressar a:o Brasil, li, num
jornal, que em um Congresso~de .e.sc-ritores que se realizou na cidade de Lion,
na França, foi revelada a existência de 65 a 67 mil presos polítiCos em Cuba,
cifra que, -à- pfimeha v'fsta, parece s-er Um- pouco exagerada.
Não há clima em Cuba para o lançamento de uma campanha semelhante
a que houve no Brasil, em favor de uma anistia ampla, geral e irrestrita, em
virtude das características dO regime Castrista.
Ocorreu um episódio pitoresco- pitoresco para uns e da maior seriedade para outros: a revelação de Fidel Castro sobre a existência em Cuba de
uma vaca -que dá 107 litros de leite por dia.
Comentando esse caso hã pouco, antes da reunião, com o Senador Benedito Canelas, S. Ex• não -colocou em dúvida a possibilidade de alguma vaca
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dar 107 litros de leite, em três diferentes oportunidades- do dia: peia manhã,
ao meio-dia e no fim da tarde. Mas, naquele mOmento, em Havana, foi recebida com ceticismo essa infoimaÇã6, O~que-tevou Fidel Castro a nos convidar
para ver essa vaca numa fazenda. Pelo menos dois dos noss-o-s companheiros
tiveram Oportunidade de fazer essa vtsrtaaum:a fá:Zénda -em-que se encontrava a vaca recordista mundial de produção de leite.
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Acho que quanto a isso o Senador João Cã)monjá prestou esclarecimentos. Estou sonlente tentando traduzir _o_ que a m!nh_'! l~mbrança agora me
tiaz. Foi dito também a respeito-do desenvolvimento da pecuária, ocasião eni
qu~ veio à baila o p~oblema dessa_ ya~_. -~m _produto obtido pelo cruzamento
de g3do holandês com gado ze-bu. Ele falou demoradamente dos processos
genéticOs de apuração da raça e culminou, depois de algumas brincadeiras,
provocado pélo Deputado Israel Dias-Novaes e pelo Senador Leite Chaves,
Por falar cm recorde mundial, não é possível ocultar ou minimizar o -êxito que Cuba alcançou nos últimos a rios em ccirip-etições espól-{ivãs, cno -mundizendo que a vaca, decididamente, era uma vaca socialista e convidou a nosdo iitteiro, com]uístando mimerosos-_Cãinpeonatos. --------------------- -sa delegação para çomparecer nessa ilha onde há uma estaçãO e)(perimental
em que esses processos genêt1ci.:is- São ãplicadoS com muito êxito.
Se eu continuasse a apresentar todos OS detalhes do Que -ObseiVd em Cuba, iria tomar todo 0 tempo desta reu-nfão: Di- maneifa-- qu-e'"prefiro encerrar
LogÔ depois, o superveniente problema de saúde do Presidente Figtieireesta parte da exposição, lembrando apenas que ·n·o-ensino de 2-'? grau. em Cudo e_ a nossa delegação, com exceção de quatro ou cinco, voltou ao Brasil.
ba, os planos de estudos são os seguintes~ 5% do tempo são dedicados ao _estu~
Permanecemos; afê o últimO día, fá mi conve-nção que tomou-nos os nos~
do do marxismo-Ieninismo; formaçãO geral e básiCa, 23%, TOrffiação-psícoló:
sos dias, com exceção de algumas noites _dentro daquela programação jâ feita
gica e pedagógica, 2~% especl_aJ:íd-ade qe--c~_çi~ _ç!irSo, _46._~"%_._
-de lazer e de recreação. Comparecemos durante os demais dias na sede da
cOnVéi:ição. Nãó tíiillâitfõS"U)úã--p-oSíÇ.ão-Jífffiada a 1-eSJ)dtO dos vários assun·
Em Cuba, também dentro do princípio de José Marti (..A pena e a enxa~
tg_s__que yi_eta_.tri __ n_a_s_ ~âr:ia_S _COmisS-ões e· no plenário a votação.
da''), vi numerosOS. Cã.Itazes corri o-leffia~CicH:UbãC:feflO]e:-.-.E-nsbi.O, TiãbaJhO
.Sem dúvi&!- algurpa,_o_problema da língua oficial prejudica o nosso dee Fuzil", colocando em primeiro lU.gã{i·l eOuCaÇão,- -seguiidO"iugar O
sempenho nessas convenções. Ou você fala o inglês, o francês, o espanhol
lho - de acordo com a pregação de José Marti - e em terceiro lugar o fuzil,
com desenvoltura ou não pode participar de um debate com eficácia, lá nesporque, obviamente, o povo de Cuba está sempre mobilizado para enfrentar
sas convenções internaciOnais. Eu observei que as posições adotadas pelos
uma eventual invasão americana.
- Estados Unidos estava bem nítida a diferença, a separação entre dois blocos.
Encerro minha rápida exposição para--uestacar que a experiência cubana
O bloco que seguia a orientação da Un[àO Soviética, ()li dos países do Terceina área da educação merece ser levada ao Conhecimento dos brasileiros.
ro Mundo, e al_guns pafses que seguem a orientação dos Estados Unidos afins
Creio que, como integrante da de1egaç~o parlamentar, eU -iúla o_-deVer, -ciüe-dos_ Estados Unidos.
est.ou procurando _cumprir agora, de transmitir aos-cOlegas da Co-missão de
Mas, o que se verificou, é que nas votações os Estados Unidos ficavam
Educação e Cultura e da Comissão de Saúde do Senado, algumas das obser!TI Ui to isç)lados. E r: a comum a _votação de 40 e tantos votos em favor de detervações que fiz e que serão arriplaffiente· c0inp16n1Cúitadas p"éiOS-d"éffiais colêgas
minadas posições, como a política da Ã frica do Sul, o problema da Líbia, o
que irüegtaram aqtiela delegaçãÕ_---MuitO obriiãdo. - ---- ----- --problema de E! Salvador, o problema da Nicaraguâ, nessas votações os Estados Unidos geralmente ficavam com 6 ou 7 pafses, quase sempre a Austrália,
o SR. PRESIDENTE (Jaison Barieio) :..=Continua franqueada a pala:
o Canadá, uns seis ou sete países votavam com os Estados Unidos, os demais
vra.
~otava~ ~um ~~upo s?_· A lnglat~rra, q_ue eu n~o norninei, a Inglaterra, oCao sR. ROSAFLORES- Sr. Presidenie, s;s:-sena<forés;aienilenélõ-ào- - -·naCfá,-ãs -FTiíPinaS, õJi,iPãó, -às VéZeS a A~t!ffiaflha "ofiental, às .vezes a Suécia
Ou a Suiçã; -nein Senlilre, essas flutuavam distribuindo seus votos num bloco
convite do Senador João Calmon procUrei" aCjUfC<:iffipar6Cei."ós derriais COiD~~
ou noutro, mas via de regra a posição dos Estados Unidos nunca alcançava
panheifOs de Bancada estão às voltas com problem~s internos e aqui não puderam com parecer.
d~z votos, _e_ as '?-~~ras posiçõ~_s ai?ãnçav-~~ 40,_10_ e tanto e às vezes até 50.
Gostaria ·de me Congratular com o ·s-eitadõi Jo-ão. Calmon pe!Õ.s dãdos
Cor;to.nós do Brasil não ficamos todOsjuii-tos, alguns ficaram numa coinformações que trouxe. Evidentemente que náo-·adotO- tOdas as-·--:-op-Iiiíôe-5
-missão ou noutra, eu não tenho condições: de saber como os colegas tomaram
juí'zo·s do Seriador quado ele .s_e refere a J0s6 MaflCatribuifida~Ule çreCiitã:ildo__ _ essa posição, uma coisa nlu1tO-SUbjetiva, nós nãO tínhamos uma orientação,
a sua pregação "desenvolvimento da educação_em Cuba"; eu me perfilho na
não tivemOs inélusive, antes de s3ir daqui, Uma opinião, não sabíamos sequer
opinião dos que pensam que isso só_ocói"reu depois da revolução com Fidel
quais as matéríis que iani ser coiOciLdas- em votação Já em plenário ou na_s_
Castro_. Antes, ela estava no campo da normativiclade; tanto é assim qU.é ós
várias comissões. e ficáva muito ao arbítrio de cada um essa votação.
dados por ele trazidos a respeito do desenvolvimento da educilção à época de
Era essa a minha opinião que eu queria agregar à do Senador João CalFulgêncio Batista são bem diferentes daq"ueles que ocorfer"ani _dePois desses
mon que trouxe dados preciosos e ~cred~to que precisos a respeito do proble·· ·- ·
vinte anos de inobilização -nesse· -cainpo.
ma da educação. O pi-oblema da saúde me impressionou muito, tive contato
Na entrevista que tivemos com Fídd CastrO e-qUe--dUrou mais OU meDoS
com eles, estes óculos foram feitos em Cuba, lá é gratuito o problema da saúuma hora e meia, ele foi solicitado por inúmeras p-ergUittas e diScOrreu a resde, e a impressão que tive nesses dez dias de convivência, numa noite nós capeito de problemas de agricultuia, de pecuária, de saúde. Na paite de saúde,
minhamos dez quilômetros na zona velha, por falta inclusive de táxis, a improvo_cado pelo Deputado Carlos Sant'Anna, a respeito dos altos índices de
pressão que trouxe, confirmando as informações de lá, é de que não há o
formação de médicos em Cuba, Fidel Castro informou - o Senador João
problema do ilícito penal nos crimes contra o patrimônio, que se pode tranCalmon trouxe esta informação- que Cuba foÍ"ma uma quantidade de mêdfqüilamente caminhar pelas ruas de Cuba nas madrugadas povoadas de sábacos ·além de __s_uas necessidades. Ele nos informou que quando eclodiu a revodo, e não vi lá o problema do pivete, o problema do esmoleiro. A impressão
lução houve uma evasão de médicos e de t_é_cnicos de grau méc!io e superior e
que se tem é de que eles vivem simplesmente, sobriamente mas que realmente
Cuba ficou não só bloqueada economican1ente, com suas indústrias paralisajá derarri Solução a esses problemas mais iminentes que são da saUde: da al1- das em virtude do bloqueio econômico;-mas também ficou desfalcada do conw
mentação e da paz sociaL
curso de todos esses profissionais e que hoje Cuba procurar suprir os países
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Tem a palavra o nobre Depuque despontam para um regime socialísta dess.eS re-C-Ursos através de" uma con. tado Marcello Cerqueira.
tribuiçãO que dá. Ele informou que paia AngOla foram enviados voluntârios.
O SR. MARCELLO CERQUEIRA - Sr. Presidente, eminentes coleinúmeros médicos e que um médico custa para Cuba em Angola cerca de tregas, fiz parte dessa -delegação brasileira durante todo·· o período, e ouvi com
zentos dólares e mais uns 10% a título de gratificãção. Comparar esses númemuita atenção o relatório do meu amigo s·en-ãdor João Calmon. A quem eu vi
ros a quanto custaria um médico europeu em Angola, ita base de ~ois mil
em Cuba muito preocupado em recolher os dados, e sempre com um compordólares. Disse Qúé O médico cubano - e aqui bstOu COm o Depuiã-do Carlos
tamento muito honesto. E claro que aí projetando a sua visão pessoal _d9.
Sant'Anna, que ê médico e que provocou essa resposta-- se satisfaz com
inundo, mas sempre com muita preocupação, um comportamento muito homuito pouco em matêriá de COnfOrto. Da meSma fornia, na NíCa!ãiUa, a ri:úiis
nesto e mais do que tudo, muito pressuroso em procurar esses dados, espenotável contribuição que Cuba deu fOi ãfi"àvés oe-professores. E que chamancialmente, porque a delegação do PbS ficou, aCho ciue 3 ou 4 dias em Cuba.
do em Cuba aqueles voluntários que quiset.sein dar a sua cofah6nição, S-ó
numa provínCia,-s-e ilão me engano-deCíenflú~gOs, ceieã: de 29 mil professores
Portanto, o tempo_ que foi permitido a eles permanecerem em Cuba, dificilniente peimitiria- urna visão-·m-aís· global. Mas, o relatO rio que o Senador João
de ambos os sexos se apresentaram para dar essa contribuição, permanecenCalrnon_faz, é resultado de um lado, de sua sinceridade, de sua honestidade, e
do na Nicarágua mediante o pagamento aproximado de trezentos dólares po,r
mês. Fidel Castro diSS-e c:ille o tipo de colaboração que Cuba pode dar é esse.
de outro dos dados que no pouco "tempo que teve lá procurou colher, eu vi,
Não tem dólares, não tem tecnologia, mas tem hoje pessoal qualificado em
sou testemunhã disso, Senador João Calmon é de uma convivência muito
número bem superior às suas necessidades.
cordial, muito amena, foi uma boa amizade que lá fiz. E tanto louvo o trabaw

em

u=aba-

e.
-e--

e

Fevereiro de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

lho dele quanto me causam espécie algumas declarações que ouvi, outras que
li na imprensa de outros membros da delegação que evidentemente falaram o
que já levaram pronto, manifestando apenas o seu preconceito e talvez a sua
perplexidade, porque saem dum país desse tamanho, que é o país do desemprego, do desperdício, da exploração, da repressão, do autodtarismo, do desamor, do ódio, um pais que tem os mais baixos índices de educação e de saúde, vão para um país-onde não tem um desempregado, um carente, onde a assistência médica hospitalar é extensiva a todos_ sem nenhuma dificuldade, enfim que essas questões básicas lá foram resolvidas. Mas, eu também passo
aqui na Com_i_ssão atendendo ao conVite do Senador João Calmon. Tenho
muito prazer em aqui estar mas, não quero me referir às nossas divergências
senão a urna coisa que eu imagine que seja convergência, pelo menos, daquelas pessoas de boa vontade que particip-aram daquela comissão. f: de que é extremamente pouco razoável que o Brasil não tenha ainda relações diplomáticas com Cuba, isso não se juSiHica. A pOlítica brasileira, à exceção de Cone
Sul, em que a política brasileira apóia a ditadura do Cone Sul, a política ex~
terna brasileira é uma polítiCa até razoável, afirma-se coniO políticajã"de um
país, abandonando o seu alinhamento automático -cO_ni o governo norteamericano, alinhamento automático inclusive que presidiu o golpe, a usurpação do poder de 64. Portanto, hã no interior da própria política do governo
uma flagrante contradição entre posições extremamente razoâveis, algumas
até avançadas que o governo brasileiro vem tomando ~_specialmente com relação a questão de Angola, da África portuguesa, do tip(Írtheid, da Nicarágua,
da posição do Brasil com relação a El Salvador é tímida, mas vai melhorar,
não tenho dúVida de que vai melhorar, a posição do Brasil na Nicarágua foi
excelente. Portanto, eu acho que como resultado dessa visita, dessa participação nossa nessa conferência~ a confluência das pessoas de boa vontade que
lá participaram ê- no sentido de recomendar ao Governo brasileiro que reate
relações diplomáticas com Cuba, que não se justifica mãis nós esta_fmos alinhados à uma política que jâ abandonamos, que essa política de bloco, políti~
ca de guerra fria, o Brasil não assinou o Acordo norte~Sul, o Brasil tem hoje
uma posição de independência com relação aos interesses norfe~americanos.
Foi até melancólica a visita do vice-presidente ao Brasi_l__aonde ele não alcançou _os resultados esperados, assim como não trnha alcançado resultados
esperados o General Vernor Walters, um velho golpista que participoU iritensamente do golpe militar dando fundos e promovendo a vinda da frota norteamericana que esteve ao lado do nósso País, nas águas do -Espírito Santo, ele
taiilbErri -não- ·atc~üiÇo-u--Dohs- rc:f1.Ufaâos-.-Portanto, agradeço a bondade da Comissão'de_me ouvir, pedindo licença
para me retirar porque hã uma votaçã-o no Congresso, sem me esquecer de re~
ferir também que nós fizemos uma visita ao Minist!!rio da Econgmia e nessa
visita houve um enorme interesse por parte do Ministro no restabelecimento
das relações, e até mostrando como seria interessante para a economia brasileira, especialmente com essa extravagante política de exportar para sobreviver, como seria mutuamente satisfatória para ambos os países o reatamento
das relações diplomáticas, e portanto comerciais. Eu tenho uma visão muito
favorável, muito extremamente favorável da Revolução cubana. Ela corresponde a muitos ideais de minha juventude. E não.quero ter esse como ponto
central da minha pequena intervenção, quero ter como ponto central a con~
fluência de que de alguma forma a Comissão do Senado, presidida por V. Ex•
consultando seus pares, possa influir nO sentido de que o Governo BrasHtirõ
mantenha relações diplomáticas com todos os países do mundo, independentemente de_ suas ideologias.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Tem a palavra o nobre Deputado Carlos Sant'Ana.
O SR. CARLOS SAN"('ANA- Sr. Presidente, eu e demais companheiros, quero pinçar algumas coisas que gostaria de expressar. Em princípio
relativamente ao problema saúde em Cuba. Os êx1tos-··alCãi'lç3dos na política
de saúde de Cuba são evidentemente notáveis e, acredito, confiáveis, pelas raM
zões que vou apontar e respaldar. A mortalidade infantil em Cuba caiu a 22.3
por mil. Se compararmos com a mortalidade infantil do Brasil que é muito
discutível porque o Brasil é muito exteriso e é continental, mas ela ultrapassa
a casa dos cem, em algumas regiões 180, outras 280 por 1.000. Essa mortalidade infantil de 22.3.( 1.000 é considerada mortalidade infantil residual, é considerada praticamente incompreensível. Alguns países do mundo têm conseguido baix_á-la a 17 por 1.000. Quando essa mortalidade infantil atinge esse
tipo de valor, significa que todos os problemas infectoCOI]tagiosos e todos os
problemas compreensíveis estão controlados. E só os inCõfupreensíve1s, que
geralmente vêm de causas genéticas, é que ainda restam pOr controlar.
De outra p~rte a mortalidade maternal, põr exemplO, são índicadores.
Estou me louvando nesses indicadores, que caiu a 4.5 prit IO em 1.000-naS:ci-
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dos vivos, o que corresponde a 0,45 por l.OOO, o que corresponde a uma descida, a uma queda da mort~lidade materna r~lmente;: notável. Dir-se-ã que
tais indicadores não são confiávéis. Direi eu: eSses indicadores são confiáveis
e retratam realmente o plano eficaz de saúde que tem lá sido aplicado por que
tem sido confiáveis? Porque estão sob a supervisão estreita da Organização
Mundial da Saúde, que, em SeUdà uma organização mundial, ela inclusive recebe um apoio, uma supervisão e uma fiscalização extremamente severa do
próprio governo americano, que é o principal rival do governo cubano.
O Pl~!lO D~cenal de SaÓde para as Américas, que a Organização Mundial da Saúde colo~ou em e~ecução, s_~ t!ês países cumpriram, e dentre eles está Cuba.
Devo destacar que há aspectos extremamente curiosos em relação ao
problema saúde ligado ao problema educação. No livrete Cuba de Hoje, cujo
exemplar agora o Cuba Today, que o Senador João Calmon me permitiu manusear, já havia uma referência na pa~te de educação que interessava à saúde,
que entre 1950 e_- vou_ dizer de memória- que nul)l deteçminado período
antes da revolução eles haviam formado_l3_ mil médicos, e que, essa segunda
fase acho que consigo localizar rápido --a política agora Pe Cuba é de diplomar mil médicos po_r ano_ e 250 dentistas, para uma população infe-rior próxima, mas inferior, a 10 milhões de habitantes. A facilidade de raciocínio para
mim foi fácil porque é uma população idêntica à do meu Estado, o Estado da
Bahia, onde consideramos que diplomarmos 400 médicos/ano, corno diplomamos em geral, é- uma geração de profissionais liberais excessiva e bem superior às nossas necessidades. . ESse rato ffie- deu urria_-cu-rlosida"de, e na notável
entrevista-que tivemos com Fidel Castro, que teve alguns aspectOs que merecem registro, entretantO ela indiscutivelmente foi nQtãvel, porque quaisquer
que sejam as restrições que façamos ao mérito-e as suas formas de pensar, ele
se r~v__çlou, acredito que o Senador João Calmon concordará, realmente, uma
liderança extraordinariamente carismática e- magnética. Fiz-lhe a pergunta
que urna população de 10 milhões de ha.hitantes nãp podia suportar a formação _de _rçiÍI_ médicos por ano, jã tendo inclusive acumulado de formação
quase 20 IÍlil para colocar onde? Para fazer medicina como? E ele nos respondeu de urna fo~ma que aí terá que ser entendida sob duplo aspecto. Depois
discuto os do-ís aspectos, ele respondeu que ele preparava médicos para
exportá-los aos países miseráveiS. Lembrou o caso_da Etiópia, onde com uma
população imensa havia apenas 150 médicos. E, portanto, ele estava preparando profissionais desse tipo para, digamos, exportação. Alinhava entre ouw
tras tãzões que quem tem Oütro tipo de r:nercad-oria exporta outra tipo de
mercadoria. Mas, Cuba poderia exportar recursos humanos altamente treinados, não só em medicina-, mas e'm agricultura, na parte do plantio de cana,
etc. Entretanto, resta uma indagação, os n~meros admitidos confiáveis, de
que de qualquer sorte o número é excessivo porque aiilda que estejam traba~
Ihando fora de Cuba, mil, dois, ou três mil médicos, urna geração de mil médicos;ano representa uma preocupação. Não tive condições, e só voltando a
Cuba, o que realmente me daria muito prazer, sobretudo para aproveitar os
cooperes do Senador João Calmon, que tive tanta vontade em acompanhã.Jo,
mas o ac_otdar tarde por causa do Deputado Moodowell não deixou que eu
pudesse acompanhar aos coopers do Senador João catmon, porque eu acompanhava o Deputado Macdowell à noite então não dava para acordar cedo_e
acompanhar o Senador João C3.lmon. Mas gosto de voltar lá para ter uma
melhor visão da qualidade do médico que sai de lá. Não gostaria de juízos
apressados, sobretudo vindo da velha faculdade de lá da Bahia, não gosto de
juízos apressados, mas gostaria de ter uma idéia da qualidade do médico que
sai, do tipo de formação realmente que ele recebe. Porque sabemos que não se
improvisam faculdades, por que não se improvisam as instalações, os equipamentos e os professores. Então, gostaria de saber como pôde Cuba dar este
pulo.para, de uma hora para outra, passar- de uma hora para outra! Foram
20- anos ___:: mas de qüalqi.J.e-r sorte, desde 1958 que eles estão trabalhando nisso, de uma hora para outra passar a essa produção em larga escala de rnédiM
cos. Então, tenho uma enorme curiosidade para saber como conseguiram,
com que tipo de e_quipamento, com que tipo de pessoal e qual é o produto
acabado médico que sai evidentemente dessas faculdades.

Um outro aspecto que n_ão_tive condições de avaliar mas estimaria muito, é sobre o problema do contr'?le d3: natalidade. Te~ho a impressão de que
há um controle. Esta é Uma impressãO; não É uina afirmação. O Comandanteem-Chefe Fidel Castrõ esciipou dessa indagação com uma habilidade enorme. E ele não sendo técnicO, e a ~isita sendo diplomãt_íêa, não era oportuna
umá insistência na questão. Parece-me que o controle deve ser rígido para que
possam ter sido atingidos, sobretudo esse índice de mortalidade materna,
sabe o companheiro Presidente, dá_ realmente uma impressão de que houve
um controle de natalidade. ~ possível que agora este controle esteja menos
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rígido, porque a população precisa novainente voltar a crescer, já houve a segurança, como aliás acontece se formoS comparar o desenvolvimento da medicina socialista de Cuba com a mediCina Socialista de outrOs países da Europa Oriental, vamos ver que eles sempre fazem assim, fazem um controle rígido, controlam, e depois eles diminuem a rigidez.
Na parte da educação, creio que aí o -Seúádor João Calmon terá sido
mais completo do que eu, até porque o Seii.adõi João Calmon teni uma qualidade extraordinária que é a do detalhe, além da visão de conjunto, e eu fico
muito mais preocupado com a viSão de conjunto. Pela visão -de conjunto,
acho que os êxitos obtidos na educação forain realmente muitO grandes.
Sobre esses êxitos gostaria de salientar o seguinte aspecto. Por exemplo, dou
como referencial o meu Estado, a Bahia, que tem uma população idêntica.
Temos um milhão e 200 mil estudantes no 1"' grau, nas oito primeiras séi'ies, e
temos cerca de 60 mil no 29 grau. Reparem a diferença de 1 milhão e 200 mil
do 19 grau para '60 mil no 2"' ,grau, enquanto que desse 1 milhão e 200 mil no I 'ii
grau, ténlos 600 mil na primeira 'Sériê--dõ ·I 9 grau. Então, metade desse I milhão e 200 mil do }9 grau está na primeira sE:rie do J9 _grau, então dá uma basede pirâmide enorme na primeira série e depois vai ein ciinii"ê31sim.
Agora, veja V. Ex• os dados que vou considerar confiáveis, aqui já não
tem o respaldo de nenhuma organização iiifernacional como os de saúde, de
modo que me sinto muito mais seguro em dizer·que os dados di sãúde são
confiáveis do que os de educação, porque n"ão temos.

O SR. ROSA FLORES - (Inaudível.)

o SR.
-Da UNESCO. Então, esse dado do-Senador Calmon respalda portanto a confiabilidade dos dados. Eles têm 1 milhão 771 mil estudantes enire jardim de infância e escola elementar, -e no que chamamoS eásino
de 29 grau eles têm um milhão e 41 mil. São I llilhào e 700, quase I milhão e
800 mil, e I milhão e 40 mil. Reparem que a redução quase não é pirâffiide, é
um cilindro quase que idêntico, apenas ele se estreita um pouco. Enquanto no
nível superior vai p-ar-a 140 rriíl, o que é aceitável P~rque assim ocorre inclusive nos países mais bem dotados.
A visão'que nós tivemos de CUba, nós não vimos criança solta rias ruas,
brincando nem tipo pivete. Essa foi umã visão, nós passamos 1á dos 9 dias
programados apenas 5. Mas com todas as antenas evidentemente ligadas, notoriamente educação e saúde no meu caso· outros poderão ter. As crianças estão realmente cm escolas, as crianças menores estão sempre nas escolas, usãm
inclusive -uma rarda: vennetha, as crianças do segundo~Srau usam uma farda
amarelada. Acho que em meio tempo, em tempo integral, utilizam as fardas
azuis. COisas, evidentemente, que a curiosidade nos chamou a atenção.
O SR. ROSA FLORES- Deputado, Carlos Sant'Ana, tem um contérrâneo nosso de São Paulo, tem dois filhos um em idade pré-escolar, jardim de
infância, e outro- em idade escolar. Eu conversando com ele, me disse que a
mulher dele tinha deixado o emprego, mas que se obrigava a pegar logo outro
emprego porque os filhos iam para a escola de manhã, lá recebiam almoço, e
lá-permane-ciam-até-de tarde;-Se-a -mãe-estivesse desem-pregada,-os f-Hhos per.;;
deriam o direito do uso da escola, e eles, então, seriam internados em tempo
integral e ela se transformaria em cozinheira da fiffiília. -Então, 3 rriUlher tralhando os filhos têm esse direito de cuidado lá na escola.
O SR. CARLOS SANTANA- Hã uma correlação também extremamente interessante que eu, o Deputado Mac Dowell e o Deputado Bonifácio
de Andrada tivemos ocasião inclusive de testar, falando uma língua que ê
uma mistura de espanhol com português, o "portunhal", e nós até adquirimos um manejo muito bom, notadamente o Deputado Mac Dowell, que fala
bem o espanhol assim como outras linguaS.~Nós falamos um portunhol de
primeira qualidade. Eles fazem uma alternância entre trabalho e educação
que é realmente uma coisa sing_ular- não sei se"'o Senador João Cahpon -tocou no aspecto. Por exemplo; os alUilo"S"que desejam entrar no curso superior,
que a! é restdtivo porque é qualitativo, eles têm que cumprir certas etapas de
trabalho, se cumpridas além dos requisitos relativos a aptidões individuais,
eles galgam o direíto de fazer os seus exaineS e entrar na universidade. Por
exemplo, nessas etapas de trabalho estão Angola, Moçambique, não estou
discutindo os aspectos políticos, estou deixando de lado os aspectos políticos.
O ensino lã é amplamente gratuito em todas as etapas. E uma das coisas impressionantes para rriim, cuja resposta que não tive; talvez tivesse sido ela vislumbrada com um levantar de véu numa conversa com o Senador João Calmon, em todas as_sociedades ainda que comunistas, mas é uma tendência do
homem que a escola dos nossos filhos deve ser diferente das escolas dos outros. Não se consegue mudar essa noção de casta. QuandO o ensino é padroH
nizado e g·raíuito, e é estatal, obter-Se-ia, nesSe Caso a deinocratlzação da edu-
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cação. Porque os nossos filhos teri?m que entrar em escolas estaduais, tal
como o filho do proletãrio, e eles só avançariam mediante as suas próprias
aptidões individuais. Como é que se poderia, digamos, aos filhos da casta que
representaria o-~rmínistros, os homens de maior projeção, como eles poderiam
ter uma educação especial se mantida essa tendência de que a classe dominánte, seja ela qual for, mesmo que política, sempre pretende dar aos seus filhos
uma educação melhor. -Eu evidentemente- iiãO tive iesposta para esse tipo de
coisa vista no local. Procurei entender de toda sorte se dentre as escolas estaduais haveria um tipo de escola melhor do que outro tipo de escola, para que
exatamente recebesse uma clientela diferente. As informações nas conversas
com o tipo de pessõas do povo corri as quais nós pudemos conversar, e com
muito cuidado, evidentemente, para não os melindrar, é que não, a escola é a
mesma escola. Hâ, naturalmente, uma modificação de acordo com a aptidão
do aluno, os mais dotados vão para escolas especiais, possivelmente serão
melhores, mas pelas suas aptidões intelectuais, e não por outras.
um

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) - Se me permitir, quebrando
a praxe.
O SR. CARLOS SANTANA- Exatamente. Pois não.

R_Ol!CO

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Respeita-se o status do professor nessa estrutura.
O SR. CARLOS SANT'ANA .:..._ Exata~ente. Eu creio que talvez o Senador João Calmon tenha falado nisso. Uma das coisas realmente dificeis de
entender_ é _esse pUlo do segundo grau. Eu digo isso com a experiência de quem foi executivo algum tempo na educação, na Bahia, e de uma hora para
outra nós quisemoS dar um pulo no ensino de segundo grau, pelas razões óbvi"as a quef: me referi. M_as não é fácil, porque não é construir a escola, nem
equipar, é preciso ter o profesSor habiiitado, -sobretudo para fazer ensino téc--nico, ensino profissionalizante. E a geraçãO desse tipo de professor demanda
teinpo. Realmente eu não encontrei uma explicação de como foi possível o
salto. Eu estava aqui conversando com o Ma c Dowel, e o Rosa Flores poderá
ajudar, Vice-Presidente que é, que nós precisamos voltar lá para uma melhor
apreciação_ desses aspectos. de detalhes, eles_ deram o salto.
O SR. JOÃO CALMON- Provavelmente devido ao tempo. Ao longo
de um período de 20 anos eles puderam preparar quadros de professores para
o ensino de segundo grau, não re3lii:aram esse trabalho ao longo de apenas 4
ou 5 anos.
O SR. CARLOS SANTANA- Mas essa modificação é antiga para dar
isso. Eu acredito que eles devem ter utilizado um tipo de mão-de-obra não especializado na primeira fase. Eles devem ter feito a política- me parece, mas
é subjetivo- um ensino de qualquer maneira, depois corrigem. Por exemplo,
pegar médico para ensinar biologia, pegar médico para ensinar física, pegar
engenheiro para ensinar matemática, enquanto os professores vão chegando.
Pegar todo profissiOnal que pode ensinar o que quer que seja, com qualquer
relacionamento, e em s-eguida vai preparando o pessoal adequado para ir
substituindo por primeira mão-de-obra utilizada. Isso, entretanto, são detalhes que em 5 dias não dã para a gente perceber.
Um aspecto interessante, portanto, é o problema da alfabetização, sobre
o qual o Senador João Calmon falou. E um aspecto interessante é que eles
alegam que erradicaram o analfabetismo. Mas, curiosamente, no organograma - o Senador se referiu a isso~ da educação deles_há um órgão que se
destina à alfabetização do adulto. Aí valeu uma pergunta, que eu acho que foi
um tanto embaraçosa para o assessor muito bom que estava lã nos recebendo, se o analfabetismo foi erradicado, não precisa mais nenhum órgão para
aJfabetização do adulto, uma vez que ele foi extirpado. p~ modo que em 4 semestres esSa passagem do adulto por esse setor de alfabetização, ele procurou
explk:ãr dizendo que no organograma o norn.e estava mal colocado, e acabou
dizendo que na verdade era um órgão que ficava fazendo reciclagem dos
adultos.
São, evidentemente, detalhes do aspecto ligado à constatação do que nós
observamos em relação à educação. Eu não quero discutir os aspectos políticos, eu não me aprofundei neles. Educação, saúde, sim; alimentação, também
pude perceber que há uma melhoria extraordinária na distribuição de alimentos como na -de rique_za. Não creio que tenhahavido erradicação na prostituição, ao contráiiO, os indicadores, pelo menos visuais, não são favoráveis a
isso.
Quanto aos aspectos políticos, eu deixaria para discutir numa outra
oportunidade, e não numa Comissão de Educação e Saúde. Eu acredito que o
grande problema do "regime cubano é a falta de liberdade individual, de imprensa coletiva. É o culto excessivo à personalidade de Fidel Castro e o diri-
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giSmo total de todos os-setores para a manutenção e promoção -da revolução
cubana. Indiscutíveis os êxitos na saúde e na educação. É só, Sr. Presidente.
O SR. ALMJR PINTO -

Sr. Presidçn_te, _peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Con.cedo a palavra ao nobre
·Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO - Sr. Presidente, jâ que a hora está bastante
adiantada, acho que não deveria ser para registrar sô nesta reunião, porque
estou vendo que temos muita coisa parã --aprender e para conhecer. Mas,
como fui citado ligeiramente pelo nobre Senador João Calmon, sobre a minha presença na Delegação que Foi à Manilla. Uma coisa digo logo: que, em
relação ao Deputado Rosa Flôres, a questão da língua, as dificuldades, para
todos nós, principalmente para brasileiros, falarido porfuguês, principalmente para o pessoal da língua portuguesa, porque o tal canal, o canal parece que
custa caro e se tentássemos trazer, inclusive para Cuba, segun_9-oo Sr. Senador
Murilo Badaró que andou se certificando e tudo mais, parece ciue o prÕblema
do canal é o tradutor.
OSR.
nos acompanhar.

-

E Portugal, um País de língua portusuesa, não quis

O SR. ALMIR PINTO - Senti, na reunião de Manilla, na verdade, a
completa ausência de educação e saúde, lá praticamente na reunião prCparativa, tratar-se principalmente da questão da autodeterminação essa questão de
Executivo e Legislativ(), de ElSalvador, da Nicarágua, e.tc., quer dizer, ~oda a
outra matéria que fica relegada a altíssimo plano.
- Também, o nobre Deputado Rosa Flôres tratou de_umassu_nto_interessante, foi sobre a questão da Delegação brasileira. Acho, nobre Deputado,
que essa Delegação deverá ser designada com bastaQte antecedência, primeiro.para estudar o ternário iltclusive o levar a teses brasileiras coordenad_as,
porque chegamos lã e, às vezes, ficamos assim, ao ver aquele material todo
em inglês, numa situação muito dificil porque, por exemplo, eu só falo o português e entendo mais ou menos o castelhano_,_ que é o português errado, esta
é que é a verdade.
Mas, a questão do ensino, eu, como o Deputado Santana, Fui também
Secretário de Educação, no meu Estado. E el~ disse uma coisa muito interessante, que anotei, que o número de alunoS, no primeiro gtàu, ·na Bahia, seu
Estado, chega a 800 ni.il, enquanto, só na primeira série do primeiro grau tem
600.000. Isso vem demonstrar um erro da nossa educação, e sempre lembro o
nome inesquecível do Dr. Anísio Teixeira, e sabemos o motivo dessa fuga, de
estarem todas as crianças na primeira série--e a·-re-sto l-r desapareCendo, ê o homem que precisa do seu filho, para ajud_ar no ~a_mpo, a mãe que quer a filha
para ajudar nos trabahos domésticos, e desapareceu ~guilo que o Anísio desco_briu e qUe estava dando excelentes rçsultados, era o e;nsíno de artes industriais em que a criança, erifUlh-Prédio anexo- aO próprio grupo escolar, onde
funcionava- o- ensiilo de j:fririleiro grau, e tiriha aquele ensino como ensino_.recreativo, e -ia para lâ o menino com 9, liJ anos, na- quifta, quirita sêrle primária, ia aprender trabalhos em madeira, couro e essas coisas tOdas e as filhas
iam apren-der a costurar, bordar, decorar, e os pais permitiam, pórque aquela
talvez foss·e a única profissão que levariam para a vida futura.
Não sei porque acabaram com ó ensino de artes industriais, que seria um
ensin·o preparatório para o- ensino profissionalizante, instituíram "o- ensino
profissionalizante, inteiramente fracasSado riõ "País, esta é que é a grande verdade, porque lã no meu Estado é.
Agora, o grande problema, também, é o seguirife: qUã.ndo ouço falar nessas coisas boas que acontecem nos outros países, vejo, pór exemplo, a situação da Bahia, e o Sr. Deputado Jerônimo Santana disse logo: ê qUestão
.continental, e é'mesmo porque, se pegarnios Cuba e·colocarmos na Bahia, vaí
ficar Bahia com quantas Cubas emendandas ].lma na çutra? E tem a população da Bahia, o pessoal da Bahia é aquela imensidade.
Então, com toda essa dificuldade a gente vê o que é ó Norte, o que é o
Nordeste, o que é o Centro-Sul e o que é o Sul. Talvez a situação de Cuba seja, quem sabe, bem inferior à situação de São Paulo, que é O Estado mais cívilizado, mais preparado; o Rio Grande do Sul, estive no Rio Grande do Sul,
fiquei entusiasmado, fufnaquela missão do Senado com a Câmara Federal visitar as unidades do Exército na fronteira, estive em Porto Alegre, estive em
Santa Maria, que é cidade de elite cultural, estive em Uruguaiana, estive em
Santo Ãngelo e Foz do lguaçu. Mas, o Rio Grande do Sul hã riqueza, tudo é
uma beleza, com aqueles campos.
·- ··
Pois bem, mas no Norte e no Nordeste, quem é que vai ensina-r, por
exemplo, na Amazônia, onde tudo é com aquelas montarias, que eles chamam, aqueles batentes? É uma situação extrem::t.rnente difícil, V. Ex• sabe d~s
so. É V. Ex• de um Estado privilegiado, abençoado; Santa Catarina, e que
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vive m·uito bem. Mas, o meu Nordeste, o nosso Nordeste, digamos assim, e o
N.orte, quem não conhece o Norte, quem não Conhece Tabatinga, na fronteira com Letícia, aquela coisa toda, porque já andei no interlõf do- Amazonas, e
.sempre que se fala em saúde Iemb:ro-me do SESP, que era quem fazi~ saúde
pública neste País, hoje não temos nem sanitaristas, praticamente estão acabando com os sanitÚistas brasileiros, tc::m muitos conéursados, maS não tem
órgãó para contratar, essa é que é a grande verdade .. Vemos o que Foi o SESP
na década de 1940 e riã. década de 1950, que vi lá. Cheguei numa cidade, como
Santart:m, e encontrei um bom_ hospital, para aquela época, em Santarém.
ChegUei em Paritins, tinha um bom ambulatório, que atendia tudo, e estaVam
se preparando para um hospital. Então, aqueles médicos, que eram idealistas,
aqueles jovens, não mandavam-se de Amazônia adentro para fazer saúde
pública e registrar a malâria e outras moléstías que eXistiam na AmaZônia.
Está aqui o representante do Acre, que é o nosso Presidente da Comissão
de Educação e Cultura, e melhor do que ele ninguém poderá dizer como ain-da se encontra a questãó Oa medicina. Temos muitos médicos, mas os nossos
médicos, e até disse isso no discurso que fiz no dia 19, os nossOs médicos
prendem-se muito às cidades grandes, às capitais porque não tem no- interior
quem pague. Lá está a soCi3JiiRÇão-da medicina, que ãcabou com o médico de
família, pratica-mente, iriã~f é- difícil o médico ir para o interior sem apegO à
Previdência Social, porque _praticam~nte não tem quem pague, vai trabalhar e
a Prefeitura~ às vezes, dã uma ajuda e esta é que é a realidade das coisas.
Queria apenas dizer -isso, Sr. Presidente, porque achei esta reunião eXcelente, a exposição do nobre Senador João Calmon foi excelente, atê anotei
- aqui, -é um assUnto· que Se.Jevarla horas e horas para dis-cutir, ãcho que as del~gações pa,ra essas re_!.lfliÕ_es deve~_ ser designa5fas co~ uma certa antecedênéla, porque os delegados do Brasil ficam serlhoreS-dQ_s_assuntos e não vão c;::hê-gar lá com aquele horror de papéis em iQglês, porque poucos falam inglês, a
gente ia !'otar p_~~ espa_~hol e já riã_'? tendo ne!Jl dinl:leiro _para comprar um
canal sem ter o controle do voto.
É Como o Sr. diz, fica u-ni daqui e outro de lá e na hora de votar, como é,
em quem a gente vai votar? E ficam olhando para o voto dos Estados Unidos,
poiCJ.ue a tendência é para os Estados Unidos ... Não é verdade? Estou mentindo? Qual é a orientação que se tem?
Ou é, como se diz, democrática, ou então é comunista, é Uma dessas duas
coisas.
Então, fica todo mundo olhando para ver como- é.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Na realidade, os assuntos, os
temas, abordados, cada um tem uma opinião sobre o problema de Angola
com a África do Sul, mas fica um critério muito subjetivo aí, como votar.
O SR. ALMIR PINTO - E se apega, muitas vezes, por exemplo, se o
Sr. me permite, se apega demais, às vezes, a um problemazinho na esfera le~
gislativa com a executiva e leva tempo com problemas de edp.cação, saúde e
essas coisas.
S_ó isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) - Antes de ouvirmos o no~re
Deputado Mac Dowell, gostaria, até para urilàiiifOfmação, de dizer: hã alguma possibilidade de ensino particular p-aralelo funcíónando lâ, ou não? E
a~e~~!merito médiCo, -ta~bém, oU- nãO?
O SR. ALMIR PINTO - O preço é igual, é uma coisa toda, como se
diz, padronizada.
O SR. ROSA FLORES ~ E.os colegas sabem que temos matéria devotação. O _Deputado MarceUQ Cerqueir_a me alertou sobre esse aspecto, vou
pedir descÚlpaS-_~ao_coJega- Mac Dowell_Leite de Castro e sou obrigado a sair,
porque estou preocupado com o que ocorre lâ na plenário.
Muito obrigado .io Senador João Calmon, que nos proporcionou esta
oportunidade._Ele, com esse depoimento e todo o material que trouxe, que
drenou aqui para a Com1s~são, sem dúvida valoriza a permanência de todos
nós em Cuba.
O SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO ...:C Sr. Presidente, mesmo
vendo o adiantado da_ ho_ra, não posso furtar-me a duas ou três colocações:
primeiro queió ressa]tãi" a oportunidade desse nosso encontro e que ele seja o
início de outros encontíos, porque, hoje, o nobre Senador João Calmon pro·
picia a oportunidade de darmos continuidade a um trabalho feito no exterior.
E, em geral, isso não_acOntece. Tenho vária.s experiênCias, como ex-SecretáriO
do Grupo Interparlalnentar Brasileiro e via sempre, com muita tristeza, que o
nosso trabalho, no exterior, não encontrava aqui, no Congresso, um foro de
deba~es, para que essa experiência adquirida pudesse ser aqui trabalhada, dis~
cutida, analisada em proveito do nossO- aperfeiçoamento.
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De modo que, realmente, é muito feliz esta oportunidade e espero que
ela fique agora institucionalizada.
Gostaria, de antes de fazer duas ou três rápidas consfderaçõe~ s9bre nossa experiência, em Cuba, de fazer uma ressalva quanto às observªções aqui
feitas- a respeito cto desconheciMento, erU te~po adequado, do te_f11~t:io das
conferências internaciohals: cOm a participaçãO dà o'iupo Brasileiro Intefparlamentar.
o que ocorre é que o grupo tem recebido, com uma cer~a,_antecedênçi_a,
as informações não só das reuniões preparatórias, comO tàmbêm das sessões
plenárias- mas, talvez o grupo- e fica aqui uma recomendação- não divulgue com a antecedência necessâria aos companheiros que c~mpõem a de~
legação.
Agora, por que que também não _o faz?
Não o· faz porque~ em geral, a definição da delegação ê feita quase que às
vêsperas da viagem, pÕr implicações políticas, por dificuldades n_~turais, n~o
estou aqui criticando, estou fazendo apenas um retrato _da minha experiência
como secretário do grupo.
Naqueles dois anos que fomos Secretários, pretendfar_fios dar umadivu_lgação com antecedência, mas eslávamos inteiramente impossibilitados diante
da falta de definição do grupo. Tanto o Senado, quanto a Câm"ara-~ç)S Deputados não tinham condições de credenciarnento--dos seus representantes em
tempo que se pudesse fazer uma informação melhor e mais detalhada do ternário da reunião.
Agora, dir-se-ia, bom, mas todos são membros do- grupo pãrlamentar,
porque não se credencia delegado que não fôr membro e as informações estão
lá, no grupo, à disposição dos companheiros. Mas, acho que, realmente, temos que procurar· um dinamismo maior.
O SR. ALMIR PINTO -

(Inaudível)

O SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO~ Não, eu sei.
O SR. ALMIR PINTO- (Fora do microfone.)- ... que é o Presidente
da CPI, inclusive, pediu, marcou uma reunião dos delegados que iriam à Manilla e, infelizmente, só compareceram Seis:

nós

O SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO- Exato. Como
também fizemos Uma reuniãO preparatória, antes de viajarmos para Cuba e acre-dito que nem toda a delegação compareceu.
O SK. ALMTR PINTO -

Nem toda?

O SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO - Nem toda.
Tivemos, -inclUsive, a exposição de um diplomata credenciado pelo Ministro das Relações Exteriores, para esclarecimentos a respeito da posição
brasileira em relação a Cuba e foi até um encontio basta-nte Provehoso.
O SR. CARLOS SANT"ANNA- E tivemos reuniões lã também.
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do manda, para onde o Governo manda. De modo que são parâmetros diferentes dos nossos.
Observamos, por exemplo, o Deputado Carlos Sant"Anna falou rapidamente a respeito do problema da imprensa, da falta de liberdade de imprensa
e_da ausência da opoSição. Realmente, pof quê? Por se tratar de um estad_o
unitário. !'J"ão podemos nos esquecer dessa prelimiflar.
Sob o ponto de vista político, fiouve um fato, a meu ver, muito interessante e digno de registro. O primeiro día da reuniãO foi um dia em que o Sr.
J=:ídel Castro roubou a festa - no bom sentido que estou falando -com um
ato político da maior competência. Não estou faZendo crítica, ·estou fazendo
uma obser.~ação. Ele aproveitou a presença de noventa e tantos países em
Cuba e na solenid~de inaugural fez um di~curso de 4 horas, se não me equívo~
co.
O que é muito importante é a oportunidade política do pronunciamento
e força do pronunciat:nento. Ele fez um discurso, aliás primoroso, na forma,
ele é realmente uma personalidade carismática, empolgante, fascinante, até
diria, uma personalidade que ~e_rece uma análise mais profunda. De qualquer maneira verificou-se que de~ com aquele discurso em que inclusive acusava claramente, diretamente os Estados_ Unidos de até inocularem vírus
numa guerra química Para contaminação do povo cubano, inclusive buscava
trazer na tribuna provas desta sua ~cu~açãQ, el~_fez
que o congresso,-ab
initlo-.- se transfõrnlasse praticamente~ e se dividisse, praticamente, entre um
grupo de países e congressiStas Ta:vóráveis "â.õ- -diScurso dele e outro grupo de
congressistas de países contrários ao discurso dele.
Com isso, verificamos- que várias seSsões -plenárias foram praticamente
esgotadas com debates, não do temãrio, mas com debates sobre o discurso dQ
Presidente Fidel Castro.
-

com

O SR. CARLOS SANT'ANNA ~Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO- Pois não.
O SR. CARLOS SANT'ANNA- Em particular, tenho a impressão
_que o discurso realmente tem um aspecto, dois terço do discurso e o texto final. O texto final do discurso é muito interessante porque ê para o público interno, de Cuba. E hâ uma das afirmações que achei extremamente interessan~
te, porque ele ~ulpou os Est~_dos Unidos da in9culaçã,q,_ do que está em espa~
ilho I, da "itebre porcina", e que no Brasil chamamos de peste suína. Essa peste suína foi- uma pandemia, ocorreu no mundo inteiro. No Brasil tivemos
problemãs -sérfos de -Peste suina. b problema de controle do nieu Estado da
peste suína, por exemplo, foi seriíssimo. Houve matanças, prejurzos, etc ...
Mas, quando ele fez referência no discurso, ficou parecendo que foi uma coisa só limitada a CUba e pof. inoculação doS agentes imperialista~ americanos.
Então, isso fOi uma"menSagem p-ara o p"úhlíco Interno, que é um público fechado, é uma sociedade unitária, e na conversação que tivemos cOm o
Comandante-em-Chefe, ele escap~u tamb.ém do problema da .. fiebre poreina", preferindo ficar-rio problema do dengue, que ele atribui ao vírus 2,
achando que o vírus I está disseminado e o vfrus 2 só existe em Cuba, etc. E
como nós no Brasil n~o te~ os dengue, ~mos um_ outro tipo de dengue, que
não é es~e e não é dôença. (Risos.}

O SR. MAC DOWELL LEITE DE CASTRO - E tivemos reuniões,
como lembra o meu querido amigo, Deputado Carlos Sant"Anna, lá nos reunimos diariamente em torno do Plenário, em torno do termãrio a ser discutido no plenário.
Finda esta preliminar, aqui foram aprecíadó:S e anaiiSãdos fatos ofiundos
da experiência adquirida em Cuba, sobretudo no que concerne à educação e à
saúde. "Subscrevo as observações do Senador João Calmon e Deputado Car·
O SR. MAC DOWELL LEITE DE C;\STRO- Mas, Presidente e comlos Sant ..Anna, que foram realmente minUciosos na obtenção de dad_OS inforpanheiros ach() Que também merece uma rápida observação o que pudemos
mativos para terem um painel da realidade cubana na ãrea da educação e da
registrar de alegação, na conversa com o Comandante Fidel Castro, quando
saúde. Realmente a que se registrar um avanço, um progress~, _um desenvolele propunha uma ação mais expressiva, conjunta, Brasil-Cuba, no que con- . vimento nesses seiOrCs.
cerne a um JPercado mundial de açúcar. Falava o chefe cubano que se o Brasíl
e Cuba 1 se ,entrosassem, poderíamos impor, praticamente, as condições do
Eu me permitiria aduzir rapidamente alguns comen-tários sobre pontos
políticos, Sociais e e~_onômicos na nossa e-xpet~i(cia:-I?Cl:!J.~_iye do noSSo diálomercado inierpa_çionat. Infelizmente essas referênc;;:iasjá foram feitas praticago muito simpátícO com o Sr. Comandante FidCl CaStrO: cÕqtÕ ele é chamaQo
mente no final da entrevista, e não houve possibilidade prática de se detalhar,
de se argíiir essa colocaçãp. Porque as nossds d'úvidas eram muito grandes a
na sociedade cubana.
Não podemos, a meu ver, analisar a realidade cubana ~os parâmetros
respeito se nós do Brasil teríamos as mesmas condições do mercado Leste Eubrasileiros. -:A ótica da sociedade de consumo, a ófiCa da Socied-ade pluralista
ropeu, por exemplo, as"i"Oesmas condições do mercado dos países socialistas,
não é a ótica para se enchergar com detalhes um fenômeno que não ê pluralispor exemplo, em relação ao nosso pr~duto. Porque ficou patenteado em outa e também não é de uma socíedade de co-nsumo. É de uma sociedade dirigitras reuniões, não nessa d_à entrevista do Sr. Fidel Casúo, que existe um preço
especial que ele, de certa maneira, reconheceu na própria entrevista, conda, ·e duramente dirigida, e uina sociedade unitária, uma socieci_a_4e, 11ão pluralista. Inclusive acho _que a explicação das indagaçÕeS aqui realizadas pelos
dições especiais do mercado socialista, para a colocação do aç~car cubano.
parlamentares que falaram sobre as dúvidas e como' ess~ progresso em 20 - Inclusive umaP-osição de su_bsídio para que. de uma maneira indireta, a eco~
an_os, como esses números se transformaram em 20 anos? Estainos justafnente
nonlia cubana ofeieçareGu'rsÔs para, enfim, a obra revolucionária que ocorre
aí, quer dizer, quando, por exemplo, se nã-o me engano o nosso· ilustre Sena-·
em Cuba.
dor se referia à preferência dos médicos brasileiros pelos litorais e grandes
Evidcntemen~, esta.opiri.íão é pessoal, que o Brasil não teria as mesmas
centros urb~nos, para as capitais. Lá, por exemplo, constatou~se·-,- isso ex- · condições de mercado,_ porque essas condições de mercado primeiro devem
infringir à economia so~•iéÜçâ .alguns problemas, porque sabemos que a eco ..
, pressamente dito'pelos assessores do Governo Cubana- Cj_ue os médicos for-·
inaâos ·não têm o direito de-escolher para onde vai. Ele vai para onde o Esta~
no mia soviética hoje Se d~baté:_ com dificuldades em razão da baixa produção
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agrícola, desta safra e que, inclusive, existem entendimentos no sentido de suprimento, sobretudo de cerais, para o abastecimento da sociedade soviética.
Mas, evidentemente, seria mais Um ôiuis; e-bastante expressivo, se a
União Soviêtica desse ao Brasil as mesmas condições de preço e de subsídio
no fornecimento do açúcar.
Sr. Presidente, vejo o adiantado da hora, e_ teríamos muitos outros pontos a serem abrangidos, inclusive com a maior isenção, porque, realmente,
cabe aqui até uma observação do interesse, do empenho da delegação brasileira, independente das disposiÇões partidárias, da honestidade de todos os
companheiros, no sentido de procurarem realmente registrar as experiências
da sociedade cubana que para nós, todos sem exceção, foi realmerite uma extraordinária novidade a ser analisada e apreciada, porque mesmo nós não podendo analisá-la sob o prisma, sob o parâmetro da sociedade de consumo e
da sociedade pluralista, foi realmente, a de ser uma experiência -extremamente
interessante a ser analisada, a ser criticada, no· bom sentido, a ser, enfim, dissecada para proveito nosso.
De modo que quero, encerrando, ratificar o que disse inicialmente, de
congratulações a essa iniciativa -da Comissão de ~ducação, especialmente do
Senador João Calmon, porque nós precisamos exatamente disto, preCisamos
de ter um foro de debates, aqutno arasil, das experiências parlamentares que
temos no exterior, porque senão inclusive essa experiêncía é esCoada, diluída,
desaparece. E é que uma penapotqueela significa realmente uma contribuição à cultura e ao desenvolvimento dq nosso Congres-so:
O SR. PRESIDENTE
dor João Calmon.

(J~ison B~rreto)-

Com a palavra o nobre Sena-

O SR. JOÃO CALMON - Hã um fato concreto que ocorreu no 68•
Congresso da União Interparlamentar e ainda não focalizado. Reunimo~nos
no Palâcio do Congresso com a Delegação de Portugal e depois com a delegação de Moçambique. A delegação brasileira começou a discutir a possibilidade de formação de um grupo parlamentar luso-brasileir.Q. Entretanto
graças à colaboração de vários dos nossos colegas brasileiros, ampliamos a
idéia inicial. Em vez de um grupo parlamentar luso-brasileiro, nós evolu(mos
para um grupo parlamentar de pafses da língua portuguesa. Ocorreu um episódio curioso, um resíduo colonialista que ainda se detecta em Portugal, mesmo entre representantes do Partido Comunista Português. Estes se manifestaram contra a formação de Grupo Parlamentar de Países de Língua Portuguesa, sob a_ alegação de que Angola e Moçambique não se interessavam por essa
iniciativa. Foram destacados três parlamentares brasileiros para entendimentos com a Delegação de Moçambique, que ficou encantada com a possibilidade da sua integração no Grupo Paulamentar de Países de Língua Portuguesa.
Em seguida, foi aprovada a· cOnstituição desse grupo parlamentai.
Foi um resultado conCreto, creio que altamente auspicioso, das reuniões
que realizamos em Havana.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Acho, que valeu o esforço e
talvez o fundamental é que entrâssemos em contato com o grupo interparlamentar, no sentido de que em todas as oportunidades essas comissões pudessem deixar aqui, nas comissões específicas, as experiências adquiridas lâ fora.
A Comissão de Sa(ld_e e a Comissão de EQucação agradecem a presença
não só_do Senador João_Calmon, mas-dos ilutres Deputados que aqui trouxeram uma contribuição magnífica e considero encerr_ada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 12 horas e 30 minutos)
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATA DA 10• REUNIÃO, REALIZADA
EM 25 DE NOVEMBRO DE !982 .
Às dez horas do dia vi_n_te e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e dois, presentes os Senhores Senadores Aderbal ]lJ-l'ema - Presidente,
Laélia de Alcântara, João Lúcio, Gastão MUller, Mauro Benevides, Itamar
Franco, Leite Chaves e Roberto Saturnino, reúne-se a COrhissão-de Educação
e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Sarney, Eunice Michiles, Franco Montoro, Pedro Simon, Tarso Outra e
João Calmon.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador Gastão M.l!ller:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nO? 61, de 1981, que "inclui
no Almanaque do Ministério do Ex.ército, no Posto de General-de-Exército,
o nome do Tenente-Coronel João Carlos de Vilagrã Cabrita".
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Colocado em discussão~ e votação, ê o parecer aprovado.
Pela Senhora Senadora Laélia de Alcântara:
Parec~-r favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 1982, que "acrescenta parágrafo ao artigo 19 da Lei nq 6.545, de 30 -de junho de 1978, que
"dispõe Sobre a transformação das Escolas Técnicas Fed~rais de Minas Gerais, do Paranâ e Celsq Suckow da Fonseca em Centraís Federais de Educação Tecnológica, e dâ_outras providências".
Colocado em discussão e votação, é o parecér aprOvado.
Em seguida o Senhor Presidente conc;~de a palavra ao Senador Itamar
Franco, e uma vez, presente o Professor Luiz Pinguem Rosa, Presidente da
Andes, que comparece à Comissão. a fim de Iev11r r~ivindicações da Classe;
propõe sua Excelência, que a Presidência lhe conceda a palavra para que possa o mesmo expor suaS propostas. Dessa forma, acatando a sugestão, o Senhor Presidente concede a palavra ao Professor Luiz Pinguelli Rosa que assim se pronuncia:
"Um padrão único para a universidade brasileira, no sentido aqui referido, longe de pretender eliminar as diferenciações mais do que naturais e positivas entre as diversas universidades, ditadas por especificidades locais ou regionais, por voca:ções diferenciadas ou por razões históricas, pretende elevar
o nível do ensino superior no país. Visa corfig"ir uma situação em que prolifera o ensino de mâ qualidade em estabelecimentos que não oferecem aos professores as mínimas condições de ensino e de pesquisa nem condições de estudo sério aos alunos, a maioria dos quais pag-a caro por cursos falsificados no
seu conteúdo pelos interesses comerciais. Visa t~rnbêm a transformação das
universidades públicas que potencialmente reúnem algumas das condições
mínimas, mas não as conct:~tizam plenamente devido à ausência de estímulo
intelectual, ao autoritarismo e ao centralismo inibidores e esterilizantes e à insuficiência de recursos.
A qualidade do ensino não pode ser pretendida abstratamente, sem dar
as condições materiais à uníversidade. O ensino superior de boa qualidade está ligado indissoluvelmente à pesquisa, à atividade crftica e criativa. Não -cabe
ao professor apenas repetir 1iifofniaÇ-õCS em sala de aula e exibir um conhecimento_ estatístico e mortO. Cabe a ele estudar, elaborar seu conhecimento de
forma dinâmica e·vivá, atualizai-se e avançar na sLiá ârea de trabalho, estar
disp-onível aos seus alunos fora -das aulas, orientar e participar de pesquisas,
realizar experiências originais, escrever artigos, assistir e dar seminários, criticar e expor-se à crítica, p-articipar democraticamente do trabalho coletivo
com seus colegas e alunos. E para possibilitar este exercfcío pleno de magistério superior que os professores defendem um padrão de universidade~ não
no sentido elitista, mas que-exija de fado e qualquer estabelecimento de ensino superior as condições para exercê~ lo com dignidade".
"'Tenho o prazer de passar às mãos do Senhor presidente cópia da Pauta
de Reivindicações apresentada na Reunião dos Representantes dos Profes.soN
rese das IES 1S Federais AutârquiCãs realizada em Brasflia no dia 19 de novembro de 1982".
Logo após o Senhor Presidente solicita à Comissão, delegação de poderes para interceder junto à Ministra da Educação e ao Reitor da Universidade
de Brasília, no sentido de dar conhecimento àquelas autoridades da Pauta de
Reivindicações ora apresentada. Por unanimidade a Comissão ·defere o pedido.
Finalizando, o Senhor Presidente determina que o documento encaminhado à Presidência~ seja publicado em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão,- lavrei a presente Ata que lida
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO À ATA DA lO< REUNIAO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1982, REFERENTE A07'RONUNCIAMENTO DO PROFESSOR LU/Z PINGUELLI
ROSA. PRESIDENTE DA ANDES-ASSOCIAÇÃd NACIONAL DOS DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR, A RESPEITO DAS RE!V!ND!CAÇ0ES DA CLASSE. QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTf)JUZADO PELO SENHOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: SENADOR ADERBAL JUREM A
VICE-PRESIDENTE: SENADOR GASTÃO MÜLLER
REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS lES's
FEDERAIS
AUTÁRQUICAS REALIZADAS EM BRASILIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 1982
PAUTA DE RE!VIND!CAÇ0ES
1 -Abertura de negociações no que diz respeito às reivindicações apresentadas ao MEC em setembro de 1982.
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2 - DivUlgaÇão do projeto do MEC sobre as distorções da carreira,
para que seja discutido pelo conjunto dos professores. 3 ~ Reafirmação pelo M EC do compromisso anterior que qualquer alteração na estrutura da universidade (inclusive a desvinculação do DASP e a
adoção do orçamento global), seja discutida pela comunidade universitâria:, e
encaminhada via Congresso Nacioilãl.
REIVINDICAÇOES APRESENTADAS AO MEC EM SETEMBRO DE
I982.
- -1 - Questões salariaiS e de caireiia
a) reposição salarial de 23,8% a·partir de 19 de novembro;
b) reajuste salarial igual ao INPC do semestre maio-novembro a partir
de li' de novembro;
c) reajuste de seis cm seis meses de acordo com c:;- INPC, sem escalonamento;
d) que a aposentadoria seja feita com bãse no salârio íritegral de cada
docente;
e) eliminação das distorções de carreira de acordo com as reiVindicações
da ANDES entregues ao MEC em I981;
- f) contratação imediata e regular, de acordo com O que dispõe a carreira
do magistério superior (decretO nl' 8.5487 de" 11-f2-8o), dos profess.oreS coocursados e classificados nas universidades federais da Bahia, Rio Grande- do
Norte e Paraíba;
g) que os professores regidos pela CLT j::hisSem a fazer jllz-àS vantagens
específicas dos estatutários e vice-versa.
.2- ReestnJturação da uníversidade
Que a reestruturação da universídade seja amplamente discutida, com a
participação efetiva da comunidade universitária, através de sUas entidades
representativas.
1. POSIÇÃO DO MOVIMENTO DOS DOCENTES FRENTE; A QUESTÃO DA UNIVERSIDADE E A SITUAÇÃO DOS PROFESSORES
a) A manutenção do caráter público das universidades e do ensino gratuito;
b) Autonomia desde que acompanhada de democratização;
c) Garantia de que o MEC assegure as Condições de trabalho necessárias_
à atividade docerite, tais cOino unidade da carreira, estabilidade e isonomia
salarial.
2. PROPOSTA DO MEC
Estabelecer pré-condições para a reestruturação das uniVersidãâes ou seja:
a) DesvinCulação dos professores universitários -do quadro dÕ DAS-P
ameaçando a uni-dade da carreira. a insOnomia salarial e a estabilidade no
emprego, bem como o desligamento do quadro dos funcionâríoS públicos;
b) Implantação do orçamento global sem considerar a questão dos recursos necessários à manutenção do ensino superior público (12% para a edu~
cação de acordo com a Constituição de I 946) e sem estabelecer as condições
sob as quais esse orçamento serâ aplicado ao nível das universidades.
Essas pré-condições se configuram comO a própria reestruturação seildo
que assume um caráter privatista que põe em risi::o o que ainda resta de ensinosuperior público no país.
:1. ENCAMINHAMENTO DAS LUTAS DOS PROFESSORES E POSIÇÃO DO MEC
a) GREVE DE 1981: Os professores conquistam a garantia por parte do
MEC de que participarão efetivamente da reestruturação da universidade e
obtêm o dilatamento do prazo para entrega de proposta da ANDES.
b) Julho de 1982: Entrega do documento elaborado pelas ADs contendo
a proposta dos professores para reestruturação da universidade.
c) Setembro de 1982: O Conselho Nacional das associações docentes
analisando a situação atual dos professores e da universidade elaboram uma
pauta de reivindicações no campo salarial e da reestruturação e encaminham
ao MEC no dia 15.
d) lnexistência de resposta efetiva às reivindicações safariais e de carreira apresentadas ao MEC em-seteinbfo e reiteradas em audiências com a ministra em 15 de outubro e 8 de- novembro.
e) Ameaça de encaminhamento através de decreto das medidas de reestruturação sem que sejam discutidas e votadas pelo Congresso Nacional.
f) Dezoito de novembro: Declaração de greve nacional das IES federais
autárquicas por entender que eSta é ·a última forma de luta, sobretudo como
defesa da universidade pública no nosso País.
Vem a seguir, a pauta de reivindicações do movimento,aprovada quando
da declaração da greve.

Fevereiro de 1983

PAUTA DE REIVIND!CAÇOES
l -Abertura de negociações no que diz respeito ás reivindicações apresentadas ao M EC em setembro de 82~
2--: Divulgação do projeto do MEC sobre as distorções da carreira para

que seja diScutido pelo conjunto de professores.
3- Reafirmação pelo -MEC do compromiss() anterior que qualquer altei-aç~o na_estrui~Ura da univ~rsidãde (inclus!ve ~ ~esvi~~ulação do -PASP e a
adOÇão do OrÇa-mento globãl), seja discutida Pelá comUnidade universitária e
encaminhada via. Congresso Nacional.
REIVINDICAÇOES APRESENTADAS AO MEC EM SETEMBR0/82:
I - Questões salariais e de carreira
a) reposição salarial de 23,8% a partir de 19 de novembro;
b) Reajuste_salarial igual ao INPC do semestre maio-novembro a partir
de 11' de novembro;
c) reajuste de seis em seis meses de acordo com o INPC, sem escalonamento;
d) que a aposentadoria seja feita coni base no salário integral de cada
docente;
e) eliminação das distorções de carreira de acordo com as reivindicações
da_ANDES entregues ao MEC em 1981;
/) contratação imediata e r_egular·, de acordo com o que dispõe a carreira
do magistério superior (decreto nl' 85.487 de 11-12-80), dos professores concursados e classificados nas universidades federais da Bahia, Rio Grande do
No r te e Paraíba;
g) que os professores regidos pela CLT passem a fazer jus às vantagens
específicas dos estatutários e viCe-versa:
2- reestruturação da universidade
Que a reestruturação da universidade seja amplamente discutida, com a
participaçãO Cfetiva da comuf!idad_e universitária:-, atraVés de suas entidades
representativas.
Bra-síliã-DF, 18 de novembro de 19-82:- Associação Nacional dos Doccentes do Ensino SuperiOr.

ATA DA 11• REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE DEZEMBRO DE 1982
Ãs dez horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois,
presentes- OS Senhores Senadores Aderbal Jurem a - Presidente, Gastão
MUller, Laélia de Alcântara, Eunice Michiles, Gabriel Heimes e João Lúcio,
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deix~üri de comparecer por motivo jL!_stificado, os Senhores Senadores
João Calmon, Tarso Outra, José Sarhey~ -Franco Montoro e Pedro Simon.
Havendo número Regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa
da leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, são relatados os seguintes Projetes~ . _
Pelo Senhor Senador Gastão MUller:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nl' 51, de 1981, que "dâ
nova redação ao§ I• do arfigo 39 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
que regulamenta o Direito Autoral no Brasil".
ColoCã.dO em discussão e votação, é o parecer aprovado;
Parecer favorá~el ao Projeto_ de Lei c!~ Câmara n~" 117, de 1982, que "introduz modificação ~a~Leffl-1' 6.251; de 8 de Outubro de 1975, que instituiu
normas gerais sobre desportos".
Colocado em discussã.o e votação, é o parecer aprovado;
Pelo Senhor Senador Gabriel Hermes;
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1979, que
"aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnico-Científica e Tecnológica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Jamaira Árab~ Popular Socialista da Líbia. celebrado em Brasília, a 30 <je junho de _1978".
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado;
Parecer favorável ao Projetç de Decreto Legislativo n9 IS, de 1981, que
.. aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre
os Governos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia,
assinado em Bogotá, a 12 de março de 1981". Colocado em discussão e votação, é o parecer aprov.ado.
Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Gastão
MUller que assuma a Presidência para que possa relatar o seguinte Projeto:
Projeto de Lei aa: Càffiara n~" 107, de 1982, que "autoriza a incorporação
da Faculdade de Serviço Social, da Fundação Vidal Ramos, à Universidade
Federal de Santa Catarina".

Paracer. favorãvel.
Conc;lusão: aprovação do Parecer,
Nada mais havendo a tratar,_encerra-se a ~eunião e, para constar eu, Sergio da
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Fevetein> de 19S3

~Fons_eca

Braga,

Assistent~

da Comissão, lavrei a presente Ata, que,

lida e aprovada serã asSinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
ATA DA 3• REUNIÃO, REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 1982
Ãs dez horas do dia trinta de novembro _de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de reuniões da Com1ssão, presenies os Senhores Senadores,
Mauro Benevides, Presidente eventual, Gabriel Hermes, Raimundo Parente,
Aloysio Chaves e Mendes Canale, reúne-se a Comiss?_S>_-de ~sSuntos_Regio_-:
nais.
Deixam de comparecer, por motivo JustifiCado, os Senhores Senadores
Josê Lins, Eunice MichHes, Benedito Cã.:Oeilas, Alberto Silva e Agenor Maria.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião iinteiror, que é
dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Lei da_ Câmara n9 06/82- Autoriza o_,Instituto NaCional de
Colonização e_ Reforma Agrãria- INCRA, a vendei OU- dOar- imóveis, nas
condições que especifica.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câinara: n9 11/82- Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a doar imóveis que rrienciona:.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Cã_ma:ra n9 15/82- Autoriza o lnstituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrãria- INCRA, a doar imóveis que rilenciona.
Relator: Senador .Raimundo Parente
Parecer: Favorãvel
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 16/82- Autoriza o Instituto Nacional de
ColonizaÇão e Reformã-Agrâria- INCRA, a vender, em concorrência, os
imóveis urbanos que inenciona,--de sua propriedade.
·Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara no 65/82~---,- Autoriza o~ Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a doar os iinóveis que menciona.
Relator:- Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara no 75/82- Autoriza o~ !nstituto~Nacional de
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a vender, em concorrênCia; o
-- -imóvel urbano que rriétfciOnã, de sua propriedade.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorãvel
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara no 76/82- Autoriza a doação, ao Instituto
Brasileii'o de Desenvolvimento Florestal- IBQF, do terreno_ qu~_especifica.
Relator: Senador Mendes Canale
Parecer: Favorável
Conclusão: AprOvação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n' 97/82- Autoriza o Instituto Nacional de
ColonizaçãO e Reforma Agrária- INCRA, a doar o imóvel que menciona.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorável
Cunclusão: Aprovação do parecer.
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.
COMISSÃO D.E SAÚD.E
ATA DA 8• REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE DEZEMBRO DE 1982
Ãs dez horas do dia três de dezembro de mil novecentos~ oitenta e dois,
na Sala de Reuniões da ComisSãO-, Ala Senador Alexandre Costa, presentes
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os Senhores Senadores Jaison Barreto, Presidente, Henrique Santillo, LouriVal Baptista e a Senadora Laélia de Alcântara, reúne-se a Comíssão de Saüde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Almir Pinto, José Guiomard e o Senador Saldanha Derzi.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como
aproVada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Henrique Santillo, que emite parecer favorável, com Emenda n9 01-CS, ao
Projeto de Lei da Câmara_ n9 26, de 1978, que .. ~egul<!_ o exercício da profissão
de Técnicos de-Radiologia". Posto em discussão o parecer, e, em seguida, em
votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Henrique Santillo, que emite
parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Cânlara n9 15, de 1981, que Hacrescenta parágrafo ao artigo 129 do Código Penal, institUído pelo Decreto-lei n9
2.848, de 7 de dezembro de 1980... Posto em discussão o parecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Lourival Baptista, que
emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 125, de 1982, que
"dispõe sobre pensão especial para deficientes físicos que especifica e dã outras providências". Posto em discussão o parecer, e, em seguida, em votação é
o mçsmo aproyado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber
Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DQ DISTRITO FEDERAL
ATA DA 9• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA),
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 1982
Ãs dezoito horas e trinta minutos d_o dia vinte quatro de novembro. de
mil novecentos e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista,
Presidente, Saldanha Derzi. Martins Filho, Benedito Ferreira, Bernardino
Viana, Almir Pinto e o Senador Murilo Badaró, reúne-se a Comissão do Distrito Federal extraordinariamente.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr O alia, Lãzaro Barboza, Mauro Benevides, Henrique Santillo e o SeM
nadar Dirceu Cardoso.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Eni seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Sald:mha Derzi, que emite parecer oferecendo a Redação Final do Projeto de
Lei do Senado no 166, de 1982-DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício finariceiro de 1983". Posto em discussão o
parecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber
Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
ATA DA 12•- REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM i' DE DEZEMBRO DE 1982
Ãs dezessete horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Raimundo Parente, Tarso Dutra, Martins Filho, João Lúcio, José Fragelli, Bernardino Viana, Affonso Camargo e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, oS Se~hores Senadores
Amaral Peixoto, Almir Pinto, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Tancredo Neves, Franco Montoro, Mendes Canale e a Senadora Dulce Braga.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que
é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguin:te.s-própo.Sições:
Projeto de Lei da Câmara n• 122/82- Altera o valor do vencimento de
cargos que especifica e dá outras providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
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Projeto de Lei da Câmara n9 127/82 - Altera a estrutura da Categoria
Funcional de Enfermeiro, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, e
dá outras Providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: _Aprovação- do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 6/82 -AUtoriza r:j J_.rl;Stítuto Nacion-al de
ColonizaçãO e RêfOrma ·Agrária - INCRA, a vender ou doar móveis, nas
condições que especifica.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 ll/82 -Autoriza o Instituto N acicmal de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, doar imóveis que menciona.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 15/82 ---:_Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a doar imóvel.que menciona.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n' 16/82- Autoriza o lnstitutoNacional de
Colonização e Reforma Agrâria - INCRA, a vender, em concorrência, os
imóveis urbanos que menciona, de sua propriedade.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
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Projeto de Lei da Câmara n' 65/82- Autoriza-o Instituto-Nacional de
COlonização -e Réforma Agrária- JNC.RA, a dOar os imóveis que menciona.
Relator: Senador -R_a·imundo Pãrente · ---=--- Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 76/82- Autoriza a doação, ao lns~ituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF, do terreno que especifica.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer~
Projeto de Lei da Câmara n9 97/82- Autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária- INCRA. a doa~ o_ il!l_óvel que ~enciona.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: AProvaÇãO do parecer.
Projeto de Decreto Legislativo n' I/81 ~ Homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissãO de papel-moeda, no ano de
1979, no valor global de CrS 50.000.000.000,00 (cinqUenta bilhões de cruzei·
ros). na forma do que dispõe o inciso I do art. 49-da Lei n_9 4.595,_de 31 de dezembro de 1964.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável ao Substitutivo da CE--:-Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 86/82 __:: AUtOiiza a Ü niversidade Federal
do Rio Grande do Sul a transferir, para o patrimônio da Universidade Federal de Santa Maria, bens imóveis localizados em Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Senador Tarso Dutra
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parece::Projeto de Lei da Câmara n'i' 125/82 - Dispõe sobre pensão especial
para os deficientes físicos que especifica, e dá outras providências-.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retiradas de pauta as seguintes proposições:
PRS n' 183/81 e o PLC n• 75/82.
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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COMISSÃO D.E AGRICULTURA
ATA DA 6• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 1981
Ãs dez horas do dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala_de Reuniões da ComissãO, piCseõtes Os Senhores Senadores Leite
Chaves - Presidente, Saldanha Derzi, Adalberto Sena, Lomanto Júnior,
Dirceu Cardoso, Valdão Varjão e o Deputado Nelio Lobato, reúne~se a Comissão de Agricultura.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente propõe seja dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada, e, em seguida,
convida o Doutor Nelson Luiz Baeta Neves, Presidente da Associação Brasi~
leira de Criadores de Búfalos, para ocupar o lugar de honra à Mesa.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Doutor Nelson
Luiz Baeta Neves, que presta seu depoimento sobre .. 0 Rebanho Bubalíno
AtuaLe. Suas Perspectivas na Pecuária Brasileira".
Após a exposição do Doutor Nelson Luiz Baeta Neves, usam da palavra
todos os parlamentares presentes.
Finalizando, Õ Senhor Presidente agradece o depoimento do ilustre convidado, assim como a presença dos Senhores Senadores, do Senhor Deputado
e demais presentes e_ determina, em seguida, que as notas taquigrâficas, tão
logo traduzidas, sejam publicadas.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu,
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO Ã ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 1981, REFERENTE A PALESTRA DO DOUTOR NELSON LUIZ BAETA NEVES,
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE !IOFALOS,SOBRE úTEMA "O REBANHO BUBALINO
ATUAL E SUAS PERSPEÓ"IVAS NA PECUÁRIA BRASILEI·
RA", QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO
SENHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Leite Chaves
Vice-Presidente: Senador Martins Filho
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- Declaro abertos os trabalhos da
-Comissão.
Senhores, a Comissão de Agricultura, hoje, está promovendo essa confew
rênciã sobre búfalos.
Entende o Senado, através de Senadores que têm uma maior vivência
com essa espêcie de animal, que o búfalo haverá de desempenhar. brevemen~
te, no País, um grande papel, quer dizer um papel de desbravador do Oeste do
País, sobretudo nas áreas úmidas, nas várzeas e nos pantanais. É um animal
de conhecida resistência e pela extensão do Brasil, pela variedade dessas terras úmidas, haverão b~falo de desempenhar um papel substancial. Essa conferência haverá de ficar nos Anais da Casª._E o SenadO tem alguma coisa de
interessante~ ~le,se assemeihª,.n~s~ su~_p~rm_anêpG.ia assim mais ou menos a
um universo.
~ Õiz~se qUe, u~a vez e_rnjtid_a uma imagerrl no universo ela fi~ eternamente. Volta a ser captada, volta aos mesmos locais. E aqui no Senado temos
observado o seguinte: o que fica nos Anais é costume ser objeto de consultas.
Sobre qualquer matéria que algu~m queira escrever no País, os arquivos do
Senado são examinados. são perqueridos. E tenho certeza que essa conferência haverá de trazer subsídio ao que temos a esse respeito. O nosso conferencista de hoje é o Dr. Nelson Luiz Baeta Neves. É Presidente da AssocU!ção
Brasileira de Criadores de Búfalos-. É um homem empolgado com o assunto e
que, com ele, tem longa vivência. Ademais, é também um homem extremamente inteligente, muito versátil, é um homem extremamente apaixonado
pela matéria. Não só o difunde no País, como o cria e S. S• também o faz com
esse empenho, com a certeza de que o Brasil haverá de lucrar muito com o desenvolvimento de um rebanho dessa natureza. Sendo um País enorme de regiões das mais diferenciadas, nenhum tipo de gado seria idea] para todo o
País. Nem sempre o que é ideal par~ o Rio Grande do Sul, o é para o Nordeste e para o resto do País. Então, como o g_ado que desempenhou um papel va~
lioso nas terras tropicais, o-bufâlo have:rá çle desempenhar um papel- não
tenho dúvida- no que diz respeito à Amazônia, que hoje é objeto das cogitações do País.
_
O Pr. Baeta Neves estã presente e é conhecido de muitos nesta Casa. E é
com muita honra, Dr. Baeta Neves que eu, como Presidente da Comissão de
Agricultura do Senado, recebo V. S• para a palestra de hoje.
A palavra está à disposição de V. S• para encaminhar a conferência da
melhor mançira possível.
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O SR. NELSON LUIZ BA_ETA NEVES- Em nome da Associação
Brasileira de Criadores de Bufâlos, da Comissão Especial de Assuntos da Blibalinocultura da Confederação _nacional da _A_gricultura bem como em meu
próprio nome, apresento os nossos_agradecimentos aos Senhores Senadores e
Deputados aqui presentes. A qualidade deste auditório, o número dos_ parla~
mentares interessados no assunto, além de nos honrar so_b_r_em_aneira, por si só
valoriza a bubalinocultura brasileira.
Inicialmente, gostaria de enfatizar aquilo que disse aqui o Presidente da
Comissão de Agricultura, Senador Leite Chaves.
Sabemo-s- que o Senado ê um agente de percussão dos problemas de interesse nacional e estamo:; convencidos de que hã necessidade de _se dar essa
percussão no assunto em tela, para que o bufá lo seja olhado como uma riqueza emergente no País.
A despeito de todo o tempo em que o bufâlo ficou no nosso território
sem qualquer atenção, ele proliferou e_ se desenvolveu.
Devemos reformular a história da introdução do bufálo neste País. A livraria Garnier em 1887 publicou, no Rio de Janeiro, o ..Tratado Prático_ da
Fabricação do_Queijo_e dll Manteiga" obra compilada no Brasil, por volta de
1885. É este livro que os_S_enhores estão vendo, e que menciona na pãgina: 4:
"O bufâlo c·Jmum. Atribui~se a origerri deste bufálo ao arni, cuja cor
tem, faltando-lhe somente a altura deste. Esse búfalo pode ser visto _n_o Engenho da Serra, em Jac_arepaguâ".
Provavelmente, já anfeS de 1885, o bufâlo, portanto, estava no Rio de Janeiro. A.piutir daí tivem-os as diversas entradas do buJãlo no Brasil, tivemos
por muito tempo o seu relativo abandon_o, ou o desinteresse pela espécie bubalina por grande parte de criadores. O surgimento do maior interesse pela
bubalinocultura, teve iníc..io em 1950 em ação comandada pela FAO. Essa
ação foi maiS ~'isivel quando ã FAO publicou a obra intitulada "The Husbandry and Health ofthe Domestic Br;jfalo" com subvenção da Liga Australiana
Contra a Fome, que objetiV3va a identificação de alternativas de produéãb de
alimentos em terras fracas.
A "Austra/ian Freedom From Hunger Campaign" a qualjâ nos referimos
como a Liga Australiana contra a Fome teve, realmente, a iniciativa de estimular e de dotar recursos para que a FAO examinasse o setor, c_onforme
menção feita em diversas publicações, concluindo que o búfalo é, dos animais
de pecuâri"a, o melhor coilvers'or de alimentaçãO pobre em carne-e leite, convertendo melhor inclusive celulose, face a aÇão metabólica do s~q q_rg_anism_o.
Essa capacidade de conversão alimentar do búfalo o coloca como ~mimai
menos competitivo com a_ alimentação humana. No Terceiro Mundo é onde
ocorre a_ menor produção de grãos na face da Terra. A F AO parte do princípio de que no Terceiro Mundo, sempre que grãos são convertidos em proteína animal, a alimentação humana é prejudicada. Hoj~ verrios issó n<? Brasil, o
aumento do preço do frango, o aumento do preço do pÕrco, altamente concorrentes com a alimentação humana, o preço do leite, não se chegando a um
equacionamenlo justo nem para o produtor nem para o consumidor, pQrque
as tradicionais rãças_leiteiras consomem, substancialmente, alimentos de necessidade para o povo, fato que acarreta a elevação-dos custos de produção.
O Brasil tem uma baixa produção de grãos, senão em números absolutos, certamente em números relativos. O Brasil exporta subconsumo interno,
porque 54 milhões de toneladas de grãos divididos pela população brasileira,
nos indica um quociente abaixo das quantidades de consumo per capita indicadas pela própria FAO.-Então, há de se libertar esses alimentos ou para con~
sumo humano, ou para maio' r Volume de exportação em favor da balança comercial do País.
Embora o búfafo confíi:nie_ SCndo pouco conhecido, já é, evidentemente,
melhor o seu relacionamento com o povo brasileiro, com as autoridades e
com os pecuaristas. Ainda recentemente os criador~s de búfalos era considerados uns excêntricos que criavam animais exóticõs:Hoje, já conse_guirriQs atê
chegar .no Senado Federal. O b~úf3lo tem para apresentar muito mais do que
aquilo que possamos dizer são àS virtudes que o búfalo deverã demonstrar no
dia-a-dia da atividade econó_miça, qtie vão justifiCá..Jo ou não, e essa oportunidade precisa ser dada ao búfalo. Essa oportunidade vem lhe sendo negada
há muitos anos. Vem lhe sendo negada pelo desconhecimento dos tecnocra~
tas, vem sendo negada pelo despreparo de algumas lideranças rurais e pela visão errônea de uma parcela da população, confundindo-o com animal selva~
gem.
Vejam os Senhores: no Parâ- o Deputado Nélio Lobato aqui presente
sabe que estou dizendo a verdade,;_ enquanto o búfaio de_yeria ser in_çlufdo
no currículo das escolas e das facUldades vOltadas _para a produção animal,
desde o nível de e_nsino técnico; a matéria ê oOjeto _de_ um curso de pósgraduação, na Universidade Federal do Pará, Precisamos, portanto, introdu-
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zir no currículo _das_esc:;olas um melhor conhecimento sobre o búfalo, para
que não haja, daqui a pouco,-a defasagem entre o tãmanho do rebanho brasileiro e a disponibilidade de técnicos habilitados.
Estamos_estudando a expansão da bubalinocultura, inclusive com dados
obtidos attavés da EMBRAPA que, em Belém-PAno Centro de Pesquisas
Agropecuãrias do Trópico Úmido, o CEPA TU, e mais recentemente em Pclotas - RS vem realizando estudos aprimorados sobre o búfalo.
Assim, partindo de informações técnicas de diversos Institutos de Pesquisas, _fíZ~mos um est1_:1do por comp~t~Ção, levando-se em conta a alta taxa
de natalidade dos búfalos, o baixo índice_ de mJ)rtalidade das crias, o intervalo
interparto~ relativamente peqUe~10 (quatorze meses), e o grande tempo de
vida reprodutiva dos aniinais, que nos permitiu traçar um perfil do rebanho e
a sua curva evQlutiva._ Or~banho brasileiro atual apresenta um crescimento
de 16,1% por ciclo reprodutivo, o que equivale a 12,7% ao ano. Isto significa
que no ano 2013 nós atin-giremos os prirrieiros éin-qUerita milhões de búfalos e
no ano 2017 o Brasiljã se sltuarâ coino detentor do maior rebanho de búfalos
do mundo. Estes dados fazem parte do material que entregamos aos Srs. Par~
lamentares nesta oportunidade, O Brasil realmente tem condições de abrigar
o maior rebanho de búfalo do mundo, graças a sua alta capacidade de adap~
tação em todo o território brasileiro, e o território brasileiro apresenta condições para a"Colher os animais. Trata-se de uma vocação recíproca; do Brasil
para o búfalo e vice-versa.
A partir desse quadro evolutivo justifica-se e pode ser deflagrado o processo de maior conhecimento do búfalo e da sua valqrização entre nós.
Estamos face a uma riQueza oemergente, -que mesmo na ocorrência de algum atrazo no seu desenvolvimento, em relação ao estudo por nós apresentados, será significativa para a pecuária brasileira, pois na história de uma,pecuária alguns anos a mais ou a menos não representam nada. Estamos certos
de que a maior aptidão que o búfalo tem para ocuPar as regiões da nova fron~
teira da pecuária brasileira, vai levá-lo certamen-te ao grailáe desenvolvimento previsto. Sua ascensão é indicada no grâfico que os Srs. puderam verificar
cujos m;imeros crescem -cumuhi.tivafnente- e poderâ ocupar, por volta do ano
"2020, cerca de 40% da pecuária brasileira. Os Srs. poderiam questionar se 40%
da pecuâria brasileira não seria muito. A resposta, se é muito ou pouco, serâ
dada pelo lucro, o lucro que o búfalo vai ensejar, porque nenhuma atividade
_ ec;onômica se faz na base da poesia. É gerando lucro, gerando maior produtividade, aumentando a produtiv1dade média da pecuãria brasileira, que o búfalQ realmente obterá o _§eu espaço próprio, aq:u~Ie espaço que lhe for mais favorãvel. Acreditamos que a despeito da afeita dã-Cirne, no mercado brasileiro, nos últimos 10 anoS, tenha, crescido anualmente à razão de 1,2%- segundo dados da Fundação G~túlio Vargas- não se pode manter isso. Se continuar havendo um aumento demográfico beril superior ao aumento da oferta
da carne, nós vamos chegar a uma situação insustentãvel: a carne vai encarecer para o povo, o povo vai ter fome de carne, e o Brasil vai ficar com uma pecuária estagnada e pouco rentâvel. Nós temos que aumentar a produtividade
do rebanho brasileiro, espandi-lo à necessidade do consumo, e aí se insere novamente o búfalo que apresenta melhor produtividade, podendo ser prodUzido a um custo. mais baixo. No momento, em que ele tiver uma posição mais
expressiva na comercializaçãq da carne, e quando ele puder ter uma linha de
Comercialízação independente, o criador poderia repassar uma parte do be'neficio do_ menor custo ao c_onsl!IDidor final~ Nós estamos cuidando de um
animal que pode produzir carne a um menor custo, e portanto oferecê-la a
um custo mais econôniico~
_Os.dados que temos relativos_-ªo ano de 1980, indica:m que qu~se trinta
mil toneladas de carne de búfalo foram colocadas no mercado _brasileiro e ess.e:S animais foram comercializados como carne de bovino, a despeito de alguns frigoríficos pretenderem desvalorizá-los para aumentar os seus lucro~.
Diferenciar eSsa carne jtirito ao -mercado consumidor, é ex,tremamente dificil,
pois, a carne de búfalo tem as mesmas características da carne do bovino, tantÇ> nos seus cortes, quanto no paladar e no modo de preparo.
Ê realmente difícil separâ·las e o próprio açogueiro que não seja muito
ex.tleriente não as distingue. Então, não eX.iste má fé, não existe fraude ao-consumidor, quando a carne de búfalo é vendida como de bovino. Uma coisa é se
çonfundir gato por lebre, outra coisa se confundir lebre por gato. Parece que,
quançio se oferece gato ao mercado e se entrega lebre o conSumidor estaria
Sendo beneficiado. Nós entregamos_ uma carne de alto poder protéico, com a
vantagein de ser majoritariamente de um animal jovem_, de um novilho precoce e a carne de animal jovem ê sempre melhor.
-.Mai.s,_ voltando aos problemas que a bubalinocultura enfrenta talvez
Pelo _seu desconhecimento por parte dos tecnocratas da ãrea bancária, citarei
· alguns fátos relatívos ao Banco do Brasil por ter a hegemonla 9.6 cr~dito rural
neste País, a· despeito do Ban_co Central fazer a parte normativa do setor.
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Quando _o Banco do Brasil se volta para determinado setor, realmente arrasta
atrás de sí a rede bancária, e, conseqUentemente leva junto a motivaçãO âo
próprio Governo.
- A carteira de Crédito Rural do BanCo do Brasil, através da CIC de 15-981 indica as suas linhas de prioridade. Então, diz que os seus recursos são ordinários ou extraordinários, que as origens podem ser interilas, ou externas e
indica as prioridades. O búfalo não é levado em conta na linha das prioridades gerais.
Por outro lado, na comercialização de animais selecionados, outra vez o
Banco do Brasil não diferencia o_búfalo de elite do búfalo comum; os búfalos
selecionados, dos búfalos não selecionados. Para os reprodutores bovinos de
alto padrão racial os financiamentos podem atingir até quareflta-ve.Zes o valor
da arro_ba de carne, esta na base de mil e setecentos cruzeiros em setembro de
1981. Os búfalos são todos colocados em uma vala comum, financiados em
até dezoito vezes õ valor da arroba. Vemos, enião, em algurTias exposições o
absurdo do búfalo valer em carne mais do que o financiamento que lhe é
acessível. Vemos, também, a ausência dos búfalos no programa de aproveitamento racional das varzeas o Programa PROVA-RZEAS. A despeito- de nós
termos alertado. o Ministério da Agricultura, aí está a CIC de 7 de outubro de
198 I. Entendemos, que da mesma forma como a pata do boi fOi a preCursorã.
da atividade agrícola em terras firmes, a pata dO búfalo poderia ser precursora da atividade agrícola nas terras de_ Varzea. Tráta-se de umi estratégia de
ocupação. Nós tOdos sabemos que, em qualquer atiVidade, a ocupa-ção mais
rentável vai expulsando a- menos rentável. Assim, antes que o Programa
PROVARZEAS, com tecriologia sofisticàda, e custo elevado, possa atingir os
30 milhões de ha., a que se propõe o Governo, e que todos nós sabemos quanto tempo vai levar isso, por que não ocupar com búfalo esse vazio econômico,
enquanto a produção_ agrícola não se implante nelas? Não seria nenhuma incoerênda do programa brasileiro. muito pr·ovável que as agências financeiras internacionais dariam financiamento, taffibém, Para -essâ. estnitégia- de
ocupação, mesmo porque, face ao vãlor- total do prOgrama, seria necessário
para a parte dos búfalos um percentual muito pequeno. Assim mesmo o búfalo voltou a ser esquecido, quando poderia gerar riquezas nas várzeas, até que
nelas o Programa PROVARZEAS conseguisse-implantar a agricultura com
drenagem, nivelamento de solo e outras providências necessárias. Ta-mbém os
bubalinos não são aquinhoados com qualquer financiamento para a produção de carne em confinamento, comtemplaitdo os financiamentos do Banco -do Brasil, apenas e expressamente os bovinos. O búfalo é um animal que se
desenvolve extraordinariamente bem em confinamento, conforme podem ser
vistos nos slides projetados, onde também podem ser vist_os os rç_sultados ob 7
tidos na associação de_85% de uréia com 15% de sã!, o que faz o búfalo ter-uni
rendimento extraordinário em tárrios de velOcidade de ganho de peso, estando pronto para o abate antes dos 18 meses, em tais condições.
Então_sabemos que podemos produzir búfalos em confinamento e podemos produzir em confinamento sem ser novidade, pois sempre se fez na ln dia,
porque lá não existe espaço. Hã uma grande concorrên-cia na India entre
áreas necessárias ao homem, a agricultura e a pc;::cuâr:ia. E tudo está ocupado
com tendências a ser restringida p3u[ãtiriã:mente a área de pecuária nas quaiS,
também, está estabelecida a concorrência dos animaís entre si. Por isso e pela
docilidade do animal, a pecuária está se fazendo eên grande parte através de
confinamento iritensivo, O- que podemos Jazer- com o búfàiO também aqui no
Brasil.
O búfalo tem sido discriminado e não está aquinhoado dentro da política
pecuária. Vejam os Senhores, que os búfalos estã_o excluídos das operações de
investimentos tecnificados dõ Banco d"o- .Brasli, somente beileficiando a
criação de bovinos para a produção de carne. Não é a·dmitido um investimento na bubalinocultura com característicaS de- tecnificiÇão, o que volta a ser'
uma injustiça ·cõntra os bUfalos.
Nas normas do Banco do Brasil, para financiamentos à produção de leite
não é mencionado o búfalo. Nem é cogitado o zonearnento do Brasil para que
o búfalo possa participar com prioridade na produção d~ ~eit~ em determina~-·
das regiões do Bfasil. Qu~ndo se fala em produz_ir leite lembl-an10~_nos de que
existem raças leiteiras selecionadãs a mais dé 2.000 anos. MaS q-uarido Se fala
em produzir o leite em regiões de clima tropical, na forn1ação de bacias leiteiras na região amazôriic3 e rias áreas mã:ts Quentes deste País, vemOs--que a pecuária de Taurinos é iriàéieqU8.da. Quando se fala no cruzamento de taurinoS
com zebuínos, e hoje está na moda o Girolando, viricula-se as bacias leiteiras
a uma renovação permanente de matrizes, porque esS-es -mestiços Só são eficientes na -sua produção leitcífa quando nascidoS de primeiro CrUzamento . .Ê
notório que os deito minados animais "voltados" perdem boa parte da sua eficiência na produção leiteirã. Urie,-pOIS, que seja Íínplantada urila pecuária de
leite permanente com bubalinos para se atender vários centros consumidores

e

FeVereirO de 1983

entre os quais podem-se citar alguns, tais como: Campo Grande, Cú.iabá, Be-_
lém, Ma naus, Rio Branco e_etc., pois seria deinasiado longo enumerar todas
as cidades oU regiões onde a produção comercial de leite de bubalinos, deveria ser- implantada.
Na lndia, segundo informações da própria FAO, a participaçãu dos búfalos rio fornecimento de leite é signifícatiVamenie majoritária. Embora os
bubalinos representem I /3 do rebanho de animais de grande porte na India, o
búfalo participa com ·maiS de 60% no abastecimento geral de leite naquele
País, e com 95% do leite cOnsUmido -nas giandes cidades através da distribuição das centrais de leite. O bófalo é um bom produtor de leite, e mais que
isto, é um ariirrial que 3pieseilta dupla a:pfidão comO Produtor de carne e leite,
aliâda a sua vocação- ·para o trabàlho.
·
Temos defendido junto ao Banco Central e ªanca do Brasil a introdução
de uma linha de crédito especiã.l para o búfalo. O crédito rural no Brasil estabeleceU uma dicotomia entre aS linhas de crédito, orientados para a pecuãria
de leite ou para a pecuária de corte. Por que não pode ser estabelecido para os
bubalinos uma linha de crédito mista, visariâO corte~ leite? As respo_stas que
recebemos são de que tal providência fere a Sisttniática do Banco do Brasil ou
que não existe uma linha mista de crédito. Ora, quem faz o mais faz o rrienos.
Antes de haver as duas linhas, de pecuâria de corte e pecuária de leite, ou não
havia nenhuma linha, ou exist~a -~ma só linh_a_de crédito. Acho que o mesmo
banco que unl dia separou a pecuária de leite da pecuária de corte para fins de
financiãmenio; ·poderá criar urüa linha de financiamento para pecuária de
carne e leite, -pecuâri"if riií~ta,_ Oiide poderia ~er introduzido alguma~ raças bo~
vinas, mas, sobretudo,-possa amparar os bllbalinos, como excelentes produtores de carne e leite que são;· No rol das evidentes discrimina-ções há, ainda, a
encontrada no Programa Integrado de Atendimento ao Pequeno Produtor
Rural; o ·PRORURAL, para desenvolver os pequenos e miniprodutores do
Paraná, nas regiôes -críticas-. ~-t?ste con~ê~iO que os ~enhores estão_-vendo, estabelecido recentemente ·entre o Banco dO Brasii e 0 Governó do -Estado do.
Paraná. Pass-arei a-1er aos presenteS a relação das atividades cuntempladas:
arroz, avicultura, apicultura, bovinocuhu-ra -de leite, corte e mista, feijão, fruticultura, milho, mandioca, olericultura, pesca, soja, suinocultora, trigo, eletrificação rural e outras, a critério da assistência técnica.
Mais uma vez o búfalo não foi incluído, embora na India a bubalinocultura se caracterize como atiVidade- tlj:>ica de pequeno produtor furai.
Estes casos concretos envolvendo linhas de crédito foi o que se pôde conseguir para e~ibir e relatar aos SeDhores nesta reunião. Outias iitjustiças poderiam ser detectadas se tivéssemos mais tempo e acesso as normas interrlas
_-_ dq l:lanco do Brasil. Cremos -que isSo ocorre principalmente, em razão de desconh~cimeQto da espécie bubalina ou por oposição gratuita e ihjt.J.Slific3.dã Ou
talvez, até, como se dii:jOcosamerite, a títUlo de discriminação i3.cial. Nós da
AssociaÇão Brasileira de Cria-dores de Búfalos juntamente com inúmeras e
conceituadas Asso_ciações de criadores nossas delegadas, nós da Confederação Naciof!al da Agricultu~a. onde hâ uma Comissão Especial para Assu-ntos de Bubalinocultura-CEAB, também pOr mim presidida perCebemos que
existe um~ barre_i!a que precisámos vence_r. Diversos Estados se propõem a
introduzir e estimular a p_ecuária bui;>alina. A Associação de CréditO e Extensão Rural do Paraná, criou o -"Programa de Apoio a Populações CarenteS -do
__ Litor<!}_ Norte e Alto -Ribe'ira'' com desenvolvimento da bubalinocultura,
mo.strando o melhor rendimento dos búfalos e os benefícios que eleS poderão
levar àquelas regiões. Temos O programa denominado "Búfalos- Alternativa ~pal-a a -Pecuãriá de Peinambuco" feito pelo InstitUto de DesenVolvimento
de Pernambuco - CONDEPE, onde demonstra que o búfalo tem aptidão
para se desenvolver se&unçlo _os climogr_ar:nas apresentados, na ârea do agrestre, na área da mata e na área do ~ertão. O búfalo está mal difundido _como
~anim"al de aptidões apenas para ã!ea_;i a!aSaqas, quando isto não é verdade.
Pof exemplo. no_ deser_to de _Kutche r:ta ifl:_d~a, onde chove apenas_180mm por
ano, __ o búfalo reCebe diariame!J.le-~niã cota de âgua de quatro litros~ apresenta produção_ aceitáveL O b_úf~Io está se desenvo_lvendo no Nordeste com gran-de rerldimeniõ~ Ainda no Nordeste: o Banco do Nordeste fez um estudo sobre
búfalOs, chegaTidO -à concluSão de qu-e havÚt fê'giões o~ de ele tinha maior apti-dão e onde se deveria desenvolver a sua -Criação. Infelizmente não foram alocados_ recursos para o programa ·mas está_ aqui o trabalho, magnificamente
impresso a cOre:S, ~m paP-el couché só que a bubalinocultura· não foi aquinhoada cõin recursos do Banco do Nordeste, para o seu financiamento. No
~stado de Santa Catarina u..'n programa denOminado '.'Projeto de Incremento
à Cria'ção de Bú'(alos em Santa Catarina". Vãrios outros Estados já têm programas de estimulO à criação de búfalos. E o caso de São Paulo, Mato Grosso
e um programa mais amplo no Paraná. Hã outros Estados, cujos estudos e
prôgramas estão em fase de elaboração ...Em à.Iguns casos essa atenção para
co-m os búfalos ocorreu após ter havido a sua exclusão das restrições impostas
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pela Resolução 671 do Co-nselho Monetário Nacional, de 17 de dezembro de
1980. O búfalo, portanto, ficou excluído das taxas de mercado em operações
superiores a 100 MVR. Não conseguimos;-eritretanto, que-o Banco Central
expedisse uma circular detalhada para os seus agentes de crédito rural, explicando que o búfalo era financiáV'el no prazo e condições normais do crédito
rural.
Esta _circunstância nos dificultou medidas de ordem prática em razão do
búfalo ser financiável por exclusão; por não estar inse-rido nas restrições. E
vejam os Senhores: eu não consegui - repito - que e/Banco Centia1 ditasse
normas precisas, ou que dissesse que o búfalo pode ser financiad_o porque não
está abrangido nas restrições da citada Resolução n9 67 I. Isto criou uma série
de incoerências na parte da aplicação do crédito rural. Embora alguns Diretores do crédito rural da rede bancária soubessem, a maioria dos gerentes do
crédito rural não; _desconheciam o problema e creio que ainda hoje alguns gerentes desconhecem. Vários Bancos interpretaram que quando a Resolução
n.,. 671 falou só em bovino_é porque se eSqUeceu de mencionar o bubalino e,
assim sendo. o bubalino por extensão teria o mesmo tratamento dado aos bovinos. Ainda córl.tinuamos lutando para que a rede bancária tenha consciência de que o búfalo, não se confunde com o bovino, inclusive perante o crédito ruraL E essa distinção tem que Ocorrer pois a bubalinocultura se caracteriza como uma pecuâria mihoritâria,:de características próprias e em fase de
consolidação.
A partir de maio de 1981, recebemos novo alento pelas palavras de apoio
que recebemos do Presidente Figueiredo, informando-nos que prestigiaria a
bubalinocultura definindo-a co_mo de interesse para a pecuária brasileira e,
conseqüentemente, para a economia nacional. Recentemente o Ministério da
Agricultura, através da Secretaria Nacional de Produção Agropecuãria estabeleceu um programa especial de apoio ao desenvolvimento da bubalinOcultura nacional. As dificuldades que indiquei aos Senhores deverão ser superadas ou amenizadas pela esperança que temos de dias melhores para a bubalinocultura, pois está se adens_ando, pouco a pouco, uma postura nacional a favor da bubalinocultura. PreciSamos -é agilizar o processo e, por isso, estamos
aqui. Nesse programa do Ministério da Agricultura estão incluídas várias sugestões da Associação Brasileira de_ Criadores de Búfalos, e da CEAB da
Confederaçã_o Nacional da Agricuitura, já foi ericaminhado pelo Ministro de
Agricultura ao Banco do_Brasil, se]n que até agora tenha ocorrido qualqUer
providência do referido banco, embora continuemos confiantes em que o
Banco do Brasil e o Banco Central adotarão medidas indispensáveis para socorrer a bubalinocultura brasileira.
Defendemos a horizontalização do setor para que este fique melhor alicerçado. Não _adianta os_ criadores terem cada vez mais búfalos. Isto, dificulta
o mercado de búfalos para reprodução e não favorece a disseminação do conhecimento do animal. Então; a nossa preocupação tem sido a horizontalização da bubalinocultura. Para se horizontalizar o__s_etor, temos qtie estimUlar
o ingresso de novos criadores na atividade, através de crédito-estímulo. A única alavanca que se tem no Brasil para se estimular o pecuarista a fazer algo
que não seja habitual, não seja tradicional, é através da_ concessão çle um_ qédito melhor facilitado, um crédito com características de crbdito estimulante.
Isto nos parece adequado aos intereSses da economia rural, sob três aspectos
fundamentais:
Primeiro, a ati vida de é economicamente conveniente: Tem-viabilidade e
enseja lucros. Então, estamos conduzindo os_pecuaristas a fazerem alguma
coisa de real interesse para eles. Os objetivos são válidos.
Segundo, é socialmente justo. b.jus~o sob dois aspectos, porque qualquer
medida de apoio creditício -ao búfalo vem beneficiar majõritariameiite as regiões _onde o búfalo é majoritârio. E essas regiões são_ precisamente as áreas
mais carentes deste País, porque hoje 50% do rebanho bubalino estã na Regfão Amazônica; E, é opOi'Tuno que seja lembrado aqui que a liderança do rebanho não estã rilais no Marajó, que forneceu grand_e parte dos animais para
que a liderança numérica do rebanho se estabelecesse na Amazônia Continental. Estamos comJ4% na Região- Nordeste, onde avulta a participação da
Bahia. Estamos com 12% na Região Centro-Oeste. Essas são, notoriamente,
regiões mais carentes, onde o apoio ao búfalo viriã re-p-ercutir em beneficio regional.
A horizontalização do_ criatório apresenta, novamente, o a-specto eminentemente social, pois ela deverá beneficiar o pequeno criador, devem ser
considerados pequenos. criadores, inclusive, aqueles que tenham outras atividades eventualmente expressivas, mas que não "tenham búfalos. Estes devem
também ter acesso a esse crédito para comprar até trinta cabeças íemeas e um
macho e ter o beneficio do crédito-estímulo.
Então, isto faria com. ·que-o búfalo tivesse a oportunidade de demonstrar
as suas virtudes a grande número de pecuaristas que não iniciariam a ati vida-
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de em momento de crise, já que-eles trabalham de caixa única. E se a crise os
atinge nas suas ativídades majoritárias, eles não vão querer deslocar nenhuma
parcela de recursos para fazer experiências com um animal que lhes é desconhecido.
Terceiro, porque as_necessidad_esdo setor s~o_suportâveis pelo Governo
Fed~~al, pois com um pequeno volume de recursos o setor pode ser amparado
com um exc:elente retorno aos benefícios a ele_ dirigidos; que se abram perspectivas para que o búfalo seja olhado, principalmente no momento em que o
Governo ~frima ri.ão ter recursos para apoiar a bovinocultura. A explicação
Governamental me parece, salvo engano, bem clara; não há recursos suficientes nesse momento de crise financeira, para s-er da dó um respaldo creditício à
bovinocultura, porque consta, segundo dados atribuídos a SEPLAN, que a
bovinocultura necessitaric;t._atualmente de um valor da ordem de quatrocentos
bilhões de cruzeiros. Talvez os senhores Senadores saibam corretamente esse
número.
Entretanto, o búfalo, para ter o seu criatório horizontaliiado, precisa de
apenas um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros ao ano; com esse valor corrigido nos anos subseqUentes será possível a realização de um programa em
10 anos que vise intrOduzir diretamente mil novos criadores na atividade, ao
ano. O fator multiplicador dessa medida será ponderável. No momento em
que, através de um crédito-estímulo direcionado ao setor, for efetivando a introdu_ção de mil novos_ criadores ~o ano, isto vai extrapolar do círculo dos pecuaristas· financiados, cujo siinples ingresSo n-a bubalinocultura vai servir de
motivação para atrair outros novos pecuaristas para o setor; que ingressarão
com recursos próprios. Acredito que esse crédito-estímulo poderá ensejar direta e indíretamente o ingresso total de, mais de dois mil criadores ao ano.
Então, em dez anos, obteríamos o ingresso_na atividade de no mínimo vinte
mil novos criadores. Como Conseqüência ecOnômiCa do-programa, será ensejado a maior número de ç_t:iadores novos e satisfatórios rendimentos. Daí o
setor deslanchará por suas forças próprias, desenvolvendo-se por impulso do
excepcional crescimento vegetativo do rebanho. Enquanto a bubalinocultura
se assemelha a um carro semi-parado a bovinocultura hoje é um carro andando, com um pouco mais ou um pouco menos de velocidade, ele continuará
andando. O _organismo adulto e robusto dã b_ovinocultura poderá estar um
pouco mais magro financeiramente; dept;Jis de enfrentar uma crise. Mas a bubalinocultura não. É uma atividade- que estâ em fase de consolidação. Então,
se forem negados alguns recursos para que se possã. adiciOnar combustível a
esse carro ele continuará parado. E_toda vez que as minorias são tratadas pelas regras das maiorias, podemos chegar a situação dramática. As minorias
tendem a perecer. E eu estou, realmente, com receio que a bubalinocultura
venha a perecer, princiPalmente pela falta de compradores de matrizes na faixa de oito. nove ou -dez anos de idade que estão hi.do- para o abate precocemente, como animal de descarte, antes que elas tenham atingido 50% da vida
reprodutiva, uma vez que as búfalas se reproduzem normalmente até idade
superior a vinte a-nos.
Devemos ter sempre em mente que os bubalinos somente se reproduzem
entre si, daí a importância d-a preservaÇão das matriZes nos ventres reprodutivos.
Ora, se essas fêmeasimprescindíveis-são abatidas -antes de terem atingido
50% da sua vida reprodutiva, frustrar-se-ã a perspectiva de desenvolvimento
do rebanho. Embora, hoje, tenhamos um milhão e duzentos mil búfalos neste
P3.ís, o que imporia ê- a alta potenCialidade do setor; o importante é saber que
poderemos ter ciriqüenta milhões de búfalos daqui a trinta e poucos anos.
Mas isto estarã frustrado, se nós não_ tíverinos como continuar obtendo as
crias de todas as fêmeas aptas para reprodução. Por isso é que terilos que incorporar à atividade novo·s-criadores que irão, portanto, continuando o critério e viabilizando a correta evolução do rebanho.
Assim, eSpetamos o apoio da classe política brasileira, que tem possibilidade de nos ajudar e que poderá contribuir de forma decisiva para que os búfalos obtenham, se não uma Lei Áurea, porque vai ser difícil encontrarmos
uma- Princesa Isabel hoje para os búfalos, mas que pelo menos encontrem
uma Lei AffOnso Arinos que dê ao búfalo alguns status, que seja vista a
criação do búfalo, com seriedade.
Creio 'ser conveniente, neste momento; fazer uma pausa. Os Senhores
poderiam ter alguma coisa para perguntar, ou mesmo alguma restrição quanto ao material elucidativo que lhes foi distribuído ao início- desta sessão.
Como ainda temos várias cópias aqui conosco, pediria ao Presidente desta
Comissão, o Senador Leite Chaves, que autorizasse a sua distribuição entre
os outros Parlamentares que, nã_o podendo estar aqui presen~es, queiram tomar ciênciã dos estudos apreseiúados. Peço aos Senhores que atentem Para os
. dados comparativos entre o rendimento de carcaça dos zebuínos e bubalinos,
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elaborados sob a supervisão da Secretaria da Agricultura do Estado de São
Paulo. E importante salientar que o zebuíno tinha quarenta e dois meses e o
bubalino apenas vinte e quatro meses de idade, ambos criados em igualdade
de condições pelo mesmo criador.
Antes que lhes mostre alguns slides, insisto--que estou a disposíÇão dos
Senhores Parlamentares que quiserem fazer perguntas.
- - O Senhor Senador Saldanha Derzi. - ·
Senhor Presidente, muito íiltereSsante e tm.iilo instruliva -a exposição do
Dr. Baeta Neves. Realmente esta é a situação dos bubalinos nO Brasil, pois
não há por parte do Governo nenhuma assislêilda"~ ·nenhum amparo. Sabemos que a lndia tem os melhores reprodutores bubalinos, setecionados tanto
para a produçãO de leite, quanto para a produção de carne. Acho que nóS devemos até pleitear uma grande importação, se lndia deixar sair de seu território o·s búfalos para o Brasil, porque sei que os importadores que trouxeram
o gado nelore, gir e outras raças da lndia trouxeram também um pouco de
búfalo. E trouxeram um búfalo aí que é um asSOmbro, um reprodutor que
tem mil e quatrocentos quilos e que tem realmente dado uma contribuição
muito grande para a melhoria dos búfalos no Brasil.
Um amigo meu esteve na lndia e informou-me que esteve na zona dos
piores desertos dãqUele país--- e lá havia um otiiro tipo de búfalo, extremamente rústico que ·quase não tem o que comer mas sobrevive muito bem na~
quela região, é um pouco menor - e qUe segundo dizem - seria redenção
da pecuária do Nordeste, se pudesse importar esse tipo de búfalo para as wns
mais âridas .do Nordeste que ainda são melhores do que as zonas semi-âridas
da lndia. Indis-cutivelmente o Brasil precisa pensar seriainente na importação
e no amparo à criação de búfalo no Brasil.
Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer: qual é a idade reprodutiva
da búfala?
-O Senhor Nelson Baeta Neves- A búfala tem o primeiro estro na
faixa- de dois anos; ela é normalmente enxertada na base de 24 a 26 meses e a
primeira pãrição se realiza por volta de 34 a 36 meses. Dai, sucessivamente, a
búfala vai se reproduzindo com intervalos inter-partós médios de 14 meses,
segundo análise feita em diversos pljatórios ilO Brasil. Nesse câlculo feito por
computação, cujo relatório foi distribuído aos Senhores, em cada 5 anos hâ 4
parições, tendo sido levado em conta, portanto, o intervalo interpartos de 15
meses. O período de gestação é de, aproximadamente dez meses e meio e com
um mês e meio (45 dias) normalmente, para haver o primeiio eStrõ, aP6s a parição. Hâ freqüentes ocorrências de búfalas darem cria com 12 ineses de intervalo entre partos, ou seja terem a parição seguinte coirjCidindo no mesmo dia
e mês do ano anterior. E há ainda enxertos menos freqUentes, quando o pri~
meiro estro após o parto ocorre no 309 dia. Então, pode acontecer nesses caw
SOS interValos Ínterpartos inferiores a 12 ffiesciS.
É oportuno que se atente, nessa ab_ordagem sobre os búfalos, que o uw
funcional da terra deveria ser implantada em termos de pecuária, colocando~
se búfalos nas áreas que lhe saõ mais favoráveis. Quanto a importação-- ela
é uma das nossas metas. Entretanto, nós temos muito receio de conseguirmos
a importação de animais para reprodução, sem que seja adotada uma política
de apoio ao búfalo no Brasil, correndo-se, então, o risco de não conseguirmos
os resultados desejados da importação. Acredito que não tenhamos condições de obtermos no exterior, grandes quantidades de animais, mas nós teremos certamente, condições de obter animais de boa q-ualidade. Objetivamos, pois, importar o búfalo para melhoramento e não para povoamento.
- O Senhor Seriado r Saldanha Derzi- Mas eu perguntei até que tdade
as búfalas se reproduzem.
-O Senhor Nelson Baeta Neves- PeÇo des_culpas em ter fugido involuntariamente, do assunto. Nós temos usado na computação a idade de 20
anos. As búfalas vão parindo regularmente até idade superior a 20 anos. Em
idades mais avançadas há uma tendência do intervalo inter~partos ir aumentando, diminuindo a produtividade do criatório. Já vi muitas búfala.) paridas
em idade superior a 30 anOs, 1ilclusive já ·vi uma búfala sem dentes - parida
aos 37 anos. Se no estudo da projeção do rebanho fossem usadas idades de
parição mais elevadas, poderíamos conflitar com a opinião de alguns donos
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da verdade que são em alguns casos os organizadores da política rural neste
País. Então achei mais fácil defender 20 anos e depois aumentar essa faixa de
idade se for o caso, como elemento de reforço à autenticidade da projeção
que fizemos do rebanho. Evidente que aos 20 anos as búfalas estão ainda na
plenitude de sua vida r_eprodutiva.
-O Senhor Senador Valdon Varjão- Sr. Presidente, só uma pergunta.
~ O Sr. Presidente· (Senador Leite Ch-ãveS) ~Pois não. Entretanto, as demais perguntas poderiam ser feitas durante a projeção- dos slides. Com isso
nós satisfaríamos a· questão de tempo.
-O Senhor (Senador Valdon Varj_ão)- Eu perguntaria só à questão de
clima. O búfalo é adaptado a qualquer clima no Brasil?

- 0- Senhor Nelson Baeta Neves- Exatamente, O búfalo tem uma capacidade extraordinária de se adaptar. Helmut Fischer hoje considerado o
maior geneticiSta do mundo, diz que a carne do búfalo vai ser a proteína do
futuro, porque é o único animal que conseguiu se adaptar, produzindo economicamente beril, de 47 graus a latitude NOrte, nos climas- temperad-os da EuRropa, onde ele está: na Itâlia, Bulgária, Iugoslávia, Romênia etc. até 36 graUs ·
de Latitude Sul, incluindo as zonas tropicais e tórridas do nosso planeta. Esse
fato demonstra que a maior parte da superfície terrestre é apta ao búfalo. Em
questão de altitudes também. Vivem nos vales situados entre-2 ..:·00 a 2.800
metros de altura nos contrafortes da Himaláia, no Nepal, no Cad.imir etc. e
se desenvolvem excepcionalmente bem ao nível do mar. Então essa característica de grande adaptabilidade do animal é que o faz capaz de ocupar as maio~
res áreas-do País. Como os Senhores estão vendo nl::steslide, eis um reProdutor de conformação frigorífica: e â.terifem para suà excelente cobertura de carne. Os Senhores percebem no s/ide que ele é de perna curta, e é muito profun·
do. Ele veio para cá com o nome de Jafarabadi. Embora o seja, ê uma variedade denominada na lndia de Girbúfalo. Quando em 1962 se fez a última importação- da lndia, foranl introduzidos no País os primeiros Jafarabadis de
Região de -Pãfitana que sãO ·aque1eS1riitÜtsOs e que necessitam· de maiOres suw
primentos alimentares.
_Mas o_ GirbUfãlo é da área da florc;:sta_ de gir, na India. Esses búfalos cs~
tão em regiões onde zebuíno não vai bem; e ele_ consegue ir muito bem. Esse
tipo é que nós estamos misturando com o búfalo que veio da Região de Pali~
tana e, com isso, estamos conseguindo um melhoramento de carcaça. O fri-.
gorífico Sadia-Oeste hâ três meses abateu ein Cuiabâ duzentos búfalos 'na fai-'
xa de idade de vinte e óito ffieses, Com um p·eso médio de dezenové arrobas,
apresentando um rendimento de carcaça de 54%. Isto é resultado de melhoraw
mente genético que os criadores estão introduzindo.
·
Este outro s/ide mostra um gado murrah. Os Srs. podem também ver que
o Girbúfalo (Jafarabadi comum) e é)Murral\ se assemelham muito. na conformação, enquanto o Jafarabadi de Palitana já ê menos precoce porque é de
maior porte e necessita de mais tempo para Se desenvolver e engordar. E a·
mesma coisa que-procurarmos engordar uma pessoa de dois metros e meio de
algura e outra mais baixa e ma:is troricuda. Neste slide os Senhores estão vendo a capacidade reprodutiva dos búfalos: em duas áreas totalmente distintas.
na Região do Vale do Tietê e no Vale 9o Ribeira. Então isto mostra qual~ acapacidade de adaptação dele. Os rendimentos foram praticamente os mesmos. Enquanto em Tietê deu 94% de taxa de natalidade, no Vale do Ribeira
deu 92%. Isto mostra que ei:n termos estatísticos não houve qualquer diferença. Isto é um slide da Faculdade de CiênCias Biológicas de Botucatu-SP;
que estã estudando este assunto sob a direção dO prOfessor Barissôn Villares
que por motivos de força maior não pôde embarcar para Brasília. Além das
desculPas- que ele pediu que fossem apresentadas aos Senhores, solicitou~me
que trouxesse os slides, onde estão registrados os estudos efetuados. Quanto a
eficiência reprodutiva o Vale do T1etê apresenta 93,5% e o Vale do Ribeira
92,2%, o que dá uma média em conJunto de 93,5%, o quadro' demonStrativo
adiante mostra a eficiêriCfa dos búfalos em regiões totalmente distintas
levando-se em conta que o Vale do Ribeira é a pior régião do Estado de São
Paulo, onde as terras apresentam insuficientes índices de microelementos com
a taxa de fósforo por volta de 0,2%.
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a uadro 3- E ti ciência RI:: pfoduti va de 6Úf010s- JAFARABA01
nos Vales do Tlete e do Ribeira. -SP, Brasil.
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Neste slide seguinte, mostram-oS -o búfalo ~m CQf!fi_namento, vendo-se o
profess_or Yíllares, juntamente com os _técnicos de BQiuC-a1-'tj__fazérido a avaliação da adição de uréhi~ em 8S%_jiirlto com I:% de saLmineraf, cujq _co~surno
pelos bubalinos é feito-cOm totã.l segurança, e magníficos resultados, conforme
mostra o slide seguinte:
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Temos vários exemplos de auspiciosos rendimentos. O .escritor Nelson
Palma Travasses, mantéin Um confinaniCntó -de búfalos em Araraquara-SP,
onde está obtendo aos 16 meses, 15 arrobas de peso líquido. Isso mostra que,
no confinamento, o búfalo pode dar excelentes resultados a um custo relativamente baixo em razão de_ poder consumir ·alimentos inferiores,
A carne do ãnimal nessa idade chega ao consumo, sem os inconvenientes
de carne gordurosa, podendo os Senhores veiem no slide que não há manta
de gordura nas carcaças.
_ -Vê_~se neste slideLagora, a carcaça do búfalo abatido com 26 meses, apres-enlaildO uma ilofinarcobertu~fi_de gordura e a cor dessa cobefttira_de gordura ê a inais visível diferenciaçãO da carcaça do bubalino. Essa gordura é bem
mais branca do que a gordura do bovino.
O SR. SENADOR LO MANTO JÚNIOR- Permite V. Excia um apar-

...... _ curva a

.....

de Peso --,;~-~-8-ú_f_aiOi .:.'Aümênta~.. as ~oál
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Os Senhores vêm, nestes/ide, o uso de chuveirinhos, no confinamento. No
seguinte pode ser visto os caçadores que soltam óleo no couro do búfalo quando ele se esfrega. Botucatu desenvolveu a possibilidade de se passar óleo, qualquer óleo no lombo do búfalo para que a pele dele não se resseque e não se
trinque. Trincando a pele, o búfalo fica irrequieto, entra em mal estar e reduz
seus rendimentos no confinamento. Pode-se hidratai- O -cOurO- do búlalo ou
pelo processo da água aspergida ou do óleo. Oslide adiànte, mostra eis rendimentos nesses processos.

fe?"
O SR. NELSON BAETA NEVES- Pois não.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -

Qual é a idade ideal para o abate?

O SR. NELSON BAETA NEVES- A pecuãria moderna, considera
mais rentável o abate de animais jovens, não se impOrtando com o peso máximo que eles possam apresentar. Importa mais a rotação do negócio, o giro do
dinheiro e, priffcipalmente a relação custo-benefício. Disso temos um exemM
plo bem significàfiVO-. Na avicultura, já há muitos anos não se encontra em
granja frangos de 3 quilos para vender, porque, a partir de um quilo e setecentas a um quilo e novecentas gramas, o frango começa a consumir muito mais
do que responde em rendimento de carne. Se eu pretender ter búfalos maiores, para vender uma quantidade de arrobas maior, iria ter uma diminuição
da capacidade de empastar esses animais-. Prefiro, entãO colocá-los no mercado como novilhos precoce e o giro do dinheiro hoje, que vale muito, nos estimula a comercializá-los para abate a partir de 15 arrobas, com benefícios de
maior lucratividade.
No Vale do Ribeira-SP, em terras fracas, tenho obtido 15 a 16 arrobas na
faixa de 22 a 24 meses. Jã na Região de Araçatuba-SP, aos 24 meses, os búfalos apresentam mais de 18 arrobas. Se o búfalo se adapta à alimentação de
baixa qualidade-e se desenvolve, vai muito melhor com alimentação mais rica
e farta; ele não é trouxa suficiente para só preférir o ruim. Se pudermos pôr o
búfalo com melhor alimentação,- ele vai, realmente, responder melhor. Entretanto, ele não deixa de ser, economicamente, conveniente em regiões coino o
Vale do Ribeira, onde a população de bovinos em 1954,jã era, cinquenta vezes menor do que a do planalto de São Paulo e, de lá para cã, esse diferencial
já é de -120 vezes menor. Por que razão, o pecuarista foi para áreas muito mais
distantes, deixaridõ o Vã.IC: do -Ribeira, ericoStado em São Paulo e Curitiba.
junto ao mercado consumidor de cerca de 15 rriilhõe-s de pessoas, composta
da Grande São Paulo;-áa grande Curitiba e da Baixada Santista? Porque os
bovinos no Vale do Ribeira, não davam rendimentos economicamente satisfatórios~ E, agora, nós s~be~os que o búfalo lá, dando 15 arrobas, até os 24
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meses de idade já apresenta rendimentos altamente satiSfatórios, além de oCu~
par vazios económicos. _NóS estiinos ÍiltroduiinâO n-a regfâo, com sucesso a
canarana erecta lisa, vinda do Marajó, e principalmente a braquiãria humidí~
cula. Realmente, o Vale do Ribeira deve ser visto sob dois aspectos: antes e
depois do advento das braquiáriaS -e da introdução dã canarana. Da mesma
forma, a região noroeste de São Paulo pode te-r a sUã. história contada, em tefmos de pecuária, antes e depois do colonião ter-se desenvolvido naqueles solos arenosos-. Não tínhamos, _até pouco tempo, no Vale do Ribeira, uma
gramínea capaz de suportar Um PH de 4,7 a 5-,2~Não tínhamos, como ocupar
áreas mais altas, com baixíssima quantidade de -mã.téria orgânica, contrastando com as várzeas, que são" realmente férteis. Com aS bracjU.IáriaS ocupando
os morros, se viabilizou definitivamente a pecuária no Vale do Ribeira pois,
anteriormente, quando viriham as -periódicãS- ench-e-nteS, nas várzeas, não se
tinha morro para pôr o búfalo, tendo ele que ficar na .ãgua. Búfalo pode até
sobreviver na -água:;- mas nãõ significa -que ele não dê rendimentos melhores
quando se pode oferecer um capim melhor obtido _em várzeas semidrenadas.
Até a canarana, quando é plantada em terreno drenado, dá um rendimento
maior, podendo ainda, ser utilizada em excelentes c:apirieiras.
Esclareço a_os_Senhores que, ao fafar em Vale do Ribeira-SP; poderia falar em muitas outras regiõeS subdesenvolvidas, como o Vale do JeqUitinhonha ou áreas, onde o início do desenvolvimentO pii!cisa chegar o mais râpido
possível. Ê o caso, inclusive, de determinadas partes da Amazônia onde o bú
falo é considerado o animal que mais atende a ecologia, por não exigir alterações signíficatívas do meio, ajustandowse às características loCais (campos
nativos, vargões, etc.) vT:ibilizando a maior preservação das matas nativas.
Mencionandowlbes com frequência o Vale do Ribeira, como exemplo e, ainda, por ser a região onde eu exercendo a minha- ati vidade com )Jm cria tório
semiwintensivo de 2.800 bubalinos, posso melhõr -tranS-riiítir-Ihes a minha experiência pessoal, aprimorando prátiCas de man-ejo e assegurando-fhes que O
sucesso da atividade se alicerça, basicamente, no critério de "búfalos manejaw
dos como búfalos",
Neste slide seguinte-, vemos o rendimento da carcaça de duzentos noviw
lhos bubalínos abatidos no frigorífico.
---------(slide 4)
Vejam, então os Senhores, que a carcaça dos búfalos apresentam um óti~
mo rendimento e, portantO, é ensejado aoS'fdgorífiC(is -lionS negócios coin a
aquisição de gado bubalino. E a SADIA nos avisa, oficialmr!Ilte, que qualquer bubalino que queiramos- abater eles recebem, pagando por arroba ou
quilo o mesmo preço da carne bovina.
Só isso diriffie dúvidas quanto a carne de búfalo e favorece as nossas negociações com os frigoríficos. Há frigoríficoS que- dizem não abater búfalos.
Isso ocorre ou por ignorância ou por má fé e, neste-caso, para aviltar o pieço
carne, desvalorizar o rendimento da carcaça e, assim, pretender justificar o
pagamento de preços inferiores. É notório que ·a frigOrífico "SADIA faz parte
de uma organização competente, bem gerenciada por profisSionais do ramo.
Assim como ela, muitos outros frigoríficos estãO reCebendo e abatendo habitualmente búfalos, colocando no mercado uma excelente carne. Assim, a
maior preocupação da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, não ~
conquistar o mercado a nível de consumidor, porque, a riívd de consumidor,
a carne está sendo colocada normalmente. No Marajó, deve-se comer, mais
de 50% de carne de búfalo. No Vale do Ribeira, esse consumo já é da ordem
de 30% e há regiões em que se verifica uma tendência crescente na particiw
pação da carne do búfalo no mercado consumidOr.
-

O SR. DEPUTADO NÉLIO LOBA TO- Em muitas regiões a comercialização da carne do búfalo é feita pelo preço da de arroba de vaca.
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Esse couro de búfafo deve ser juntado e comercializado corretamente
identificado. Assim, o curtume pode ajustar as máquinaS para urTI volume
maior de produção e, portanto tirar duas ou três raspas. Sabe-se que o couro
de búfalo embora sendo mais resiste-nte que os de bovino, era permeável, não
-servindo para sob e aPresentando restrições para outros usos que necessitassem de menor absOrção de água. Atualmente, com as tê:cnicas de pi'eparo do
couro com silicone~ o couro de !JúfalÕ se tornou írilpermeãvel. Há um curtume em Belém, esplecialista em búfalo. A Indústria Samello comprou dele
toda a produção, fez botas identificando-as como .. Water búfalO", e
exportando-as para o mercadO -f10rtewamericano_ com uffi sobrepreço de tO
dólares sobre botas_similares, confecciOriadas em couro de bovinoS. Está aí o
exemPlo. Te~os que valorizãr ~s produtos de origem bu62Iina.

O SR. ARIVALDO BARBOSA- O melhor arreio é de couro de búfalo.
O SR. NELSON BAETA NEVES- Não há dúvida, eleémaisseguroe
apresenta maior durabilidade.
Vemos nestes/ide agora as carcaças de búfalOs pendurados nã esteira de
um frigorífico. Esse búfalo é de porte médio e, Como jã dissemos, é o mais
aconselhável para a expansão-da bubalinocultura. Os búfalos maiores são património ge'nético da pecuária brasileira. Excepcionais -para melhorar a caixa
da maior parte dos búfalos, que existem no Brasil que são os mestiços e o mediterrâneo. Este último não está sendo melhorado geneticamente, como deveria Ser feito, Faltawnos reprodutores puros de origem mediterrâneo. Pretendemos trazer exemplares da Itália para va]orizar a raça mediterrânea no Brasil,
evitando-se o fisco de sua -extinção através de cruzamentos absorventes. Na
verdade, é essa conformação do búfalo de tamanho médio que melhor se
ajuSta no -gabarito normal das esteiras dos frigoríficos.
No slide, que se segue, mostrãffios uina chafge rfd'icularizando os apregoadOs conhecedores de carne e que se dizem capazes de distinguir carne bubalina e bovina. Têm sido feitos vários testes para os entendidos dizerem o
que estão comendo. Numa ocasião fizemos uma reunião de 70 técnicos na cidade de_ Ser_tãozinh_o, em S_ão Paulo, na SecietarTa de Agricultura. Dissemos:
vocês vão receber espetàs, lembrem-se que metade da carne dos espetos distribuídos é de búfalo e metade_de boi. Agora, proVem e verifiquem quaféa carne do seu espeto. Não -contamoS qUe cada espeto tinha dois pedaços do mesw
mo tipo. Exemplo: dois pedaços de filé, doís de colchão duro etc, sendo semw
pre um pedaço de carne de boi-e um de carne de búfalo. Na análise das resw
postas não foi encontrada nenhuma informação correta. Todos garantiram
que o seu espeto era só de carne de búfalo ou só de carne de boi, com a explicaÇãO fiais freQuente de queo_a dura era búfalo e a macia boi. N ir1guém disse
qUe havia carne de animais distintos em cada espeto.
De outra feita, fizemos o mesmo tipo de teste em Araçatuba, separan,do
as carnes. Existiam espetos de carne de óoi e espetos de carne de búfalo, devidamente numerados para correta identificaÇ, 1. Solicitãmos que os cerca de
- 90 d6gllstãdores respondessem 6 queStionário, 'dicando o número-·do SeU espeto. Estatisticamente, chegou-se a conclusão ~. e não houve distinção entre
as carnes.

O SR. SENADOR LEITE CHAVES- Dr.,

~son

Baeta Neves, quan-

do eu estive nas Filipinas em maio;- vi em pequen propriedades, búfalos,
aqueles que tinham o chifre pãra trás, faZendo ser -;os de carga e tração.
Disseram-me que eles fornecem o leite para a famíl· O Brasil está com a
preocupação de colonização e ela tem que surgir. ~ ..... ·a possível, digamos
numa colonização que se fizesse rio--Brasil, que cada f;u. ília daquela tivesse
pelo menos um _casal de búfalo. Seria possível introduzh este costume?

O SR. NELSON BAETA NEVEs- Mas veja, em São Paulo, Paraná,

O SR. NELSON BAETA NEVES- Na lndia, no Paql.õstão e em vários

Rio de Janeiro, Minas Gerais, teOho informação de que o preço -do novilho
búfalo é comercializado pelo mesmo preço da arroba do boi. E diss-o eu tenho
experiência própria na venda dos produtos de minha produção.
Pagar pela carne do búfalo preço menor que a carne de boi, é uma fórmula que o frigorífi-co tem de buscar um benefício adícíorial à custa do criador. É necessário uma campanha de disciplinação da comercializã.çào dos
produtos de origem bubalina com a colaboração dos Ministérios da Agricultura e Indústria e Comércio-. Ê, por exemplo, o caso do couro._O que' acontece
com o couro dos bubalinos? Alegam os frigoríficos e os curtumes terem prejuízo no couro. Prejuízo não têm, mas é claro que ele1:1 não têm_ a mesmá marw
gem de lucro que obtêm com o couro dos bovinos. Muitos frigoríficos enw
chem um caminhão de couro de bovino e colocam o couro de bubalino no
meio e o curtume não pode processar esse couro na continuidade do processo
industrial. As máquinas necessitam ser ajustadas em raião da maior espessu-

outros países da Ãsia, o búfalo é realmente criação de fundo de quintal,
alimentandowse, muitas vezes, dos restos da produção agrícola, inclusive comendo as palhas. Acho que a melhoria alimentar do povo brasileiro tem que
começar cOm o hábito deles criarem animilis como estes. Animais de baixo
custo de manutenção em volta da casa e que podem alimentáwlos através do
fornecimento de wTI Cxcelenl.e leite, No" Vale do Ribeira não há tradição de
pecuária, e lá existe -um séfiO problema de' desriutrição infantil. QuandO iniciainos a criação de búfaloS avisamos ciue daríamos leite para cerca de 40 Vizi--nhos, princfpalmente para melhor alimentar -as mUitas crianças. Ap_enas um
vizinho vai_buscar o leite, A criançada da região se recusa em beber leite. Elas
já vêm com ~quela formação de seus pais, e ilão querem saber de tomar o leite, preferindo em muitos casos, um trago de aguardente pela manhã, admitido pela ignorância dos pais _que têm esse hábito. Isto é uma realidade terrível;
quando ~e 'l{ê uma sifl!a_ção dessaS, lamenta-se a falta de bons hábitos alímenw
tares iniciados na infãncia e decOrrente da atividade pecuária, na qual o búfa-
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lo se insere como uma ótiin3. opção; inclusive pela sua habilidade em produzir
leite barato. Por falar em custo de leite, tenho a impressão que a pecuãria brasileira, - que me perdoem os produtores de leite eu nãO sou produtor de leite, eu sou tirador de leite- ainda não sabe o que quer. Se é alta produção ou
bom lucro. Isso ê um grande problema. O que tenho visto são vacas altamente produtivas, de origem européia, a -um CustO de produção absurdo. Outro
dia um banqueiro dizia que tem uma vaca holandesa vermelha e branca que,
em d_uas ordenhas, estã dando cerca de 45_Utros de leite por dia. Entretanto,
sem discutir se esse número é ou não exagerado, sabemos que ela, entre outros alimentos caros, toma leite em pó industrial importado dos Es_tados Unidos, hidratado_ matinalmente para melhor alimentá-la e forçâ-la a dar mais
leite. Então, o custo de sua produção jarilaiS poderã gerar leite a preço compatível com as necessidades do povo brasileiro. A grande maioria dos consumidores não pode comprar leite caro, não pode comprar leite dessa vaca maravilhosa, essa vaca só pode produzir leite para uma pequena elite consumidora. O seu leite vale ouro. Deve-se questionar se o criãdor obtem lucro com
um animal dando uma média de 4 litros de leite por dia em uma ordenha, sem
suplemento alimentar e_ dando uma cria que apresenta grande velocidade de
ganho de peso. Eu sei cfue dá lucro, porque tenho. Acontece que muita gente
não está levando em conta a relação custo-benefício. Quando o_cidadão chega no Banco do Brasil e solicita finanéiamento para a-qUisição de búfalos visando a produção de leite é esclarecido de que o valor do financiamento é
proporcional ao volume de produção leiteira _do animal. É mais ou menos isto: até tanto. de leite, a vaca vaie tanto. O critério Se baseia na produção de leite e não é levado em conta o lucro que a vaca pode dar, no pressuposto de que
muito leite signifiêa ótím:l lucratividade. Então, ess~ v3.cã de 45 litros diários,
que mencionamos atrás seria a vaca que obteria maior índice de financiamento. Creio que deveria ser intrOduzido como critêii{i baseado na lucratividade,
para concessão de financiamento à pecuária leiteira. Para a economia pe-cuária parece-me melhor financiar um animal que produza meno-s ou até pou:co, mas deixa um lucro para ·o criador, do que financiar um: animal caro, se
ele pode não deixar lucro para o criador.
O SR. SENADOR LEITE CHAVES- Dr. Nelson Baeta Neves, aos
custos atuais qual é o preço de uma búfala, na primeira época de parição ou
na primeira época que deva ser enxertada, e uma novilha nelorejholandesa?
O SR. NELSON BAETA NEVES -A búfala é mais cara. A esse respeito temos também um trabalho que aquijâ foj distribuído aos Senhores~ abordando os_ preços dos búfalos, a segurança nos investirrientos efetuados na bubalinocultura. A pecuária- brasileira enfrenta hoje uma sér!e crise e o preço
dos búfalos está se mantendo em condições- meno-s_áâyersas e estamos_ procurando não deixar que os preços se dissociem do valor económico do animal.
Uma matriz bubalina, dificilmente representa menos de 20 arrobas em carne.
As matrizes normalmente têm uma cria ao_ pé ou uma cria no vêntre ou ambas. Trata-se portanto de um animal valioso, mas cujo investimento maior é
compensado por seus melhores rendimentos; adequados ao seu valor, inclusive pela sua longa vida útil.
O SR. DEPUTADO NELIO. LOBATO- f;u estou vendendo a. Cr$
70,00 o quilo. Lá no Pará está sendo pago pelos búfalos menos do que pelos
bovinos.
O SR. NELSON BAETA NEVES -Setenta cruzeiros o quilo, de carne
em uma fêmea para abate, corresponde a Cr$ 2.100,00 por arroba, calculada
-sobre um rendimento de carcaça de 50%. __
O SR. DEPUTADO NEI,JO LOBA TO- Em algumas ocasiões o preço
da carne de búfalo chega a ser inferior ao da Carne de vaca. C_pm bas~_ nos_
preços praticados no Centro-Sul do País, para novilhos búfalos eu estou deixando de receber quatrocentos cruzeiros por arroba, ou seja, cerca de vinte e
seis cruzeiros por quilo.
O SR. Nelson Baeta Neves- Te_m--razão 9 nobre Deputado mas peço liM
cença para voltar ao assunto que é mostrar o preço dos_húfalos face ao seu
rendimento econômico e as vantagens do seu criatório. Vejam os Senhores
que considerando Cr$ 2.500,00 o preço da arroba de Garoe O!.l noventa e seis
cruzeiros por quilo, uma fêmea com 20 arrobas de rendimento" de carcaça vai
valer 50 mil cruzeiros. Se calcularmos em termos de preço de arroba de vaca
teremos cerca de quarenta e seis mil cruzeiros. É tradicion-al em pecuária, que
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o animal para reprodução, normalmente vale ou deveria valer I vez e meio o
seu valor em carne. E, se ela tem uma cria ao pé deveria valer ainda mais. Então quando se fala, hoje, em 70 mil cruzeiros para uma matriz búf3la,
deparamo-nos com um preço aviltado, porque o seu valor é maior. Não podemos esquecer, como fator de valorização que uma matriz búfala tem uma
longa existência útil, produzindo em média 18 crias em S_ua vida reprodutiva.
Recentemente estivemos no Peru, acertando a colaboração brasileira para
que aquele País pudesse implementar o seu programa de pecuária bubalina,
para o qual necessita doze mil animais. Em seguida o Governo peruano e os
compradores de lá passaram a cuidar dos detalhes da importação para depois
virem ao Brasil escolher os bubalinos. Alertamos o MiniStériO das Relações
Exteriores e a CACEX para não permitirem que as tradings brasileiras disputassem o mercado, estabelecendo uma guerra de preços, porque o Perú só tem
um fornecedor em potencial para o seu plano de 12 mil animais. E o Brasil,
por questões geográficas, por volume de rebanho etc. Muito bem, deixaram
haver a disputa e arrasaram o preço, então vãrios_ pecuaristas brasileiros de
búfalos no norte do País, notadamente do Maranhão, sufocados financeiramente, não tendo mercado para seus produtos ou financiameritos para retêlos, porque há uma série crise instalada na pecuária brasileira, venderam re-meas a 27 mil cruzeiros _na faiXa de idade entre 18 a 30 meses.
O SR. SENADOR LEITE CHAVES- Deveriam ser adotadas medidas
pata acautelar os interesses do_s criadores e defender a pecuária bubalina brasileira.
O SR. NELSON BAETA NEVES- Pois ê, então o Governo brasileiro
não zelou para que não fosse aviltado o preço para o criador brasileiro em benefício do criador peruano. Não devia ser o preço extorsivo para o comprador, nem aviltado para o fornecedor, deveria ser um preço justo. Isto aconteceU nas prímeíra5450 cabeças negociadas e, coincidentemente, quando inusitada seca aflingia aquela região do País. Naquele preço o Peru não deverâ encontrar o restante da sua necessidade, pois os preços correntes no mercado interno são bem melhores, principalmente os praticados no Centro-Sul do País.
A Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, e suas delegadas em todo o
território nacional, assim como a Comíssão Especial para assuntos da bubalinocultura da Confederaç_ão Nacional da Agricultura estão atentas, inclusive
informando os pecuaristas para melhor reputarem os seus animais.
O SR. SENADOR LEITE CHAVES- Qual a melhor raça de búfalo?
O SR. NELSON BAETA NEVES- Eu honestamente não posso indi·
car nenhuma, porque todas as raças são boas, a melhor raça de búfalo é aquela que mais agra4a ao criador. O mesmo acontece na bovinocultura. Quem
decide produzir leite com alguma raça de taurino que_qão seja a holandesa,
não adianta dizer que esta é a melhor ou na hipótese de pretender holandês
vermelho e branco, não adianta dizer que o preto e branco é -igual ou que ê
melhor. O irnporfante na bubãlínocultui-a -é a seleção do indivíduo dentro da
espécie. Recentemente o Bªnco do Desenvolvimento do Estado de _São Paulo
concordou, pela prirrieira vez, eni. substituir vacaS holandesas por búfalas,
num projeto por eles financiado em Andradína-SP. Autorizado, o criador foi
vendendo as holandesas e comprando búfalas escolhidas em função da sua
aptidão leiteira. _Completada a substituição ele lá está com 300 búfalas leiteiras, com lactação mé_dia de 9 litros diários. Não existe nenhum padrão racial
no grupo. Há animais MediterrâneO, Murrah, Jafarabadi e mestiços de cruzaM
mentos mais variadas possíveis. Na ln dia as coisas acontecem de modo sem e~
lhante, estando os Murrah ao lado dos Jafarabadi, Surti, K undi, Nili, R avi e
muitas outras raças inexistentes do Bras11, juntamente com elevado número
de mestiços·. Quando se chega a Bç_mbaim em uma granja com 14 mil búfalas
confinadas, pode-se ver que todas as raças, assim como os mestiços têm a
m_esma aptidão,_çmbora se veja mais Murrah, em razão destes serem o búfalo
Universal da India, estando as outras raças mais Concenti-adas em determinadas re_giõ~s <laqueie País. _O_slide mostra búfalas de todas as raças sendo ordenhad~s mecanicamente na referida granja. Quanto ao rendimento da carcaça,
velocidade de ganho de peso e outros itens importantes para uma pecuária de
corte a situação ê a mesma, de quase equivalência. OSS!ides adiante, demonstram tecnicamente o qu_e foi Oito.
··
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Ecomum ouvirmos a indagação: -O búfalo consome ·m:ais pastos que
os bovinas? Realmente,_ qualquer animal maio_r come maíS que um menor.
qualquer organismo grande necessita de mais alimentação do que um
organismo pequeno. Se levarmos em consideração uma uoldad~_animal (tiA)
representa um bovino de 450 kg de peso vivo, se eu tenh_o um búfalo de 900
kg, devo admitir que ele es_taria colhendo no pasto o dobro da alimentação do
bovino (2UA). Mas, não é bem isto o que acon~ce. porque os b:U_balínos
consomem urna enorme quantidade de alimentos não ingeridos pelos
bovinos, inclusive folhas largas, ramos e numerosa ve~taçã_o que os bovinos
não comem. Por isso é que ele pode às vezes ter l.OOO kg e nem por isso ele
está ocupando espaç-o de 2 unidades animal; está ocupando espaço de 1, 7 ou
1,8 unidade animal. Vemos, pois, que búfalos normais de 600- 65_0 kg (que
poderíamos denominar UA-bubalina), não ex_erceril umª (orça de pressão
sobre as pus ta rias em mais de 25% aproximadamente,_ porque o búfalo tem
capacidade de colher pasto que o bovino normalmente não colhe e
apresentam, ainda, melhor função metabólica de conversão de alimentação
pobre em carne -e leite.
Os Senhores me desculpem, eu não quería me demorar muito, mas a
matéria é muito extensa. Se _o as_s.uittO for olhado sob o ponto de vista de
justiça, creio que é -pCrcebíver qtie ·nos,- Cfiãdores de búfalos, somos credores
de alguma atenção e algum benefício do Gõvetno. -o- setor necessita de
estímulo e precisamos de apoio do GovernO. c-onSfderandõ -que além de
estarmos criando nova riqueza para nossa pecuária, ensejamos nova: opção
para uso mais funcional da terra. Até agora nenhum cético dos destinos da
bubalinocultura conseguiu desmentir- nossas afirmações i favor da
conveniência da expansão dessa atividade. O búfalo não e· fiais_ urna das
muitas tentativas que se faz neste Paíc;;. constatando-se, muitas ve-zes, que as
coisas não foram favoráveis com-O se dizia que seriam. O búfalo é o úilico
animal de pecuária, hoje em dia, que _está se descnvolvend() passo a passo com
a pesquisa. Quando o bovino veio para o'Brasil, trazido por Mem de Sá,
ningUém sabia como é que ele ia se desenvolver aqui. De-Pói-s; os analistas do
desempenho do animal fÕram explicando aquilo, qUe todo-peCuarista já la
sabendo. A pesquisa veio atrás. Co.m o búfalo a pesquisa estâ vindo junto,
salvo os muitos casos em que_ ela está na frente. ~ada está sendo _inventad_o.
Os dados podem ser obtidos na UNESP cm Botucatu- SP, no Instituto de
Zootecnia em Nova Odessa ~- SP. no ITA~_ de Çampinas ~--s~. na

EMBRAPA, (no Parã e agora em Pelotas -

RS, no CONDEPE em

Pernambuco, no IA PAR (n·o Paraná), onde em Joaquim TáVora terilos um
grande núcleo de búfalos e em uma centena de outros órgãos estaduais
ligados à produção animã.l. E extremamente útil que essa pesquisa estej~
sendo feita de forma regionalizada. Não __ podemos considetar que os
resultados da EMBRAPA, em Belém, sejam os mesmos_ adequados para o
Nordeste. Não podemos irnaginái" ·que_ o -qUe se desenvolve lá na ár_ea_ do
Brasil Central, pela Secretaria de_ Agricultura -de Mato_Grosso ~em C,yiabã,
possa se projetar para _o Rio Grande do Sul. Então, como o búf;ilo é
cosmopolita e já está em todo o Pafs, deveria ser regi)JTiãlizada ainda mais .a
pesquisa e para iss-o temo~ solicitado__apoio ao GoVc;r_no~

- 0 SENHOR LOMANTO JúNIOR- Hã possibilidade-de se
introduzir um núcleo de pesquisa na Bahia?

-O SENHOR NELSON BAETA NEVES- Tornos pedido ao Fundo
Federal Agro-Pecuário a doação de, um grupo de cinco fêmeas e um m-acho
para a Bahia, para lá ficar jtintó a algum órgão da Secretariél_ de Agri~ultura
ou junto a alguma entida_de de pesquiSa ou de ensino, como por -exemplo uma
faculdade de veterinária, pãfa que lá na Bahia se comee:e através desse núcleo
a desenvolver a pesquisa loc_al. Se podemos levar a pesquisa junto, por que
não fazê-lo?. Com _o bovino foi diferente. Com o búfalo, temos possibilidades
de acompanhá-lo com a pesquisa. EntendemoS que a pesquisa
acompanhando a atividade, nos fará ganhar velocidade, queimaremos- etapas
no desenvolvimento do búfalo.
Finalmente, a par do meu agradecimento à gentileza dos Senhores
Parlamentares, peço ao ilustre Se_nador Leite Chayes e aos Senhores para os
quais tive a horira de falar, que nos ajudç__m. Precisamos que a classe_ política
conscientizada da importância do búfalo, cobre do Govel;'no a adoção de uma
política de apoio ao gado bubalino e que trate a atividade como pecuária em
fase de consolidação e, portanto, carente de estímulos e apOio governamental.
Não podemos deixar, que por falta de conhecimento, credibilidade e amparo,
possam vir a serem frustradas as excepcionais perspectivas de
desenvolvimento da bubalinocultura, apoiando o búfalo para se firmar como
riqueza emergente, em be;nefício da economia nacional.
Em nome da Comissão Especial de Assunto~ da Bubalinocultura, da
Confederação Nacional da Agricultura e em nome da Associaç;ã~ Brasileira
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de Criadores de Búfalos, bem como de suas delegadas, Associação Rural de
Pecuária do Pará, Sociedade Nordestina de Criadores, A~sociaçãO Goiana de
Pecuária e Agricultura, Associação dos Criadores de Búfalos do Maranhão,
A~<;.sociaç":ío dos Criadores cte Búfalos do Parãná, Associação dos Criadores
de Búfalos da Alta Noroeste-São Paulo, reitero os nossos agradecimentos
pela gentileza do Exm"' Presidente desta Comissão, Senador Leite Chaves e
pela atenção de Vossas Excelências, informando-lhes, outrossim, que a
bubalinocultura_está em acelerada escalaQa de organização política. Dentro
de alguns. pouç:os _m~es,__tod~ a _bu_b~_linoc~ltura brasileira _estará devidamente
arregimentada, ãtr.ivés de- -nossO-s' d-elegadOs, co-bríÕdo todos os Estados
brasileiros, onde, __s_em_e_x.ceção, os búfalos estão se expandindo, para defender
os seus legítimos interesses que se _vinculam aos reais interesses da economia
rural. do- País. 0--setUr esU procurando abrir c ocupar o seu espaço sem
estabelecer competição com outros ramos da pecuária e estarei à disposição
dos Senhores~ para aqui voltar sempre que o desejarem. Muito obrigado.

D SR. PRESIDENTE (leite Chaves)- Dr. Baeta Neves, agradecemos
-a-sua pre._~ença e estamos certos de que o queToi dito aqui ficará nos registras
da Casa.·
Agradecemos aos demais Senadores, Deputados e à ilustre Deputada
presente, a atenção com que ouviram nosso ilustre conferencista.
Está. encerrada a reunião.
(Le~·antd~Se·a

reunião às /2 horas e 45 minutos.)

COMISSOES MISTAS
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Proposta de Emenda à ConstituiCão n'i' 56, de 1982, que
'-'dispõe_ sobre a estabilidade dos servidores da União, dos Estados e
Municípios, da Administração Direta ou lndireta, que à data da
promulgação desta Emenda já tenham cinco ou mais anos de serviço,
contínuos ou não".

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 1982
Aos vin-te e n-o-ve dias do mêS- de ·setembro do an-o de m.ii novecentos e
oitenta c dois, às deiesseis horas e quinze_mínutos; rla Sala da Comissão de
Finanças, no Senado _Federal, presentes os "Senhores Senadores Lomanto
Júfiior, LUiz Fernando Freire, Raimundo Parente, Almir P1nto, Martíns
Filho, Mauro Benevides e Deputados Darcnio Ayres, Luiz Braz, Osmar
Leitão, Milton Brandão, Odulfo DomingueS- e Celso Peçança, reúne-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examínãr e emitir
parecer sóbie a PropOStã -de -Emenda à ConstituiçãO n9 56, de 1982, que
"dispõe sobre a estabilidade dos servidores da União, dos Estados e
Municípios, da AdminiStração Dirci:ta-- ou Indireta; que à data da
promulgação desta E-menda já ten&affi cinco ou _mais anOs de serviço,
Contínuos ou não~·.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Canelas, Mendes Canale, Evelásio Vieíra, Alberto Silva, Gilvan
Rocha e Deputados Antônio Pon_tes, l_u_ar~z Furtado, José Carlos de
Vasconcefos, Tldei de Lima e Cristina Tavares.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidêncía, eventualmente, o Senhor Senador Lomanto Júnior, que declara
instalada a Comissão.
Em obediência a dispOsitiVo regimenlal, o Senhor Presidente esclarece
que irã-=pToceder-a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ComisSão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Loman_to Júnior convida o Senhor
Celso Peçanha para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado José Carlos Vasconcelos . . . . . . . . . . . . .
Em branco ..... ··-·· ···~···~-·..,..·-·-········. ...•

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:

Deputado Milton Brandão
Em branco

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

.._.. _.... _........ -..

·-~-·-· r•.. ••. •. •

ll votos
1 voto

São deClarados eleitos, respectivamente, Piesidente-e.Viçe-Presidente, os
Senhores Deputados José Carlos Vasconcelos e Milton Brandão,
-Assumindo a Presidência o Senhor ~Deputado Milton Brandão, VicePre$iQçnte, agradece, em nome do ~enhor Dep_lltado José Carlos Vasconcelos
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e no seu próprio, ã 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, 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,
demais Membros da Comissão e irã à publicação.

D~ Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n9 60, de 1982, que "dá nova redação ao § 39 do art. 97 da Constituição Federal".

ATA DA !f REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 18 DE OUTUBRO DE 1982
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano_ de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Jutahy
Magalhães, Almir Pinto, Luiz Fernando Freire, Moacyr Dalla, Martins
Filho, Alberto Silva, Laélia de Alcântara, Afforis~o~Camargo,Gastão MUller,
Mauro Benevides e Deputado Ronaldo Ferreira DiaS, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n9 60·, de l982, que .. dâ noVa redação ao
§ 3• do art. 97 da Constituição Federal". ~
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Senhores Deputados
Milton Brandão, Luiz Braz, Raimundo Diniz, Adalberto Camargo, João
Clímaco, Juarez Furtado, AirtOn SandOval, Amadeu Gea:fa,- Marcelo
Cerqueira e Felipe Penna.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderóal Jurem-a, que declara
instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimenral, o Senhor Presidente esclarece
que irá preceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Ronaldo Ferreira Dias para funcioriar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência-, eventuãlmeóte, o Senhor-bei)utã:do Gerles Gama, que declara iristãlada a
Comissão.
Em obediência a~diSpositiVo regimental, o Senhor Presidente esclarece que
irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas~ o S-enhor Deputado Gerles oama convida o Senhor Senador
Leite C~aves para funcioriar como escrutinador._
ProCedida a eleição, verifica-se o Seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador Alberto Silva
Em branco .... ~~·-··-· ..

Para

·~

... -.............-..-

11 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Gastão Miíller e Martins Filho.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão MUller agradece, em
nome do Senhor Senador Martins Filho e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Adalberto Camargo para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cOnstar, eu,
/1-fartinho José dos Santos, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irã-à publícação.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·-·

•••••

11 votos
1 voto

Vice~Presidente:

11 votos
1 voto
Em branco ··-··············~············~···········
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente, os
Senhores Senadores_ Alberto Silva e João Calmon.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto Silva agradece, em
nome do Senhor Senador João Calmon e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Milton Brandão para relatar a
matéria.Nada mais havendo a tratar_._ encerra-se a reunião _e, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da ComissãO, lavrei a presen ~
te Ata qUe, lída e aprovada, -sem assinaâa pelo Senhor Presidente, demaís
Membros da Comíssão e·irã à publiCação.

Incurilbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 106, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à delibeM
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9l,949, de 13 de
julho de 1982, que "cancela débitos fiscais decorrentes da exportação
de suco de laranja, no período que menciona".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTAlAÇÃO), REALIZADA
EM 8 DE OUTUBRO DE 1982

12 votos

Para Vice-Presidente:
Senador Martins Filho
Em branco ......... ~ ~ ......

r

Senador João Calmon

Para Presidente:
Senador Gastão MUller
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Aos oito dias do niês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis_ horas, na Sala _da Comissão P,e:Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadoies Almir Pinto, Passos Porto, Dulce Braga, João
Lúcio, Lourival Baptista, Gãbriel Hermes, Leite Chaves, Laélia de Alcântara,
Henrique Santillo, Cunha Lima,Alberto Silva e Deputados Simão Sessim, Rosa
Flores, Ralph Biasi e Francisco Libardoni, reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecersobre a Mensagem n' 106, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.949, de 13 de julho de !982, que "cancela débitos fiscais
- decorrentes da exportação de suco de laranja, no período que menciona".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
Cardoso de Almeida, Antônio Pontes, Honorato Viana, José Carlos Fagundes,
LuiZ Braz, Cardoso Fregapani e Péricles Gonçalves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, everitualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a
ComisSão~

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nt? 62, de 1982, que
"altera a redação do inciso I do art. 165, da Constituição Federal".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTAlAÇÃO), REALIZADA
EM 3 DE NOVEMBRO DE 1982
Aos três dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às daesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, nO Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, João Calmon, Luiz Cavalcante,
Aderbal Jurema, Helvídio Nunes, Alberto Silva, Gastão Müller, Leite Chaves e
Deputados Francisco Rollemberg, Osmar Leitão, Carlos Santos e GerlesGama,
reúne-se a Comissã-o" Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constítuição n9 62, de 1982, que
"altera a redação do inciso I do art._ 165, da ConstituiÇão Federal''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sénhores Senadores José Lins, Henrique Santillo, Cunha Lima e DepUtados Milton Brandão, Antônio
Amaral, Maluly Neto, Adhemar Ghisi, Edga_rd Amorim, Mârio Moreira e José
Bruno.

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que
irá proceder a eleição do Presidente e .do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o senhor Deputado Ralph Biasi para funcionarocomo escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador Leite Chaves
Senador Cunha Lima

13 votos
2 votos

Para Vice-Presi dente:
Senador Almir Pinto .. ~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador João Lúcio ..... _- ........• ~-· ........-. . . . . . . . .

13 votos
2 votos

São- declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Leite Chã.vei Almir Pínto.
Assu_mind_o a Presidência, o Senhor Senador Leite Chaves agradece em
nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, ·a honra com qu-e fo-

e
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ram distinguidos e designa o-Senhor D,eputado José Carlos Fagundes, pararelatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, demais- membros da Cornis.são e irã à pUblicação.

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 110, de
1982..CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do C_o_ngress_o Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.950, de 14
de julho de 1982, que "Isenta do Imposto de Renda os ganhos auferidos por pessoas tisicas em operações com Imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras providências''.
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REAUZADA
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1982

Quinta-feira 3
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marães e Carlos Cotta, reúne-se a Comissão MiSta- incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n9 123, de 1982-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso nacional o texto do
Decreto-lei nv 1.960, de 23 de setembro de 1982, que. "Autoriza o Poder Executivo a contratar ou garantir, erri rlom-e âãD-níãO,-as oPerações-ae-arrendamento
mercantil que menciona,_e dá outras providêncías11 •
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, 65 Senhores Senadores
Aderbal furema~ Itamar Franco e Deputados Manoel Gonçalves, João Arruda,
lgo Losso, Marcondes Gadelha, Cesário Barreto, Geraldo Fleming, Max Mauro e José Maria de Carvalho.
De acordO com o que preceitua o Regimentc{Confum, ·assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Se~ador ~lmir PintO, qiu~- declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispos_itivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que
irá proceder a eleição do Prt!sidente e do Vice-Presidente da ComiSsão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado
Carlos Cotta para funcionar como escrutinador.
Procedida a deição, verifica-se o seguinte -resultado:

Aos quatro dias do mês de novembro do_auo de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão' de Finanças·,- no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Rãirrliindo Pax:ente, MartinS Filho, Luiz CaPara Presidente:
valcante, Lourival Baptista, Dulce Braga, Gastão Müller, José Fragelli, Laélia
Deputado Walber Guimarães ...... ~-· -~ . _... .
11 votos
de Alcântara e Deputados Marcelo Unhares, Omar Sabino, Milton Brandão,
1 voto
Em branco .................. ·-·-· ..
Darcílio Ayres e Luiz Baccarini, re_ún~:.se a Comissão Mista incumbida de -~tu
Para Vice-PreSidente:
do-e parecer sobre a Mensagem n9 110, de 1982-CN, do Senhor Presidente d~
DePutado CesãriÓ :Barn!tO - .................. ~. . .
11 voto-s
República submetendo à d-eliberação do Congresso_ Naçio.n.al_-º __t~xto do_ _
- ""E-iri-=brãncó ..-........ -....-..c • • • -.-:-.~ • • '::.:-.~.:.- • • : - - 1 voto
Decreto-Lei n' 1.950, de 14 de julho de 1982, que "Isenta do imposto de Renda os ganhos auferidas por pessoasFisícas em operações Coffi iirióVeis~estimulã
São_ d~larados e~eitos, respectiVamente, Presidente e Vice-Presidente,- os
a capitalização das pessoas Jurídicas, e dá outras prOV1dêilciaS'.-.
senhores DePutados W~lber Guimarães e Cesário Barreto.
Assumindo a Presidência OSenhor Deputado Walber Guimarães agradeDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Calmon, Agenor Maria, Orestes Quércia e Deputados Rafael Faraco, João
ce, em nome do Senhor Deputado Cesário Baireto e no seu próprio, a llonra
Clímaco, Santilli Sobrinho, Albcrto.Goldmao, Luiz B_accarini e Florim COUticom que forim distinguidos CdeSi_ina o -Se_nhor Senador Passos _Pôrto para relatar a matéria:
nho.
De acordo com o__que preceitua o Regi~ento Comum, assume a PresidênNada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Hecia, eventualmente, o Senhor Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comislena Jsnard Aa:auhy Sarres cbs Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente
são.
Ata que, lida e aprovada, será assiilada pelo Senhor Presidente, demais
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que
Membros da Comissão e irá_ à publicação.
irã prOCeder a eleição do__P_r_e,sid.J;n..1e: e do Vice-PrCSidente da Comissão. Distribuídas às cédulas, o Senhor senador Luiz Cavalcante convida o Senhor Depu_ Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
tado Ruy Côdo para funcionar-c"omO escrutin·adoi:.
125, de 1982-CN, dó Senhor Presidente da República submetendo à
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
deliberação do Congiés.So Nãcional o texto do D~eretu-lei n9 1.962,
Para Presidente:
de 19 de outubro de 1982, que "dispõe sobre a retribuição dos professores do magistéri':J da Marinha, e dá outras providências".
L3 v_otos
Deputado Luiz Baccarini

Para Vice-Presidentc:
Deputado_ Omar Sabino
Em branco _.. •c·----·-=·-·~.

- 12 votos

1 VOtQ

São declarados eleitos, respCctivãinente-; Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputadas Luiz Baccarilii _e Orrlãr -Sabino.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Omar Sabino, no exercício
da Presidência, agradece, em nome do Senhor Deputado Luiz Baccarini e no
seu próprio a honra com que foram distinguidos e. designa o Senhor _SenadOr
Louxival Baptista para relatar a matéria.
Nada mais havendo a_tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão irá à
publicação.

e

Incumbida de examinar c emitir parecer sobre a Mensagem n9
123, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberacão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.960,
de 23 de setembro de 1982, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar ou garantir, em nome da União, as operacõeS-de arrendamento
mercantil que menciona, e dá outras providêRcias".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃ0)7 REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 1982
Aos trinta dias _do mês de novembro do ano de mil_ novecentos ~oitenta ~
dois, às dezessete h_or_as e trinta rriinutõs~ na Sala da Çõri:üSsãó de Finanças, no
Senado Federal, presentes o_s Senhores Senadores Passos Pôrto, Almir Pinto,_
J utahy Magalhães, Moacyr Da lia, Gastão M_üller, Saldanha Derzi, Mauro Bene~
vides, Laélia Alcântara, João Lúcio e Deputados Evaldo Amaral, Walber Gui-

ATA DA I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZAbA
EM 1• DE DEZEMBRO DE 1982
Ap primelró-dia do mês de dezembro do ano de mil novecentos eoiten__!a~_
dois, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Jutahy
Magalhães, Passos Pôrto, Almir Pinto, Laélia de Alcântara, Gastão Mütler, Affonso Camargo, Alberto Silva, Mauro Benevides e Deputados Rômulq Gaivão,
Olivir Gabardo, Carlas_Sant'Ana e Peixoto Filho, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 125, de 1982CN, do Senhor Presidente da_ República submetendo à deliberação do Con~
gresso Nacional o_ texto ~o Decreto-lei n9 1.962, de 19 de outubro de 1982, que
"Dispõe sobre a retribuição dos professores do Magistério da Marinha, e dá
outras providências".
Deixam de corilparecer, Por motivo justifícado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, João LúciO -e_Deputados Ary Kffury, Hélio Campos, José Ribamar Machado, José Torres, Braga Ramos, Geraldo Fleming e Jackson Barreto.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Sel).hor Senador Alrnir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimeiltal, o Senhor_Presidente es_clarece que
frá proC_eder a éleição do Presidente e do Vicé~Preside"nte da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado
Carlos Sant'Ana para funcionar como escrutinador.
·
Procedida __a eleição, verifica..:se o·seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Olivir Gabardo
Em bfancõ .r-·-··-·····-·~-····-··········~·-··~A~···

12 votos
1 voto
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Para Vice..Presidente:
Deputado Ary Kffury ....... -,__,_ .....
Em branco ...... -:- ............ r• • • • • • • - ••-_• • • • • • ~ -.--.
6

••••

• _ • • • -. - . . . . .

12 votos
1 voto

Assumindo a Presidência O Senhor Deputado OUvir Gabardo agradece,
em nome do Senhor Deputado Ary Kffury e no seu próprio, a hOnra- com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Lourival Baptista pa-ra relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos1 AsSistente da "ÇC,!rii~são; !aviei _a presente
Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da ComisSão e irã à publicação.

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei
n'i' 29, de 1982..cN, que "dispõe sobre a situação de trabalhadores
contratados ou transferidos para prestar seniços no exterior".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 15 DE OUTUBRO DE 1982
Aos quinze dias do mês de outubro do ano-de mil novecentos e oitenta e
dois, às dez.esseis horas, na Sala da Comissão de FinanÇas, no seriado Federal,
presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Aloysio Chaves, Almir
Pinto, Jutahy Magalhães, Henrique Santillo, José Fragelli, Affonso Camargo,
Saldanha Derzi, Mauro Benevides e Deputados Darcylio Ayres, Milton Brandão, Odulfo Domingues, Alcir Pimenta, Hélio Duque, Gerles Gama e Peixoto
Filho, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer
sobre o Projeto deLein• 29, de 1982-CN, que "dispõe sobre a situação de ira:
balhadores contratados ou transferidos para piestar -serviços no exterior".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os Senhores Senadores Lenoir Vargas, João Calmon e Deputados Augusto Lucena, Adolfo Franco, Adalberto Catnargo e Modesto -da Silveira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventüalmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada a C o·
missão:
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que
irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto corivida o Senhor Deputado
Alcir Pimenta para funcionar coilfo e,scrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resUltado:
Para Presidente:
Deputado Gerles Gama . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em branco .............-......... _......... ,_,. ~· ·~

15 votos
1 voto

ral, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Lomanto JúniOr, Luiz
Cavalcante, João Lúcio, Alberto Silva, Gastão Müller, Affonso Camargo, Saldanha DeiZi, Leite Chaves e Deputados Nilson Gibson, Walter de Prá e Odulfo
Domingues, reúne-se a ComiSsão MíStã. do Congresso :Nacional, incumbiáa de
examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 33, de 1982-CN, qu~ "Cria
o Registro Nacional de Transportes RodoviárioS de Bens, fixa condições pã!-a o
exercíciO da ativídade, e dá outras providências'\
Deixam de comParecer, pOr -rriotivo justificado, os Senhores Senadores Vicente Vuolo, Benedito Ferr(dri e Deputados Ray[nurido Diniz, CesâriO Barreto,
Hermes Macedo, Tidei de Lima, OCtacílio Almeida, GeraldO Fleming, Júlio
Costamilan e Felippe Penna.
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 Seinhor Presidente esclarece que
irâ proceder a eleição Uo Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Distrl~
buídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor Deputado Odulfo Domingues para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Tidei de Lima ......................•. '"
Em branco ,_,-..... -..... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . .

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gíbson ,_, .......

r , • • • • • • • _• • _ . . . . . .

Em-!lnmoo .... : ......... : .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . .

li votos

I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Tidei de Liina e Nils_on Gibson.
Assumindo a Presidêncía o Senhor Deputado Nilson Gibson, VicePresidente, agradece, em nome do_Senhor Deputado Tidei de Lima e no seu
próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Seithor Senador
Aloysio Chaves para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres tbs_ SanflJs, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 31, de 1982 -(CN), que •'altera o artigo
30 da Lei n' 6.855, de 18 de novembro de 1980, que cria a Fundação
Habltacioiial do Exército, e dá outras providências".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 21DE NOVEMBRO DE 1982.

Para Vice-Presidente:
Deputado Milton Brandão .....•...................... Em branco ................. ~ ................ ~.,.~L
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15 votos
1 voto

São declarados eleitos, respect1V-imente, Presidente e Vice~Presfdente, os
Senhores Deputados Gerles Gama e Milton Brandão.
·
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Getles Garoa, agradece em
nome do Senhor Deputado Milton Brandão e no seu próprio a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimun_do Parente para relatar
- - a matéria.
Nada mais havendo a-tràtar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sâ, Assistente-da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da COmissão e irá à publicação.

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 33, de 1982-CN, que "cria o Registro
Nacional de Transportes Rodoviários de Bens, fiXa condições para o
exercício da atividade, e dá outras providências".
ATA DA I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 19 DE NOVEMBRO DE 1982.
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças~ no senado Fede-

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças,
no Se~ado Federãt, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Lourival.
Baptista, Alinir Pinto, Gastão Miiller, JoséFragelli, Mauro Benevides, Laélia de
Alcântara e Deputados Paulo Studart, Odulfo Domingues, Simão SessTm, Italo
Conti e Gerles Gama, reúne-se a COmissão Mista do CongressO Naciorial, in·
cumbida de examinar e eniitli' ·parecéfSobre o Projeto de Lei n'i' 31, de 1981(CN), que "altera o artigo 30 da Lei n• 6.855, de 18 de novembro de 1980, que
cria a Fundação Habitacional do Exército, e dá .outras providências~f.
Deíxam de comparecer, poi motivoJustificado, .os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Murilo Badaró. Rainiundo Parente, Agenor Maria e Deputados
Raymundo Diniz; Ney Ferreira, Caflos Santos, Carlos Cotta, Eloar Guazelli e
BaTdacci Filho.
·
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Gerles Gama, 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 concede a -palavra ao Relator, Senador
Lourival Baptista, que emite parecer favorável ao Projeto.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,_ sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira. Assistente de-COmiSsão, lavi'ei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão
e irá à publicilção.
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Do _CongresSO- Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'? 33, de 1982-CN, que "Cria o Registro
Nacional de Transportes Rodoviários de Bens, fiXa condições para o
exercício da atividade, e dá outras providências".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE NOV:EMJIRO DE 1982
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezessete horas, na Sala da ComisSã.o de Finanças, presentes ·os Senhores SenadoresMoacyr Dalla,Aloysio Chaves, Lomanto Júnior, Laélia de Alcântara, Gastão Müller,Affonso Camargo, SaldanhaDe_rzí, Mauro Benevides e Deputados Nilson Gibson, Walter de Prá, Odulfo Domingues e Paulo Lustosa,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre o Projeto de Lei nv 33, de 1982-CN, que. ''Cria o Reg-istro
Nacional de Transportes Rodoviários de Bens, fixa condições para o exercício
da atividade, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira, Luiz Cavalcante, João Lúcio e Deputados Oswaldo Melo, Castejon Branco, Tidei de Lima, OctãCílio Almeida, Geraldo Fleming, Júlio Costamilan e Felippe Penna.
I-J;avendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Nilson Gibson, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita,
nos termos regimentais, á dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que,
logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícíos da
Liderança do Partido DemocráticO Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Moacyr Dalla, em substituição ao Senhor Senador Viceú(e Vuo.:
lo; da Liderança do mesmo Partido, na Câmara dos Depütados, os Senhores
Deputados Oswaldo Melo, Castejon Branco e Paulo Lustosa, em substituição
aos Senhores Deputados Raymundo DiniZ, -cesã:rio Barr~to _e Hermes Macedo;
finalmente, da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
no Senado Federal, os Senhores Senadores Mauro Benevides e Laélia de Alcântara, para integrarem a ComissãO, em substituição aos Senhores Senadores Leite Chaves e Alberto Silva, anteriormente designados.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor Senador Aloysio Chaves, que emite parecer favorável ao Projeto, na forma apresentada.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, Para corista r, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da ComisSão, l~yr_ei a prese·nteAta que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMIESÃO DE RELAÇOES EX'fERIORES
ATA DA 13• REUNIÃO, REALJZADA EM 24 OE NOVEMBRO DE 1982.
Às onze horas, do dia vinie -e- quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e dois, na Silla de Reuniões da ComiSSão, na Ala Seriador Nilo Coelho,
sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, reúne-se a Comissão de Relações ExterioreS, corh a presença da Senhora Senadora Dulce
Braga e dos Senhores Senadores Bernardino Viana, Lourival Baptista, Mauro
Benevides, Aloysio Chaves, Leite Chaves, Martins Filho, José Richa, Lo manto
Júnior e Tancredo Neves.

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores
Tarso Outra, Amaral Peixoto, João Calmon, José Sarney, Paulo Brossard, Evelásio Vieira e Marcos Freire.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anteriOf, que é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece à Comissão, que a reunião terá por finalidade a apreciação das matérias constantes da pauta, previamente
distribuída, e ainda, ouvir as exposições que farão os Senhores David Silveira
da Mota Júnior eAffonso Arinos deMello Franco, indicados para exercerem as
funções de Einbaixadores do Brasil junto ao Reino da Bélgica e à República da
Venezuela, respectivamente, sobre as missões que desempenharão. Salientando, que para tal finalidade, a reunião deverá ser em caráier secreto. Dessa forma, antes de conceder a palavra ao primeirO expositor~ -o Senhor Presidente determina que a reunião torne-se secreta, para ouvir os referidOs Diplomatas,
bem como, para delibe_rar sobre as seguintes matéfias: Mensagem n9 207, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, a escolha do Senhor David Silveira da Mota Júniõr, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Bélgica. Relator: Senador_ Louiival Baptista. Men-
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sagem n9 208, de 1982, do Senhor Presidente da Rep"ública, submetendo à
aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Affonso Arinos de Mello
Franco, Ministro de Primei"ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República da Venezuela. Relator: Senador Bernardino Viana. Mensagem n9 222, de 1982, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor
Marcel Dezon Costa Hasslocher, Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil juntei à República doZimbabue. Relator: Senador Mauro Benevides. E, Mensagem n' 228, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Ernesto Alberto
Ferreira de Carvalho, Embaixador do Brasil junto à República da Costa do
Marfim, para, cun_1Ulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de Serra Leoa. Relator: Senador Lourival Baptista.
Reaberta a reunião, em caráter público, o Senhor Presidente_ agradece a
presença de todos e declara cumprida a finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Luiz Viana.
ATA DA 14• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA El\1
30 DE NOVEMBRO DE 1982.
Às dezesseis horas, do dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta
e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a
Presidência do Se_rihor Senador- Luiz Vi"ana, Presfdente, reúne-:se extraordinariamente a COmissão de Relações Exteriores, com a presença dos Senhores Senadores _Martins--Filho, Aloysio Chaves, Lo-urival Baptista, Tancredo Neves,
Bernardino Viana, Saldanha Derzi, Moacyr Dalla e Luiz Fernando Freire.
Deixam de comp3recer por motivO juStificado, os Senhores_ Senadores
Tarso Dutra, Lomanto Jún"ior, Amaral Peixoto, João Calmon, José Sarney,
Pãulo Brossard, Evelásio Víeira, José Richa, Mãuro Benevides, Marcos Freire e
Leite Chaves.
Havendo número r~gimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, o SenhoF Presidente dá ciênCia à Comissão, das matérias
constantes de pauta, dete~ffiinando que a reunião tOr~e-se secreta, Para deliberar Sobre as mesmas. E são apreciadas as seguintes Mensagens: n9 257, de 1982,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Mauro Sérgio da ~onseca Couto, Embaixador doBrasil junto à República Popular de Angola, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República de São Tomé e Príncipe.
Relator: Senador Lourival Baptista. E, n9 258, de 1982, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Joayrton Martins Cahú, Ministro de Prrmeira Classe, da Carreira de Diplomata; p"ara exercer a função de Embaixador dO Brasil junto à República das
Filipinas. Relator:_ Senador Tancredo Neves.
Reaberta a reunião, em caráter p-úblico, o Senhor Presidente agradece a
presença de todos e declara cumprida a_ finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada, será asSina~a pelo Senhor Presidente. - Senador Luiz Viana.
COMIESÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
ATA DA 6• REUNIÃO, REALIZADA EM I' OE DEZEMBRO DE 1982
Às onze horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de Reuniões da Comissão, riã Ala Senador Alexandre Costa, no
Anexo das Comiss_ões, sob a Pre_si_d_ên_Gia do Senhor Senador Agenor Maria,
reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil, com a pfesença doS Senhores Senadores Raimundo Parente, Lourival Baptista e Aderbal Jurema. Deixam de
comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Gastão Mül_ler e ª-~enho.ra_Sen,ador_a_.Laéljade Alçántar_a._ Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os_trabalhos e dispensa a leitura da
Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada_. Passa-se à apreciação da
matéria cOnstãnte da pauta. A Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Lourival Baptista pa"ra emitir o seu parecer sobre _a_ Projeto de Lei da Câmara n9 95, de 1982, qu(! "Altera a estrutura da categoria funcional de Técnico
de Censura do Grupo-Polícia Federal, constante do_ Anexo rv do Decreto-lei
n9 182, de II de dezembro de 1980''. Não há debates, e a Comissão, por unanimi_dade de seus membros presentes, aprova o parecer do Relator, que conclui
favoravelmente ao projeto. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Luiz Cláudio Qe Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ATA DA 35• REUNIÃO (ORDINÃRIA), REALIZADA EM 24 DE
NOVEMBRO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e qUatro de novembro de mil
novecentos e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador_ Alexandre Costa, no Anexo das ComiSsões, sob a Presidência do
Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se a Comissão de.
Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Senadores Bernardino
Viana, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Leite Chaves, José Fragelli, Affonso
Camargo", José Lins e a Senhora Senadora Dulce Braga. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhore~ Senadores Lenoir Vargas,
M urilo Badaró, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Franco
Montoro, Mendes Canale, Orestes QuércTa e -Tant:redo Neves. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
dispensa a leitura da Ata da ReuniãO anterior, que é dada como aprovada. A
PresidênCia dá ciência à Comissão do recebimento do Ofício n9 92/82, do
Senhor Diretor da Secretaria de Serviços Especiais do Senado Federal,
solicitando autorização para que seja providencíada a transferência da
estante instalada na sala de reuniões desta Comissão para o Gabinete da sua
Secretaria. Ao juStificar a medida, afirJp.a sua Senhoria que "a trarisferência
de local da referida estante é extremamente necessária, vez que ela obstrui a
Canaleta de retorno do ar condicioilado da sala e, por conseqUência, a sala
fica preJUdicada em sua refrigeração". Não há ·mais expediente a ser lido.
Passa-se à apreciaçãO das matérias -constantes da pauta e, pela ordem, a
Presidência esclarec.e que o Senador Benedito Canellas, Relator do item I
(um) da pauta- Projeto de Resolução da Coini.Ssão de Economia, sobre a
Mensagem n• 136, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para·que seja autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e
seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) - está ausente. O
parecer do Relator é favo"râvel;por -constitucional e jurídico, e, assim sendo, a
Presidência solicita a Senhora Senadora Dulce Braga para ler o parecer. Lido
o parecer do Relator, a Comissão o aprova, pOf -uri.ànlmldade_L Prossegui rido,
a Presidência coiicéde a palavra a Senhora Senadora Dulce Braga para emitir
o seu parecer sobre o Projeto de Resolução_ da Comis~ão de Economia, à
Mensa_gem n9 175, t;fe 1982, do Senhor Prf?Sidente da R_epública, submetendo
à aprovaÇão do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja áutofizada a Prefeitura Ml.lnidPã1 de Cândído Mota (SP) a
contratar operação de crédito no valor de CiS- -114.178.15.3,00 (cento e
quatorze milhões, cento e setenta
oito rriil, cento e cínqílenta e três
cruzeiros). Não há debates, c a Comissão, pOr un·afiífulôadc, aprova o parecer
da Relatara, que conclui favora'velmente ao projetO, por cori.Stítucional e
jurídicO._COntirili~hdo com a palavra, a Senhora Senadora Dulce Braga lê o
seu parecer sobre o Oficio "S" fi9 16, de 1982, .. do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal encaminhando ao Senado Fed~ral, cópias das
notas taquigráficaS e_ do ·acórd.ijo proferido pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário ri9 96.39.0-1, do Estado_ de São Paulo, o
qual declarou a iric._onstituci6nalídadc do.§ 29 cfo artígo 165, da lei Municipal
n9 37,_de 6 dejulh9 de 1977, do M_unicípio-"de Rancharia, daquele Estado".
Não há debates, e a COmissão, por" unanimidade, aprova o parecer favorável
da Relatora, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Em
seguida, a Presidência_ concede a palavra ao _Senhor Senador Aderbal Jurema
para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do St:nãdo n9-19-0, -de 1982DF (Mensagem n• 221, de 1982), que "dispõe sobre a delegação de
competência na -Administração do DiStrítO Federal". Não há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que c_onclui
favoravelmente, por constitucional e jUrídico. Dando continuidade aos
trabalhos, a Presid_ênclã esdarece à ComiSsão ~que ó Senhor Senador Moacyr
Dalla, Relator do próximo-item da pauta, está ausente. Q pareCe{ do Relator
é favorável, por constitucional e jurídico, e, assim sendo, a Presidência
solicita ao Senhor Senador Aderbal Jurema para ler o parecer do Relator
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 27, de 1982, que ••altera dispos1tivos do
Código Civil Brasileiro"._ Lido o parecer, a Comissão o aprova, por
unanimidade dOs seus membros presentes. A seguir, a Presidência concede a
palavra ao Senhor Senador José Fragelli para emitir o seu parecer sobre o
Projeto de Lei da Câmara n9 42, de ~ 982, que "altera dispositivo da Lei n9
5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o Código da Propriedade
Industrial, estabelecendo a competência da Justiça do Trabalho nos casos que
especifica". Não há debates, e a ComisSão, por unanini.idade, aprova o
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por

e

Fevereiro de 1983

constitucional e jurídico. Ainda, com a palavra, o Senhor Senador José
Fragelli lê o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n~" 131, de 1981,
que .. modifica a redaçãO do_ artigo 42 e do- i~ciso XXIX do artigo 89, da Lei
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito". Não
há debates, e a Comissão, por unanim-idade, aprova o parecer do Relator, que
conclui [avor_avelmente ao projeto, por constitucional e jurídico.
Continuando, a Presidência solicita ao Senhor Senador Bernardino Viana
para ler o parecer do Senhor Senador Raimundo Parente (ausente), Relator
do item seguinte da pauta- Projeto de Resolução da ComiSsão de Economia
, sobre a Mensagem n9 174, de 1982, "do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Velho
(RO) a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.024.242.465,90 (um
bilhão, vinte e quatro nlilhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e
sessenta e cinco cruzeirOs e nOve-nta ce~favõs)". Lido o parecer do Relator,
que conclui favoravelnlente ao projeto, por constitucional e jurfdico, a
Comissão o aprova, põr unanimidade dos seus membros presentes.
Continuando com a palavra, o Senhor Senador Bernardino Viana lê outro
parecer do Senhor Senador Raimundo Parente sobre o Projeto de Lei da
Câmara n9 37, de 1982, que ••altera dispositiVo da Lei n9 4.504, de 30 de
novembro de 1964 - Estatuto da Terra". O parecer do Relator conclui
favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Para proferir o
próximo ítem da pauta, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador
Aderbal Jurema que lê o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9 23,
de 1981, que ••acrescenta §§ 29 e 39 ao artigo 482, da Consolidação das Leis do
Trabalho". Não há _debates, e a Çomfssão, por unanimidade, aprova o
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeio, por
constitucional e jurídico. Ainda, cOril a palavra, o Senhor Senador Aderbal
Jurema emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 49, de 1981,
que ·•dispõe sobre a intervenção_ e -a liqUidação extrajudicial de empresas
beneficiadas com- incentivo~ fiscais n~ área P,e Çttuação da SUDENE". Não hã
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que
conclui favoravelmente ao projeto; por coitStituciónal e jurídico. Em següida,
a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador_Leite Chaves para emitir
o seu parecer sobre o ProjetO de Lei da Câmara n9 12, de 1977, que
••acrescenta incisos a"o artigo 87 da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963, qUe
.. dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil". Não há
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que
conclui favoravelmente ao projeto por constitucional e jurídico, com a
Emenda n9 1-CCJ _ qu_e oferece. Prosseguindo com a palavra, o Senhor
Seriado r Leite Chaves emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n9
239,_ de 1981, que .. estabelece requisito indispensável à aprovação de
investimenTos ná área do PROÃLCOOL 0 • Não há debates, e a Comissão,
por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente
ao projeto, por constitucional e jurídicO. A seguir, a Presidência concede a
palavra ao SenhorS~nador Bern_ardino Viana para emitir o seu parecer sobre
o Projeto de_ Le[ da Câmara n9 18, de 1982, que .. regula o processo de
fiscalizaÇão, Pelo Congresso Nacional, dos atas do Poder Executivo, e dá
outras providências". Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator, que conclui pela tramitação conjunta com o
PLS n9 104," de 1981. Continuando com a palavra, a· Senhor Senador
Bernardino Viana emite o seu parecer sobre o Projeto ~de Lei do Senado n9
!56; de I 981, que ••altera e revoga dispositivos na Consolidação das Leis do
Trabalho e na Lei n9 5.889, de_ 8 de junho de 1973, para o fim de unificar a
prescrição no_ Direito do Trabalho". Não há debates, e a Comissão, por
unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao
projeto, por constitucional c jurídico. Ainda, pela ordem, a Presidência
solicita ao Senhor Senador Almir Pinto para ler o parecer do Senhor Senador
Murilo Badaró (ausente), Relator do ite!T! seguinte da pauta- Projeto de Lei
do Senado n"' 321, de 1980, que ••altera a legislação orgânica do Tribunal de
Contas da União e determina outras providências, visando melhor aparelhar
o controle da administração pública federal, direta ou indireta". Lido o
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por
constitucional e jurídico, a COmissão o aprova, por unanimidade dos seus
membros presentes. Continuando com a palavra, o Senhor Senador Almir
Pinto lê outio p_arecer do Senhor Senador Aderbal Jurema sobre o Projeto de
Lei da Câmara n9 63, de 1982, que "modifica dispositivos do Decreto-lei n9
227, de 28 de fevereirO de 1967- Código de Mineração, com as alterações
posteriores". O parecer do Relator conclui favoravelmente ao projeto, por
constituciona_l_ e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator. Em seguida, a Presidência solicita ao Senhor
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Senador Aderbal Jurema para ler o parecer do Senhor Senador Lenoir
Vargas (ausente), Relator do próximo item da pauta-- Emenda n9 2, de
Plenário, ao Projeto de Lei da C_â.ma:ra n'? 9; de 1981, q_ue ·~acrescenta inciso
ao artigo 649, do Código de Processo Civil, para tornar impenhorável o
imóvel hipotecado ao Sistema Financeiro de HabitaÇ_ão"_. L_ido_o parecer do
Relator, que conclui favoravelmente à Emenda, pOr Constitucional Cjurídica,
a Comissão, por ·unanimidade, aprova o parecer do Relator. ContinUando
com a palavra o Senhor Sena_dor Aderbal Jurema lê outro parecer do Senhor
Senador Lenoir Vargas sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 85, de 1981, que
"altera dispositivos da Lei n., 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo sobre
os Conselhos Federal e Regionais de Economia". O parecer do Relator
conclui favoravelinente ao Projeto, por constitucionál___e_jurídico. Não há
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator.
Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência cOncede- a palavra à
Senhora Senadora Dulce Bra_ga para emitir o seu parecer sobre o Projeto de
Lei da Câmara n9 90, de 1981, que .. retifica, sem ônus, a Lei n9 6.867, de 3 de
dezembro de 1980, que "estirita a Receitã e fiXa a Despesa da União para o
Exercício FinanCeiro dó 1981". Não há debates, e a Coniissão, por
unanimidade, aprova o parecer da Relatara, que conclui favoravelmente ao
projeto, por constitucional e jurídico. Prosseguindo com a palavra, a ~enhora
Senadora Dulce Braga emite o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
n"' 130, de 1982, que "retifica;· sem ô"nus, ã Lei n9_6.962, de 7 de dezembro de
1981, que hestima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício
Financeiro de 1982'\ Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer da Relatara, que conclui favo_ravelmente ao projeto, por
constitucional e jurídico. Conqnuando, a Presidência concede a palavra ao
Senhor Senador José Fragelli para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 52, de 1982, que "veda novas inscrições no Quadro de
Provisionados da Ordem dos Advogados do Brasil e, mediante alterações na
Lei n"' 4.215, de 27 de abril de 1963, assegura, aoS atualmente inscritos nesse
Quadro, o amplo direito de exercício da profissão de Advogado". Não há
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que
conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional ejüiídic6:A-·seguir, a
Presidência Solicita ao Senhor Senador Bernardino_ Viana para ler o parecer
do Senhor Senador Raimundo Parente (ausente), Relator do próximo item da
pauta- Projeto de Lei da Câmara n"' 62, de 1980, -que "dá nova red?ção ao
artigo 5• da Lei n• 6.678, de 14 de agosto de 1979, que dispõe sobre a
requisição de servidores públicos da administração direta ou autárquica pela
Justiça Eleitoral e dá outras providênciaS". Lido o parecer do Relator, que
conclui favoravelmente ao projeto. por constitucional e jurídico, a Comissão
o aprova, por unanimidade dos seus membros presentes. Contio_uando ç__om a
palavra, o Senhor Senador Bernardino Viana lê outro parecer do Senhor
Senador Raimundo Parente sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 84. de 19_~2,_
que Haltera dispositivo da Lei n"'4.771, de 15 de setembro -de 1965, que iilstitui
o novo Código Florestal". O parecer do Relator conclui favoravelmente ao
projeto por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por
unanimidade, aprova o parecer do Relator. Ainda, pela ordem. a Presidência
solicita ao Senhor Senador Almir Pinto para ler o parecer do Senhor Senador
Murilo Badaró (ausente), Relator do próximo item da pauta - Projeto de
Lei do Senado n9 272, de 1980, que .. fixa normas para a escolha de dirigentes
das Universidã.des e_dos estabelecimentos isolados de ensino superior". Lido
o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por
constitucional e jurídico, a Com1Ssão- o aprOva, por unanimidade dos seus
membros presentes. Continuando com a palavra. o Senhor Senador Almir
Pinto lê outro parecer do Senhor ~en~.dor Murilo Badaró sobre o Projeto de
Lei do Senado n9 32, de 1982, que Hdispõe sobre o envio regular de
informações a respeito da evolução da política externa. O parecer do Relator
conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico. Não hã
debates, e a Comissão, po-r unanimidade, aprova o parecer do Relator. Em
seguida, a Presidência solicita ao Senhor Senador Aderbal Jurema para ler o
parecer do Senhor Senador Lenoir Vargas (ausente), Relator do item seguinte
da pauta - Emendas n"'s 1 e 2, da Câmara, ao Projeto de Lei do Senado n~
118, de 1974, que "define os crimes da responsabilidade do Governador e dos
Secretários do Governo do Distr_ito Federal e dá outras providências". Lido o
parecer do Relator. que conclui favoravelmente às Emendas, por
constituciorlais ejurídicas, a Com-issão, por un_ani_m_id_ade dos se-us membros
presentes, aprova o parecer do Relator. Prosseguindo com a palavra, o
Senhor Senador Aderbal Jurcma lê outro parecer do Senhor Senador Lenoir
Vargas sobre o Projeto~ de Lei do Senado o•.Z85, del981, que "cria o
Conselho para a Promoção dos Direitos EconômiCos, Sociais e Culturªis _do
Homem". O parecer do Relator conclui favoravelmente ao projeto, por
constitucional c jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
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aprova o parecer do Relator. Continuando, a Presidência concede a palavra
ao Senhor Senador Leite Chaves para emitir o seu parecer sobre o Projeto de
Lei do Senado n9 371, de 1981, que "proíbe qualquer critêrio discriminatório
envolvendo sexo, raça, credo religjqso, trabalho, estatura, idade ou qualquer
outra circunstância decorrente do nascimento e independente do direito de
escDlha pessoal do indivíduo e dá outras providências". Não há debates, e a
.Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui
favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico. Novamente com a
palavra, o Senhor Senador Leite Chaves emite o seu parecer sobre o Projeto
de Lei do Senado n9 53, de 1981, que-"obriga os fabricantes de colas ou
fluídos para limpeza de máquinas a adicionarem a estes produtos repelentes
odoríferos que impeçam a sua utilização como entorpecentes e dá outras
providências". Não há deba.tes, e a Comissão, por unanimidade, aprova o
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto, por
constitucional e jurídico. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência
concede a palavra à Senhora Senadora Dulce Braga para emitir o seu parecer
sobre o Projeto de Resolução da Comissão de Economia. sobre a Mensagem
n• 148, de 1982, "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 Paulínia (SP) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito
milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e
oito centavos)". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprovã o
parecer da Relatara, que conclui favoravelmente ao projeto, por
constitudonal e jurídico. Ainda, com a palavra, a Senhora Senadora Dulce
Braga lê o seu parecer sobre o Projeto de Resolução da Comissão de
Economià. sobre a Mensagem n"' 158, de 1982, ''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$ 669.559.790,90
(seiscentos e sessenta _.e OQve mHhões, quinhen_tos e cinqUenta-~_ nove mil,
setecentos e noventa cruzeiros e noventa cent~vos)". Não há debates e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer da Relatara, que conclui
favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico. Em seguida, a
Presidência solicita ao Senhor Senador Bernardino Viana para ler o parecer
do Senhor Senador Raimundo P.arente_(ausente), Relator do próximo item da
pauta- Projeto de Resoll!ção da Comissão de Economia, sobre a Mensagem
n• 179, de 1982, "do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para qu·e seja--autorizada a Prefeitura MuniCipal de Taguatinga (GO), a
contratar operação de crédito no valor de CrS 7.754.525,57 (sete milhões,
setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e V'inte e cinco cruzeiros e
çjn_qüenta e sete centavos)". Lido o pai-ecer do Relator, que conclui
favoravelmerite ao Projeto. por constitucional e jurídico, a Comissão o
aprova. por unanimidade dos seus membros presentes. Continuando com a
palavra, o Senhor Se_nador Bernardino Viana lê outro parecer do Senhor
Senador Raimundo Parente sobre o Projeto de Resolução da Comissão de
Economia, sobre a Mensa_gem n"' 182, de 1982, .. 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
Arapoema (GO) a contratar operação de crédito no valor de CrS 8.685.149,40
(oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove
cruzeiros e quarenta centavos)". O parecer do Relator conclui
favoravelmente ao projeto, por constitUcional e jurídico. Não há debates e a
ComiSsão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Ainda. pela
ordem, a Presidência solidfa à Senhora Senadora Dulce Braga para ler o
parecer do Senhor Senador Benedito Canellas (ausente), Relator do próximo
item da pauta - Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a
Mensagem n9 140, de 1982, "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 Alto Araguaia (MT) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 56.508.859,95 (cinqUenta e seis
milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros e
noventa e cinco centavos)". Lido o parecer do Relator, que conclui
favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico, a Comissão o
aprova, por unanimidade dos seus membros presentes. Continuando com a
palavra, a Senhora Senadora Dtilce- Braga lê outro parecer do Senhor
Senador Benedito Cane!las, sobre o Projeto de Resolução da Comissão de
Economia, sobre a Mensagem n9 171, de 1982, ~·do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovãção do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitu-ra Municipal de
Mirassol d'Oeste (MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$

088

Quinta-feira 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

102.000.000,00 (centO e dois- inilhões de cruzeiros). b parecer- do Relator
conclui favoravelmente ao. projeto, por ConstituciOnal e juridico. Não há
.debates, e a ComisSão, pOr unanimTdade, aproVa o parecer do RelatOr. A
seguir, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Aderbal Jurema
para emitir o Seu pareCer sobre o Projeto de Resoluçáo n9 J9, de 1981, que
..extingue o procesSo de votação simbólica". Não hã debates, e-a-comissão,
por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui pela rejeição do
projeto, por desfigurar uma das características da votação. Prosseguindo com
a palavra, o Senhor Senador Aderbal Jurema emite o seu parecer sobre o
Projeto de Lei do Senado-n9 108 e 264, de 1980, que "permite o abono de
faltas do trabalhdor~estudante em dias de exame escolar". Não há debates, e
a Comissão, -por unanimidade, aprõva o parecer do Relator, que concluifavoravelmente ao PLS n' 264/80 e pela prejudi<:ia!Idade do PLS n' 108/80.
Continuando, a Presidência solicita ao Senhor Senador Aderbal Jurema para
ler o parecer do Senhor Senador Moacyr Dal!a (ausente), Relator do próximo
item da pauta - Projeto- de Lei do Senado n9 14, de 1979,- que ..revoga
dispositivo da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretoswlei n9s 672 e
1.273, respectivamellte, de 4 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dâ
outras providências". Lido o parecer do Relator, que conclui contrariamente
ao projeto, por iõcõnSlituelotfãl, a Comissão o- .iprOVa, ·por unaitimidade dos
seus membros presentes. Em seguida, a Presidência concede a palavra à
Senhora Senadora Dulce Braga para emitir o seu parecer sobre o Projeto de
Resolução n'i' -159, de 1982, que "transforma a Categoria FunciOnal de
Motorista Oficial em Categoria dC Agente de Transporte Legislativo e dâ
outras providências". Não hã debates, e a ComissãO, --po-i- unanimidade,
aprova o parecer da Relatara, que conclui favoravelmente ao projeto e às
Emendas de n9s I e 2, na forma das Stibeinendas que apresenta. A seguir, a
Presidência determina- a trlclusão extra-pauta do Projeto de Lei do Senado n9
343, de 1981, qUe "dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para fins do
ilnposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas
com a construção e manutenção de- creches des-tinadas aos filhos de seus
empregados". A Presidência.- esclarece que o Senhor Senador Almir Pinto,

Fevereiro de J983

Rélator da rriatéiia, apresentou parecer contrário, por inconstitucional,- lia
reunião de 2 ~e junho do corr~nte ano, na qual foi concedida Vista Conjunta
aos Senhores Senadores Moacyr Dalfa e José Fragelli. Em seguida, a
Presidência concede a palavra ao Senhor Senador José Fragelli para ler o seu
voto. Lido o votO do Senhor Senador José Fragelli, o Senhor Senador A~mir
-Pirite manifestã-Se de ã:cordo CQffi as conclusões oferecidas pelo Senhor
Senador José Fragelli e ret~ra o parecer que apresentou, bem como declina da
condição de Relator da matéria. A Presidência, em substituição ao Senhor
Senador Alrnir PiOto~ designa o_Senhor Senador José Fragelli para Relator da
matéria. Colocado em votação, a Comissão aprova o parecer do Relator, que
concll:li pela c~nstitucionalidade ejuridicidade do projeto, com Voto Venci(_fo
do Senhor- Sen~dor Bernardino Viana. _Prosseguirido, a Presidênçia dâ
conhecimento à Comissão d~ recebimento do Ofício SM/N9 277, do Senhor
19-Secretário do Senado Federal, comunicando que o Governo do Rio
C i-ande do- NOfte não respofideu, deittro do prazo regimental, ao pedido de
informações desta Comissão, SfJbre a Mensagem.. n9 99, de 1982, r~zão pela
qUal o Senhor Presiden_te propõe-ao plenário que seja reiterado aquele pedido
dé diligência, tendo os membros presentes, por unailimidade, aprovadO a
pr9_p?sta da_ Pre~idênci<1:. An"tes d~ encerrar os trabalhos, a Pres_i9ên~~a
cOncede a pãhVra ao senhOr senador :Ceue Chaves que a solicitou para
despedir-se dos seus colegas e amigos iritegrantes desta Comissão, e·m virtude
de estar prestes a findar o seu mandato Senatorial. Sua Excelência faz um
_brev-e hiStóricO _da sUa p~ssagem como m~mbro desta Comiss~o, ~X3ltando-a
como o mai~ importante Órgão cfestà~_ Casa do Congresso Nacional. OsSenhores SeitadÔres José Fragelli, Aderbal Jurema, Almir Pinto e Aloysio
Chaves, em apartes enalteceram a pessoa de Leite Chaves e do Profissional
que soube hÕnrar esta Coffiissão e a Casa, através de sua autenticidade como
homem político e de sua austeridade na defesa de suas idéiris qüe tanto
cor'ltribuiram para o enriquecime~to dos trabalhos deste órgão técni"co do
Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando
eu, Daniel Reis-di? Souza. ASSistenú!-da ComissãO, a presente Ata, que lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 1983

Ata da 1~ Sessão, em 2 de
Março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47* Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Moacyr Dalla e Henrique Santillo

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

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA I• SESSÃO, EM 2
DE MARÇO DE 1983

1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor
Presidente da República
- N~'s I a 31/83 (n~'s 504 a
545/82, na-origem), restituindo au-·
tógrafos de projetas de lei ·saneionados.
- N"'s 33 .i 39/83 (n"'s 547/82; 38
a 42/83 e 56/83,- ·na origem), de
agradecimento de comunicação.
-Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargo cujo provimento depende de sua
prêvia aquiescência:·
.
_ N"' 41/83 (n'9 47/83, na origem), relativa à escolha do Sr. Antônio Conceição, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 'de
Embaixador do Brasil junto à Repúblíca Popular de Bangladesh.
- N11 42/83 (n'i' 64/83, na orlgem), relativa à escolha do Sr. Hêióo Tavares Pites, Ministro de Segunda Classe, da Carrdrà. de Di~
plomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto aos
Em irados Ãrabes Unidos.
- N• 43/83 (n• 75/83, na origem), relativa à escolha do Doutor

José Francisco Rezek pâra exercer cópia de expediente daquela Corte,
o cargo de Ministro do Supremo referente a dênúncia sobre a apliTribunal Federal, na vaga decor- cação de recursos ao "Programa de
rente da aposentadoria do Ministro DesenVolvimento Regional do MaFrancisco Manoel Xavier de Albu- ranhão" - PRODEM.
querque.
1.2.6- Requerimentos
_ N<l 53/83 (n~ 76/83, na crigem), relativa à escolha do Sr. DaN~' 2/83, de autoria do Sr, Senavid Silveira da Mota Júnior, Em- dor Afoysio Cp.avcs, de cc:mvobaixador do. Brasil junto ão Re~no cação do Sr. Ministro de Êstãd'? da
da Bélgica, para, cumulativament"é, Secretaria de Planejamento da Freexercer a função de Embaixador dO sidência da República, para prestar
Brasil junto. ao Grão-Ducãdo_ de informações sobre a dívida externa
Luxemburgo.
e sUa admin-istração pel~ Governo
fiscal e Cambial.
1•2.2 _Oficio do Governad~r do _ - Política
Estado da Bahia
N 9 3/81, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, de c_onvoN"' 166/82, encaminhando infor~ cação do Sr. Ministro de Estado da
- mações daquele Governo em atenFazenda, para prestar infor_mações
- diffiento a solicitação feita pel3 'cõ- . sobre a dívida Cf"terna brasileira,
missão de Legisláção SoCial, for:.
1.:2.7- Ç'omunicaçõ~
mulada com o objetivo de instruir
o Ofício n"' S/6, de 198Ó.
-Da Bancada do PDS, indicari·
do o Senador Aloysio Chiives para
1.2.3 _Expediente recebido
Líder do Partido.
Lista·n"' 6, de 1982
-Da Baricada do PMDS:. indiCando o Senador Humberto Luce--1~2.4.......: Mensagens do Senhor
Presidente da República
na para Líder do Partido.
......,;. N9s 32 e 43/83 (n"'s 546/82
1.2.8- Leitura de Projeto
43/83, na origem), de retirada de
Projeto de Lei do _SenadO n"' I, di.!
Mensagens Presidenciais.
1983, que introduz modificâções nO
1.2.5- Aviso
- Código Brasileiro de Tel6comuniNn55fSPf82, do Presidente do cações (Lei n"' 4.1 17, de 27 de agosTCU, encaminhando ao Senado to de 1962).

e.

Jorge Kalume- Mário Maia- Claudionor Roriz
-Gabriel Hermes- Hêlio Queiras -JOão CãsteloHelvídio Nunes - Aimir Pinto - Virgílio Távora Humberto Lucena- Marco Maciel- Nilo CoelhoGuilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante
- Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Luiz Viana - Josê lgnácio - Nelson Carneiro Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Henrique Santillo- Mauro Borg~s-Gastão Müller-Josê Fragelli
-Marcelo Miranda- Lenoir Vargas- Pedro Sfmori.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre___ s_ença acu~a o _comParecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção -de Deus iniciamos nOSsOs tfabalhos.
O Sr. f9-Seàelário irá proceder à leitura do Expediente.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagens·
DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N9 01/83 (n"' 504/82, na origem), de 6 de dezembro de
I 982, referente ao Projeto de Lei n~ 26, de 1982-CN, que
estima a Receita e fixa a DespeSa da União para o exercício financeiro de 1983. (Projeto que se transformou -na
Lei n• 7.053, de 6 de dezembro de 1982).
N• 02/83 (n• 505/82, na origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei do Senado n"~' 166, de
1982-DF, que estima a Receita e lixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1983. (Projeto que se transformou na Lei n~'7.054, de 6 de dezembro
de t982).
N9 03/83 (n9 506/82, na orígem), de 6 de dezembro de
1982, refe"rente ao Projeto de Lei da Câmara n• 12J, de
1982 (n9 6.49f/82,_na Casa de origem), que concede pensão especial a Giusepe Bressan, e dá ôUtra.s providências.
(Projeto que se transformou na Lei n"' 7.055, de 6 de dezembro de 1982).
N• 04/83 (n' 507/82, na origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 124, de
198f (n9 6.492/82, na Casa de origem), que concede pensão especial a João Baptista Rêgo Metia, e dã outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9
7.056, de 6 de dezembro de 1982).
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NQs 4 a 35(83, de desarquivamento de proposições que mencionam.

1.2.10- Comunicações da Presidência
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horas. com Ordem do Dia que designa.

1.2.16- Discursos do Expediente (continuação)

1.2.11- Discursos do Expedien-

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder do PTB - Saudação aos novos Senadores.

te

SENADOR ALOYS/0 CHAVES, como Líder do PDS Análise da situação sócioeconômica mundial e a do Brasil
dentro deite contexto.

-De substituição dos autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9
126/81, encaminhados à siilçãO-em
19 de dezembro de 1982, que se
transformou posteriormente na Lei
nQ 7.072, de 21 de dezembro de
1982..
-De recebimento das Mensagens n~'s 44 a 47 j8J (n~s 6_5 a 68/83,
na origem), pelas quais o senhor
Presidente da República submete
ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que
os governos dos Estados que mencíona, sejam autorizados a realizar

1.2.12- Comunicações
- Do Sr. Senador Roberto Saturnino, que exercerâ a Liderança
do Par-tido Democrático Trabalhista.
- Do Sr. Senador Nelson Carneiro, que exercerã a Liderança do
Partido Trabalhista Brasileiro,

operações de crédito, para os finS
que especificam.

1. 2. 13 _ D~scursos do Expediente (continuação)

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Uder do PMDB Considerações sobre a_ conjuntura
nacional.

-De recebimento _das MensaSENADOR ROBERTO SAgens n~'s 48 a 52/83 (nl's-69 a 73/83, TURNINO, como Líder do PDT
na origem), pelas quais o Senhor __ Indagações de S. Ex~ a respeito
Presidente da República, submete de denúncias recentemente divulgaao Senado propostas do Sr. Miriis- --das pela Imprensa e do crescente
tro de Estado da Fazenda para que processo de endividamento externo
as prefeituras muiliClp3Ii que rilen- do País.
ciona, sejam autoriZadas a realizar
operações de crédito, para os fins
- 1.2.14- Comunicação da Presi·
que especificam.
dência
_ De recebimento de expedientes de Srs. Senadores que se ausentaram do País durante o recesso
parlamentar.
-Convocação de .....se_ss_ão conjunta a realizar-se amanhã, às li

- Designação dos membros das
Comissões Permanentes.
1.2.15- Requerimentos

.;__ Ni.>-s -36 a-49, de

1983~ de desarqtiivamento de proposições que
menciona.

NQ 05/83 {n~' 508(82, na origerri), de 6 de dezembro de
1982, referente aá Projeto de Lei da Câmara _n9 121, de
1982 (n9 6.493/82, na Casa de origem), que concede pensão -especial a Ana Rita Fernandes Pimentel, e dá outras
providências. (Projeto que se transforinou na Lei ni?
7.057,, de 6 de dezembro de 1982).
N11 06/83 (n'í' 509/82, na origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei n~' 32, de 1982-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais até
o limite de Cr$ 17.348.109.000,00 (dezessete bilhões, trezentos e quarenta e oito milhões, cento e nove mil cruzeiros), e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nQ 7.058, de 6 de dezembro de 1982).
N9 07/8_3 (n9 510/82, mr origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Pr_ojetp de L_ei n~' 31, de 1982-CN, que
altera o artigo 30 da Lei n~' 6.85!i, de 18 de novembro de
1980, que cria a Funda_ç_ào Habitacional do Exército, e
dá ou_tr_as providências. (Projeto que se transformáu riil
Léi n-9 7.059, de 6 de dezembro de 1982).
NQ 08/83 (nl' 511/82, na origem), de 6 de dezembro de__ _
1982, referente ao Projeto de Lei do Senado n'i' 47, de

!982-DF, que dispõe sobre a criação de cargos na Cate-goria de Técnico de Controle Externo, do GrupoAtividades de Controle Externo, do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares dei Tri6uital de ContaS ào -Disúíto Federal, e dã outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n'í' 7.060, de 6 de dezembro de 1982).
N~' 09/83 (n9 513/82, na origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 35, de
1982 (n9 5.528/81, na Casa de origem), que autoriza o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Visita de delegação parlamentar brasileira ao Japão, ocorrida no último mês de janeiro.
SENADOR MÃR/0 MAIA Encaminhando à Mesa projeto de_
lei que transforma o Serviço Nacional de Informações' (SNI)_em Instituto Nacional de Informática, Teleinformática e TelemátiCa e dá outras providências.
SENADOR
GASTÃO
M VLLER - Reflexos negativos
do chamado "Caso Delfin" no Sistema Financeiro de Habitação.
I.J- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA PRÜXIMA
SESSÁO. ENCERRAMENTO.
2--ATO DO P.RESIDENill
DO SENADO
- N' 48/82.
3 - INSTITUTO DE PREYJD€NCIA DOS CONàRESSISTAS
-Ata da reunião do Conselho
Deliberativo.
- Pareceres do Conselho Deli·
bcratiVO; Batancetes e DemOnstrações da Conta "Receita e Despesas"".
-Resoluções n9s I e 2, de 1983,
do Conselho Deliberativo.
-Regulamento Básico do IPC.
4-ATA DE COMISSAO

DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do fnterior,
a doar os imóveis que menciona, situados no Município
do Icó, no _Estado do Ceará. (Projeto que se transformou
na Lei nQ _7.062, de 6 _de_ dezembro de 1982). __
N_Q 10}83 (n<:t 514/82, na origem), de 6 de dezeJObro de
1982, referente_ ao Projeto_de Lei do Senado n~' 190, de
1982-DF, que dispõe sobre a delegação de competência
na Administração do Distrito Federal. (Projeto que se
transformou na Lei nQ 7.063, de 6 de dezembro de 1982}.
Nl' li /83 (n9 515/82, na origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei n<:> 29, de 1982-CN, que
dispõe sobre a situação de trabalhadores contrat~~os ou
transferidos para prestai serviços no exterior. (Projeto
que se transformou na Lei n~' 7.064, de 6 de dezembro de
'982).
N~'_12j83 (nl' 5 I 6/82, na origem), de 6 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i' lOS, de
1982 (n~' 6.357/82, na Casa de origem), que fixa iaade
máxima para inscrição em concurso público destinado
ao ingresso em cargos e empregos dos Territórios Fede-rais, e dá outras providências. {Projeto que se transformou na Lei n'í' 7.065, de 6 de dezembro de 1982).
N~' 13f8_3_(il~' 517/82, na Origem), Oe 7 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara nQ 7, de
1982 (nl' 5.806/81, na Casa de origem), que dâ nova redaçào ao§ 211 do art. 711 da Lei nQ 6.907, de 21 de maio de
1981. (Projeto que se transformou na Lei n' 7.066, de 7
de dezembro de 1982).
No;~ 14/83 (n9 518/82, na origem), de 7 de dezembro de
t 982, referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 135, de
1982 (n<:> 6.197 j82, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executívo u doar imóvel ao Clube_ lnapiários do
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·Rio dr3ride do Sul, em Porto Alegre- RS. (Pro)eto que
se transformou na Lei n'i' 7.067, de 7 de dezembro de
1982).
N~' 15/83 (n9 519/82, na origem), de 7 de dezembro de
1982; referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' lO!, de
1981 (nl' 3.702/80; n·a Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional de colonização e Reforma AgrâriaINCRA a alienar, à Companhia Agro-Industrial de
Monte Alegre, os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Gleba
60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de
Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará.
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.068, de 7 de dezembro de 1982).
Nl' 16/83 (n9 519/82, na origem), de 20 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara nQ 125,
de 1982 (nQ 6.368/82, na Casa de origem), que dispõe
sobre pensão especial para os deficientes físicos que especifica, e dá outras proYidências. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.070, de 20 de dezembro de 1982).
N~' 17/83 (n<:> 530/82, na origem), de 20 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara nQ 127,
de 1982 (n<:> 6.490/82, na Casa de origem), que altera a estrutura da Categoría Funcional de Enfermeiro, do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei nl'
7.071, de 20 de dezembro de 1982}.
No;~ 18/82 (n~ 532/82, na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.., 126,
de 1981 (n9 4.483/81, na Casa de origem), que autoriza a
Companhia de Financiamento da Produção - CFP a
alienar os imóveis que menciona. (Projeto que se transformou na Lei n~' 7.072, de 21 de dezembro de 1982).
N<:> 19/83 (nl' 533/82, na orige~), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 11, de
1982 (n9 4.805/81, na Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agi-áriaINCRA a doar imóveis que menciona. (Projeto que se
transformou na Lei nQ 7.013, de 21 de dezembro de
1982).
N~' 20/83 (n9 534/82, na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 6 de
1982 (n9 5.046/81, na Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgrâriaINCRA a vender ou doar bens móveis, nas condiçõ_es
que especifica. (Projeto que se transformou na Lei nl'
7.074, de 21 de dezembro de 1982).
N11 21/83 (n9 535(K2, na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câma'ra n<.> 65, de
1982 (n9 1.538/79, na Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA a doar os imóveis que menciona. (Projeto que se
transformou na Lei n'i' 7.075, de 21 de dezembro de
1982).
N~22/83 (n9 536/82, na origem), de 21 de dezembro de
1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 86, de
1982 (n9 4.425/8 I, na Casa de origem), que autoriza a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul a transferir,
para o patrimônio da Universidade Federal de Santa
Maria, bcns·imóveis localizados em Santa Mafia, Estado
do Rio Grande do Sul. (Projeto que se transformou na
Lei n~ 7.076, de 21 de dezembro de 1982).
N~'_23/83 (n<.> 537j82,'na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referçnte ao Projeto d-e Lei da Câmara nl' 16, de
1982 (n\> 4.938/8 I, na Casa de origem), que aútoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA a vender, em concorrência, os imóveis urbanos
quC menCiona.- (Projeto que se transformou na Lei n~'
7.077, de 21 de d-ezembro de 1982}.
-N?--24/83- tii~- ·:üS/82;--iúi- õiigem); -de -2 f-Cfci dezeffibro
-de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 97, de
1982 (n9 4.806/81, na Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA a doar o imóvel que menciona, (Projeto que se
transformou na Lei n~' 7.078, de 21 de dezembro de
1982).
No;~ 25/83 (n<:> 539/82, na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao .Projeto de Lei da Câmara nQ 15-2,
de 1982 (n,; 6.763/82, na Casa de origem), que fixa os va-
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\ores de retribuição da categoria funcioiiã.l de Agente de
lnspeçào Sanitária e fndustrial de Produtos de Origem
Animal, do Grupo-Outras Atividades de_ Nível Médio,
Código NM-1000, e dá outras providênciaS. (Projeto que
se transformou na Lei 7.U79, de 21 de dezembro de

Mensagens
Do Senhor PresMenti! da República submetendo ao Senado a escolha de nomes indic-ados para c-argos c-ujo provifilemo depende de sua prévia aquiescência:

t982).
N' 26/83 (n' 540/82, na origeml, de 21 de dezembro
de 1982, referente :ia Projeto de Lei da Câmara n~' 122,
de 1982 (nl' 6.356/82, na cas-a de origem), que altera o
valor do vencimento dos cargos que _especifica, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.,.
7.080, de 2 t de dezembr.o de t 982):
N9 27/83 (n~' 541/82, na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 120,
de 1_982 (n96.550f82, na Ca,:;-a de origem), que cria cargos
em Comissão e efetivos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região e
dá outras providências: (Projeto que se transformou na
Lei n~ 7.081, de 21 de _dezembro de 1982),_
N<:> 28/83 (n~ 542(82, na origem), de 21 de dezembro
de l 982, referente ao Projeto de Lei da Câmara nli rs, ôe
1982 (n~ 4.942/81, na Casa de origem), que autoriza o
instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA a doar o imóvel que menciona. (Projeto que se
transformou na Lei n'>' 7.082, de 21 de dezembro de
[982).
N~> 29/83 (n'>' 543/82, na-Ofígem), de 21 de dezembro
de 1982, referente aQ Projeto de Lei da Câmãra n? 76, de
1982 (n~ 2.577/80, na Casa de origem), que autOriZá a
doação, ao Instituto Bras.ilei.n:u;le Desenvolvimento Florestal- IBDF, do terreno que especifica. (Projeta que se
transformou na Lei n9 7.083, de 21 de dezembro de
1982).

MENSAGEM N• 41, DE 1983
(N9 47 j83, na origem)

Excclentíssim~s Senhores Membros-do Senado F~de~
ral:

De conformidade com o artigo 42, item Ill, da Consti~
tu-içào Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Exceléncias a escolha, que desejo fazer, do SeJihor Antonio ConCeição, Ministro de S~gunda Classe,
-da Cllrreíra de Díplorriata, para exercer a função de Emhaixador do Brasil junto_ à_ Repúblíca Popular de Bangla--dcsh, nos termos _dos _artigos 21_ e 22 do Decreto nç
7-1.534, de 12 de deZembro de 1972.
Os méritos do Ministro Antonio Conceição, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
fynç_il_o, constam da anexa inforl!laçãq çlo Ministério das
RelaÇõeS Exteriores.
- · Bm;ília, t7 de fevereiro de 1983.- João Figuf!irel:fo.

Antonio Conceição
São Cristovão/SE, I3 de junho de 1923.
Filho de Quintíno Conceição e
-Maria Espírito Santo Conceição.
Bacharel em Direito, FÕ-UFB.
Curso _de Ape_rfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Cônsul de Te_rceíra Classe, concurso, 21 de julho, de

Assistente do_Chefe da Divisão de Comunicações, 1954.
Assisteri~e do_Chefe da Divisão_de.Passaportes, 1965.
Assisleriie T~il_iCo__ da_ ,Seção --di{ .Se&UraiiÇa NaciOnal,

N9 34/83_ (ri~ 38/83, na ori8;em); de "3 de feve-reiro do
corrente ano, relativa à aprovação das matérias ccinstan-·
tes das Mensagens da Presidência da República n~>s 228,

229, 230, 245, 250, 251, 265 e 266, de 1982.
N~> 35/83 (n~> 39/83, na origem), de 3 de fevereiro do
corrente ano, relativa à api'Ovaçã~ do Decreto L_e$iSfativo n• I 12. de 1982.
-

N'>' 36/33 (n9 40/83, ria oiíge!ri), -de 3 de fev~eiro do
corrente ano, relativa à apr-o-itáçãô da escolha do Doutor
João Baptista Miranda, para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contás da União.
N9 37/83 (ri'>' 41/83, na Origem -de 3 de fevereiro do
corrente ano, relativa à aprovação do Decreto Legislativo n9 I I4, de 1982.

r;

N'>' 38/83 (n9 42/83, na origem), de 3 de fevcreii-0 do
corrente ano, relativa à aprovaçãO das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n<:>s 143,

303 e 668, de 1980; 3t6, 317,483 e 348, de t98L
N<:> 39/83 (n<:> 56/8_3, na origem), de 17 de fevereiro do
corrente uno, relativa à Mensagem n9 SM/1/8_3, comunicando a constituição da Mesa que diríglrâ os trabalhos
do Senado na presente Sessão Legislativa.

Ordem de Juan Pablo Duarte, Comendador, República
dominicana.
Ordem de Rubên Dario, Oficial, Nicarâgua.
Ordem dei Quetzal, Oficial, Guatemala.
Oiâem Nacional do Mérito, Comendador, Paraguai.
O~:dem de Francisco Morazan, Grande Oficial, Hondu-

ras.
Ordem del Mérito Civil, Comendador, Espanha.
O Ministro Antonio Conceição se Encontra nesta data
no-exerclcio de_ suas funções de Cônsul-Geral do Brasil
em Vigo.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 18
de janeiro de 1983. - (Guilherme Luiz Leite Ribeiro)
Chefe da Divisão do Pessoal
(À Comissão de Relações Exteriores}.

MENSAGEM N• 42, DE 1983
(N9 64/83, na orige~)

N<:> 31/83 (n~> 545/82, na origem), de 21 de dezembro
de 1981, referente a:o ProjetO de Lei da C~ara poi 1$3, de
1982 (n'>' 4.906/81, na Casa de origem), que módifiéa dispositivos do Decreto~lei n! 227, de 28 de fevereiro de
1967 -Código de Mineração, com as alterações posteriores. (Projeto que se transformou na Lei o~> 7.08_5, de21
de dezembro de 1982).

430, 441, 442, 487 e 490, de t 982.

Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Ordem de Rio~Branco: Oficial, Brasil.
Medalha de Laura Muller, Brasil.

INFORMAÇÃO

Segundo Secretário, antiguidade, 24 de outubro de I 961.
Primeiro Secretário, antiguidade, 22 de novembro de

N~> 33/83 (n'>' 547/82, na- origem), de 21 de dezembro
de 1982, relativa à aprovação das matérias constantes
das Mensagens da Presidência da República n9s 397,398,

A disposição dos Ministros das Relações Ext~riores e_m
visita ao Brasil, da Costa Rica, (1974) de H;nd~raS,
( 1976) da República de Guiana, (1976) do Paraguai,
( 1976) do Canadá, (1977) e da Nigéria, (f977).

CURR!CULUM VITAE:

N~> 30/83 (n9 544/82, na origem), de 21 de dezembro
de 1982, referente ao Projeto de Lei da Câma:ra n9 13_7,
de 1982 (n~ 5.852(82, na Cãs-a de orf&em), que atribui valor de documento de identidade à carteira de Jornalista
ProfissioaL (Projeto que se transformou-ria Lei n'>'-7.084,
de 21 de dezembro de 1982).

De agradecimento de comunicação!
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t954.

t966. .

-

.

.

.

.

Conselhe_irõ.~merecimeilto,

01 de Janeiro de 1973.
Mtnfstro de-Segundã Classe, mereelm""ento; Os de fevereiro de 1977.

t965/6ó.
Ch~fe da D_jvisão !!<!__&l!lérica Ç~ll_t__fill,__li7Qf73.
Chefe da Divfsã.O-de Fronteiras, 1973;76~ --

INFORMAÇÃO

CURRICU!.-UMYJTAE:
-liélcio Tav'ares _PiieS

Rec~~/PE, 18 ~ç~-~-~~1:1-~-~o_de 1928.
Filho de Gastão do Rego Pires e
Tereza Tavares- Pires.

Vigo, Víee:cõn&l!ÇI956f59. Vigo, Encarregado de Negó~os:, 1"956, 1957,_ 1958 e 1959.
Panamá, Teréeiro Secretário, f9S9J61.
·
Panamá, Encíl.rregado de Negócios~ 1959.
Santo Domingo. Encarregado do_· Consulado, 1961.
Ciudad Trujillo, Vice-Cdnsul, 1961.
Santo Domingo~ ~~gundo Sec~târio, 196lj65. -.-- __
Santo Domingo._Entarregado de Negócio~, 1962. ]963,.

t964 e 1965.
·
Côrisul-A-djurit..o;-1966.

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o _artigo 42 (item III) da Constit-u-iÇão, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Hélcio Tavares Pires, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos, nos
termos-dos artigos 21 e 22 do De_creto n'>' 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
Os méritos do Ministro Hélcio _Tavares Pires, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa iilformaçãO do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, 22 de fevereiro de 1983-._- João Figueiredo.

-

locoam;;~;,

!ooo_<:t~a. Çôns~l, _1?_67._ . _,1 •
NõVa- IorqUe~ ONU~ Prim~ró-Secfeiári~- i967.
f\_s.suhçãç, Prim_~rç S~etáriQ~-~-~68/70., __
Madrid, Mirii~ti·o C~nSelheiro,_'f977f79~-

~~dij_d-, E~Cárr~ga~o de NeJ?ió~o~ · J977;-·i978 e í-9:7_?~1980/83. ·.. .
__
.:

VigO, c6neut-c:;,at,

Missão Espeéi;l-às ~olenidadei··d~ p~s~C'd~ Presid;nte.
do Panamá, 19'60- (asSessor). - ·-...,
Missãó EsPeêfal às So!eft1dades·de pOsse ·do Presidente da
República Dominicana, 1963 (as.sessor).
CóiníilváOfícia,l do Ministro de Estado à América CenTral, I971 (assessor).
1 Reunião da Comissão de Cooperação Econômka e
Técnica, San José, 1972 (delegado).
V Feira Internacional de E! Salvador, 1972 (diretor~geral
da Exposição do Brasil).
Jl Reunião Ordinária do Comitê Empresarial BrasilMéxico, Rio de Janeiro, 1972 (assessor).
XLI Conferência d_a_ Comissão Mista Demarcadora de
Limites Brasil-Venezuela, 1973 (assessor).

Bacharel em CíênCias- Jurídicas e Sociais, Facilidade de
---Recife,_
Cursos de extensão universitâria·: "PrincípiOs de Econoinia" e ''Análise Econômica", Universidade de Chicago.
Curso de Economia I, Universidade de Camberra.
Curso de Conferências sobre a China, Universidade de
CambC:tra:
Cônsul de_ Terceira Cla_sse, c_oncurso, 27 de junho :de

1955. -

.

Si:gun_dó Secretário, antigUidade, 17 de julho de 1961.
Primeii:"Q Sec-ret:\rio, merecímen~o, _30 dçjunho de 1967.
Q:m.selhe_iro, ·mefecirnento, Ol de janeiro de 1973..
OMinis.:t_~::o de Segunda Classe, 21 d~junho de 1979.
AsSístCiüe âo Chefe da Divisão de Política Comercial,
·1964.
Assi~ten_te do _Ç~efe da Divisão de Propa$anda e Expansão Cotileri:iat,,l965. ·
·
Chefe __ da Divfsão· de TransWrtes ·e ·comuni~çõCs•.

1974/79.
Cairo, TerceirO- Secretãrici, 1958j6L
Cairo, Encarregado de Negócios, 1960.
Chicago, CÓnsul-Adjunto, 1961/62.
,
Washington, OEA, Segundo Secretãrío, f%2/64.
Londres, Segundo Secretário, 1966/67.
Londres, Primeiro Secretário, 1967/70.
Lagos, Encarregado de Negócios, 1968/69.
Mhico, Primeiro Seeretârio, 1970/71.
Camberra, Primeiro Secretârio, 1971/73.
Canlb.ára, Encarregado de Negócios, 1972/73.
Camberra, Conselheiro, 1973.
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Pequim,- Ministro-Conselheiro, 1979/82.
Pequim, Encurregado de N~gócios, 1980/83.
Reunião do Grupo de Estudos do Comérdó da Banana,
OEA, Washington, 1963 (representante).
Reunião sobre Produtos de Base, OEA, Washington,
1963 (representante).
III Reuniào Anual do CIES, Lima, 1964 (membro).
I Sessão da Junta de Comén:io e Desenvolvimento da
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e De7
senvolvimcnlo, UNCTAD, Nova York, 1965 (delegado).

IV Reunião do CIES, Buenos Aires, 1966 (membi-o).
III Se..-.sào Extraordinária da IMCO, Londres, 1966
(membro).
II Sc...,sào do Comitê de Produtos de Base, UNCTAD,
Genebra, 1967 (membro).
Conferência Negociadora do Acordo Internacional do
Trigo, Roma, 1967 (membro).
ReunW.o dos Países Produtores de Borracha Natural,
Londres, 1968 (representante).
LXXXIII Reunião do Grupo Internacional de Estudos
sobre a Borracha, Paris, 1968 (membro).
III Ses.<;ào do ComitE-de Transporte Marítimo, UNCTAO, Genebra, Sessão Extr.aordínàrla do Conselho da
IMCO, Londres, 1969 (delegado).
Conferência Legal Internacional sobre Danos pela População do_ Mar, Bruxelas, 1969 (delegado).
Reunião entre a Missão do Comitê Mundial de Promoção do Café e o Comitê Espanhol, Madrid, 1969 (representante).
V Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Café, "Internacional Standard Organizatiõn", !9'70 (repr6SCiiúinte):"
Negociações do Acordo sobre Tra~sportes Marítimos_
Bw:-;íi-República Democrática Alemã, Berlim, J973
(ch'efe).
I I Sessão da COnTcrência Plenipotenciária -paTa examinar
um projeto de código de COndutaS para as Conferências
de Fretes, Genebra, 1974 (dcle~ado).
Reunião Preparatória Latino-Americana sobre Transporte lntcrmodal Mar dei Plata, 1974 (chefe).
li Sessão do Grupo Preparatório lntergovernamental
sobre Transporte lnlermodal, UNCTAD, Genebra,
1974 (chefe).
II Reunião da SubComissão de Transpo-rtes da CEBAC,
Buen_os_ Aires, 1975 (chefe).
Negociações do Acordo sobre Transportes Marítimos
Brasil-Uruguai, Montevidéu, 19-75 (chefe).
Ncgociaçõc_s do Acordo sobre Transportes Fluviais
Brasil: Uruguai, Montevidéu, 1975 (chefe).
III Consultas Aeronáuticas B_rasit-Países Escandínq._Vos,
btocolmo, 1975 (delcga.d_o).
Entendimentos Inform_a._is B.rasil-~eino_ Unido..sobre relm;õe.s aeronáuticas, Londres, 1975 (delegado).
Negociações Brusii-Argélia sobre um Acordo sobre
Transportes Marítimos, Argel, 1975 (chefe).
Negociações Brasil-Françu sobre um Acordo MadtímO;
Paris, 1975 (chefe).
Reunião da Subcomissão Especial Brasileiro-Argentina
de Ccioidenação, Buenos Aires, l97S (chefe).
III Reunião de Cons_ult_a Aeronáutica Brasil-Países Escandinavos, Estocolmo, 1975 e nos entendimentos informais sobre Relações de Aeronáutica Civil Brasii-Rcino
Unido, Londres, 1975 (delegado).
III Sessão do GruPO Preparatório Intergovernamental
sobre Transporte Internacional, UNCTAD, Genebra,
I976 (chefe).
VIl Reunião da Subcomissão de Transportes da CEBAC, Bw:nos Aires, 1976 (chefe).
VIl Reunião de ConsJ.dta Aeronáutica com a Espanha.
·Madrid. 1976 (delegado).

Negociações Aeronáuticas Informais Brasil-Portugal,
Lisboa, 1976 (delegado).
Reunião de Peritos Latino-Americanos sobre Transporte Internacional Multimodal~ Buenos Aires, 1976 (chefe).
Reunião Extraordinária da Subcomis_sào de Transporte
da CEBAC, Buenos Aires_, 1_277 (chefe).
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Reunião de Técnicos, preparatória para a Reunião de
Ministros de Obra!:l Públicas e_de Transportes dos Países
do Cone Sul, Mar dei Plata, 1977 (chefe).
Negociação do Convênio de Transporte Marítimo com
Portugal, Lisboa, 1978 (chefe).
Negociação do Acordo sobre Transporte Marítimo
Brasil-República Popular da China, Pequim, 1979 (chel'c).

O Ministro Hélcio Tavares Pires se encontra oest_ll
data no exercício de suas funções de MinístroConse:1heiro na Embaixada do Brasil em Pequim.
Secretaria de Estado das_ Relações Exteriores, em
de
de 1983.
(Lucia Pires de Amorim)
Chefe da Divisão do Pessoal
(À Comissão de Relações Exteriores.)

X Reunião da Subcomissão de Transporte da Comissão

Especial Brasil-Argentina de Coordenação (CEBAC),
!Juenos A ir~, 1?79 (chefe).
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IX Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transportes dos Países do Cone Sul, Cochabamba, Bolívia, 1979
(dcleg<Jdo).
Comissão Nacional para a Aplicação do Tratado de
Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal, l 957 (assessor).

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 42, item III, e parágrafo único do
art. I 18, da Constituição, tenho a honra de submeter à
consideração do Egrégio Senado Federal o _nome do
Doutor José Francisco Rezek para execer o cargo de Ministro do_ S.upremo Tribunal Federal, na vaga decorrente
da aposentadoria dÕ !\.ffnistro Francisco Manoel Xavier
de Albuquerque.
Os méritos do Senhor José_Francisco Rezek, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevad;;
função, constam do anexo "Curriculum Vitae".
Brasilia, 23 de feyereiro de 1983. - João Figueíleâo.

ii .Reunião do CfES, São Paulo, 1963 (inembro).
Comissão de Comércio Exterior, 1965 (assessor).
Comissão lntern<Jcional criada pela Portaria n\" 1/SG, de
24-12-73 sobre fornecimento de combustível a navios nacionais c estrangeiros (representante do MRE).
I Consulta Aeronáutica Brasil-Japão, Rio de Janeiro,
1974 (delegado).
I Consulta Aeronáutica Brasil-Países Escandinavos, Rio

de. Janeiro, 1974 (delegado).
Conselho Nacional de Trânsito, 1974 (representante do
MRE).

Grupo Interministeríal criado pela Portaria 01 de 30-874, para elaborar a legislação brasileira sobre ~~contai
ncrs- e seti uso, Brasília (representa_nte do MRE).
Negociações sobre um Acord_o sobre Transportes MarítimOs BrãSit-México, Brasília, 1974 (de!Cgado).
Negociações de um Acordo sobre Tran;portes Marítimos Brasíl-Ronlênia, B·rasma, "i975 (Chefe).
·Comissão c Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional, 1974 (representante titular do MRE).
VI Consultas Aeronáuticas Brasil-Reino Unido, Rio de
Janeiro, 1975 (delegado).
Reunião da Subcomissão de Transportes da CEBAC,
Rio de J<tneiro, 1975 (chefe).
Conselho Nacional de Comunicações, 1975 (representante do MRE).
Negociações do Acordo sobre Transportes Aé-reo Brasil·
Países Baixos, Rio de Janeiro, 1976 (delegado).
Negociações do Acordo sobre Transportes Marítimos
Bra.~ii-Polônia, Brasi!ia, 1976 (delegado).
Negociações sobre Transportes Marítimos Brasil·
República Dcmocnític<l, Alemã, Brasília, 1976 _(delegado).

Reunião Multilateral sobre. Transportes Terrestre.~ et11
Tránsito por Terceiros Países, Brasília, 1977 (chefe).
VIII Reunião da Subcomissão de Transportes da CEBAC, Brasília, 1977 (chefe).
IH ReUnião da ComisSão TécniCa I - Planejamento
Viário, do Comitê Executivo Permanente dos Congressos Pan-americanos de Rodovias (COPACA), da OEA,
Brasília, 1978 (delegado).

Ill Reunião da Assembléia das. Pªrtes da .Organização
Internacional de Comuni_cações por Salélite!NTELSAT, Rio de Janeiro, 1978 (representante).
XVIII Congi"esso da União Postal Universal, Rio de Janeiro, 1979 (delegado).
VI Reunião de Consulta entre Autoridades Aeronáuticas
do Brasil e do Peru, Rio de Janei_ro, 1979 _(delegado).
X Reunião de Consulta entre Autoridades Aeronáuticas
do Brasil c da Argentina, Rio de Janeiro, 1979 (delegado). ~
A disposição do MIC, 1965/66.
Medalha Laura Müller.
Medalha do Mérito do Recife.
Medalha do Mérito Santos Dumont.
Ordem do Mérito Naval, Medalha de Grão-Mestre.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha de :Oficial.
Medalha t.lo Mêrito Mauá, Ministério dos Transportes.

~cURRICULUM

V!TAE

José Francisco Relek
Nãtura-ildadC: Cristiila (MG)
Filiação: Elias· Rezek c Baget Baracat Rezek
Data de nascimento: 18 de janeiro de 1944
I. Formação Unhersitáda
I. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direíto da
Universidade Federal de Minas Gerais ll962/1966).
2. Diploma de Estudos Superiores de Doutorado em
Direito Público pela Faculdade de Direito da UFMG

(1966/1967).
3. Bolsista da Inreramerican Unh•ersüy F_gunda!ioii
para-viagem aos Estados Unidos da América Uulhofagosto de 1965). Diploma da Harvard University em curso
de ext-ensão: InstituiÇões Americanas: Problemas do Desenvolvimeniõ Económico.
4. Bolsista _do Governo francês em nível de pós_graduaç~o (1~67/1968; 1970),
5. Integrante, ao lado de outros quatorze professores
de nacionalidades diversas, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Internacional e Relações Internacionais da Academia de Direito Internacional de Haia, havendo obtido diploma comprobatório do desempenho
individual (agosto/setembro de 1968).
6. Doutor da Universidade de Paris em Direito lnter·
nacional Público, mediante defesa da tese La Conduite
de.1· Re/ations lntemationales dans le Droiz Constltucforrne/ Latinuaméricain, em 2 de outubro de 1970, perante
júri integrado pelos Professores Georges Berlta e Roger
Schwartzemberg, e presidido pelo Professor GeO_rges Vedcl, Deão da Faculdade de Direito da Universidade de
Pãiis e patrOno da tefe; Menção honorífica.
7. Pesquisador-visitante na Universidade de Paris, a
convite do Governo francês (outubro/novembro de
1973).
8. Pesquisador de nivcl pós-doutoral na Universidacfe
de Oxford, Grà-Bretanha, em Direito Pú_blico cqmparadõ,- sob O- patrOCínio do Conselho Britânico. Titular do
Diploma in law da Universidade de Oxford, mediante defesa da tese Reciprocity a.1· a· Basis of_Exu:adition_(outubro d:_ 1978/julho de 1979).
II. Magistério Superior
1. Professor Assistente na Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, mediante concurso público de provas e títulos em que obteve o primeiro lugar na área do Direito Internacional (fevereiro de
1970).
2. Professor de Qire_ito)nter[Jacionlill Públlco no 59
ano do curso de _BaçharclaQo, e de Relações Inti:rnacionais no 2; ano do curso de Doutorado, na Faculdade de
bin!ito da UFMG (J97o", lo:> semestre). Membro da Congregação.
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3. Professor Adjunto na Universidade de Brasflia,
atuando nas áreas do Direito Internacional Público (cursos de graduação e pós-graduação) e do_ Direito Constitucional (curso de pós-graduação), desde abril de 1971.
4. Chefe do DepartanJ ... :~to de Direito da Universida~
de de Brasíli<i, ritidi:mte nomeaç:ãa pelo Reitor, após
elciçUo pelo colégio departamental para o primeiro lugar
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22. Conferencista no II Forum Nacional de Ciências
Jlifídicas e Sociais: A Disciplina Internacional da Nacionalidade (agosto de 1977).
_,_
_
23. Cõ.nferencista no Curso de Extensão sobre Ciência Política, promovido pela Universidade de Brasília
(maiofjuilho de 1978): Formas de Estado e Governo.
24. Conferencista no Estágio Profissionalizante dos
diplomatus admi~idos por con_curso de acesso direto, organizado pelo Instituto Rio Branco Uaneiro de 1978):
Diplomacia e Ordem Jurídica.
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4. Membro da Comissão Examinadora em concurso
público promovido pelo Tribunal de Contas da União
para Auditor (1975).
5. Membro suplente da Comissão Examinadora em
.concurso público promovido pelo Conselho de Justiça
Pederal para Juiz Federal (1975).
6. Coorden_udor do Grupo de Trabalho instituído por
Portaria lnterministerial (Justiça-fazendaPlanejamento) para equa_cionar, medianie projeto de lei,
o problema de guarda e do destino dos bens apreendidos
em casos de contrabando e descaminho (outubro de
l974Ljaneiroj l 975),
7, Ddeg<Jdo do Brasil às três sessões da Conferência
Diplomótica para a Reafirmação e o Desenvolvmento
-do Direito Inte_rnacional Humanitãrio Aplicãvel aos
Connitos Armados (Genebra, 1974/1975/1976).
8. Prcr.idente da Banca Examinadora de Direito e
membro da Banca Examinadora de Títulos em concurso
pUblico promOvido Peia- Cãmara dos Deputados para
AsscssorLcgiSTãiTVo -{ 1977).

em lista sêxtupla Uunho de 1974jsetembro de 1976).
5. Dirctor da Faculdade de Estudos Sociais aplicados
da Universidade de Brasília, riomeado por Portaria do
Ministro de Estado da Educação e.Cultm:a.. em 20 de ou25. CorifC.cencista no ·seminário Teoria e Prática das
tubro de 1978; havendo assumido__ o exetdcio do cargo
Relações Internacionais, promovido pela Universidade
em ]\I de agosto de 1979, e pedido exoneração em r3 de
dc..BrasJJia: A Condição Jurídica dos Funcionários lntersetembro seguinte, quando nomeado Subprocurador
nacionais (novembro de I 979).
Gerai da República.
26. Conferencista no Estado Maior do Exército, effi6. Professor no Instituto- Rio _Rtanco, do· Ministério
20 de outubro dt.: 1980 (Os Grandes Temas Doutrinári<?s
das Relações Exteriores, desde agosto de 1976, m_inis_--nu·América LUfiria)._e_ em 24 de novembro de 1980 (A
trando Teoria Geral do Direito Público e Direito InterCarta da_Organizaçào dos Estados Ame-ricanos e a persnacional Público, respectivamente no primeiro e no sepectiva atual do panamericanismo.
gundo ano do Curso de Preparação à Carreira de Diplo21. Conferenci_sta no simpósio sobre Desburocratimata.
9. Representante do Ministério da Justiça no Grupo
zação do Judiciário, promovido pela Universidade de
7. Examinador de Direito tLOs .exã.mcs v~tibulares ao
de Trabalho lnterministerial incumbido de examinar- o
Brasília:
Arbitragem Comercial e Desburocratização UuCPCD, promovidos pelo Instituto Rio Branco (juProtocolo adkional às Convenções de Genebra sobre a
nho de 198 l ). Debatedor no seminário internaCiOnal
lho/77; julho/78; juihoj80; juiho/81; julho/82).
protcção das vítimas dos conflitos armados ( 1977 /1978).
sobre Arbitragem promovido pela Universidade de
8. Examinador de Direito COnstitucional~ Direitq In10. Membro da Comís·sao dCsi&nada pelo Ministro de
sr-a.~ília (novembro de 1981).
ternacional Público nos concursos de acesso Uir_e_t_o_àçar~
Estado d<Js Rdaçõ_C_s_Exteriorcs para a instrução dos pro28. Conferencista na Universidade; Católica do Parareira de diplomata, promovidos pelo Instituto Rio Bran- cessos decorrentes da Lei de Anistia nos quadros do Itaco (outubro de 1977; outubro de 1978_).
ná: O Sistema Universitário e a ReaUdade Brasileira
maraty (dezembro de 1979).
9. Professor de Direito Internacional nos Ciclos de
.Contemporânea (março de 1982).
11. Membro da Comissão desigilada pelo Ministro de
Treinamento de_ Especialistas em Promoção Comercial
29. Conferencista no ciclo de Direito Internacionãl_da
Estado das Relações Exteriores para examinar as teses
do CENDEC (novembro de 1977; abril de 1980).
_ Ordem dos Advogados d.Q Brasit, em Brasília: O COmaPresentadas por diplomatas inscritos no Curso de Altos
lO. Membro da Comissão Examinadora em concurso
prometimento Ex.terno da República (março de 1982).
Estudos Uunho de 1982; novembro de 1982).
público promovido pela Universidade Federal de Minas
30. Conferencista no seminái'ío sobre o Supremo Tri12. Membro da Comissão designada pelo Presidente
Gerais para Auxiliar de Ensinç, de Direito Intern_a_cion_al
bunal federal, promovido pela Associação dos Advogada Câmara dos Deputados para o julgamento das obras
Público (março de 1971 ).
- dos de São Paulo: Os Processos Oriundos de Estados esque concorreram ao 3'? Prêmio Poder L-egislativo ( 1982).
I I. Membro da Comissão Examinadora de _tese_ de
. trangciros (maio de 1982).
V. Distinções
doutoramento em Direito Internacional, apresentada à
31. Conferencista no curso de Introdução à Ciência
Faculdade de Direito da UniVCi:sidade Fe:dcral de Minas
I. Homenageado especial dos bacharelandos em DiPolitl_ca para jornalistas promovido em conjunto pela
Gerais (1975).
reito da Universidade de Brasília em julho/75, julho/76,
-UniVCI-siOUde de Brasílía e pela Fundação Ruberto Mari12. Membro da Comissão de Implantação e primeiro
dezembro/76 e julho/78. Paraninfo da primeira turma
nho: O Estado Brasileiro e sua Organização Política (aCoordenador do Curso de Mestrado em Direito da Unide graduados em Relações ínternac:ionais pela Universigosto de 1982).
- versidade de Brasília (I 974/ I 975), credenciado pelo
dade de Brasília (julho de I 978). Patrono da 5• turma Uu32. Conferencista no curso de extensão O Direito
Conselho Federal de Educação atravé.s do Parecer n~'.
lho/80) e paraninfo da 6' turma (dezembro/80) de graCón-s_tit_ur.:ional Brasileiro no Final do Século XX, pro5[9[77.
duados em Relações Internacionais. Paraninfo dos bamovido pela Universidade de Brasília: A Fsperíência
13. Membro da Congregação de Carreira_ do C_u_rso -de
ehan::hwdos em Direito de dezembro de 1982.
Co"nsfifucional do Império do Brasil (agoSto-de 1982).
Mestrado em Direito da ___Universidade d!! _Brasília
2. -Grande Oficial da Ordem de Rio [Branco ( 1979;
33. Conferencista na Pontifícia Universidade Católica
(l975/l977).
1982).
de São Paulo: Ministério Público e Autocontrole do Po14. Membro da Comissão de Honra e integrante de
3. Grande Oficial da Ordem do Mérito Judiciário do
der -(outubro de 1982).
debates no I Forum_Nacional de Cíências)urfdic_as e Soirabalbo ( 1982).
ciais, promovido em Brasília (agosto de 1976).
III. Ministério Público Federal
4. Comendador da Ordem do Mérito Militar ( 1982):
15. Mediador no debate sobre a Natureza Jurídica
5. Comendador_ da Ordem do Mérito AeronáutLco_
! . Procurador da República de primeira categoria,
das Fundações, promovido pelo Departamento de Direi(1982).
mediante concurso públic~ de provas e títulos, em que
to da Universidade de Brasília (outubro de 1976).
obteve o segundo lugar na classificação nacional ((972).
VI. PUbiica~;;ões
I 6. Coordenador _do Curso de Extensão sobre a InteDuas vezes-promm:ido por merecimento (t973, 1974).
1, Droit des traités: particularités des actes Constitugração Latino-Americana, promovido pelo Departa2_ Assessor Jo Procurador-GeraL da República, de
tifs d'Organisations Internationales: Academia de Direimento de Ciência Política e Relações Internacionais da
novembro de 1972 a março de 1978, com nota de louvor
--=-- to Internacional, Haia, 1968.
Universidade de Brasília (julho de 1977).
publil..!ad:J no Diário âa Ju.ui('iz.
2. La Conduite des relations internationales -dans !e
17. Pre.c;idente da Mesa-redonda sobre "O Estado
3. Membro da Comissão dcsiánada pelo Procuradordroit Constitutionnellatinoaméricaín, tese _de_ doutor~
A tua! das Relações entre a Experiêricia de Integração na
Gemi da República para-elaborar o anteprojeto de Lei
mento, edição subvem:ionada pela Universidade de PaAmérica Latina e na Europa", promovida pelo Conselho
Orgânica do Ministério Público da União (1974).
ris; Dactylo-Sorbonne, Paris, 1970.
Europeu de Investigações sobre a América Latina e pela
4. Representante do Ministério Público Federal na
Comissão das Comunidades Européias, na Unive-rstdade
3. Comunicações_ de Massa na Constituição BrasiteíCõiliissão âcsignada pelo Procurador-Geral da Repúblide Brasília (setembro de 1982).
ra, in Notícia do Direito Brasileiro, n<? 2; Universidade de
ca pura elaborar o anteprojeto de Lei Complementar
18 .. Examinador nas provas de ingresso ao Curso de
Brasília,
1972.
sobre a organização do Ministério Público (1977).
Mestrado em Direito da Universidade de Brasília. Orien-_
4. As Relações Internacionais na Constituição' na Pri·
5. Subprocurador,Geral da República,,nomeado pof
tador e examinador de diss.ertações de Mestrado (1976meira República, ln Arquivos do Ministério da Justiça,
Decreto de 13 de setembro de 1979, e empossado_ em lS
1982).
n<? 126: Imprensa Nacional, Brasília, 1973.
de_ setembro, com exercício na Procuradoria-Gera! da
19. Participante no debate sobre ''A_lmportâncía do
5. . O Principiei da Nacionalidade e a ApliCação-_ da
República e atuação junto ao _Supremo Tribunal Fede-·
Direito na Formação do Diplomata", presidido pelo
, lei Penal Brasileiru, in Boletim do Departamento de.
ra.f.
Secretário-Geral das Relações_ Exteri_Qr:~_s·(noyembro de ·
Polícia Federal; Brasífia., maio - 1973.
IV·~ Outras Atividades
1979).
6. · Perspectiva do Tratado lnstitucional~ in Notícia
20. Coordenador do Cu_rso__de EJo;.t~n.@Q_sO_b_(~_a lmq- .
"1~.· Advog~do Judic1â~io do Estado de Minas _Gcraís_; · ·: dq- Direito_ -Brasife.iro, ·nl' 3; Llní~ei;sida_d.C de :a_ras.Üia,
nid":.\de dOs EstaQ.os ·Estrangeiros e .de seus Ag~nte~ à iu~
Assess.or-·de_ Planejamento ·~Controle .do .S~r_et;ft~iO- de ..
1975
f.isdiÇão LocaJ, promovido pela Universida,de de ,Brâsilia
· B.tUdo de A.d~inistnição. (1967/1970)~ _ . -.
7; ·A QuCsüici d;1 -Nacionalidade .aPós·~ Lei n9
(novembro de 1977). COnferencista no referido-çurso; o
,.2,_·-Secrclario Jurídico dO Ministro Bilac Plrüo__ ilo·Su-"4.092/74, liz Notlcia d.o Din!ito Brasileiro, ri<r4;.Uoiversi~
Aspecto Criminal da Imunidade.
premo Trib~nal Fed_cral ( 1970/1972).
da-de d~ Brasflia, 1976.- . -- ·
. - -- -.
21. Conférencista na: Universidade: ·Fedei-a! de San~~
J ... Membro--da Coniissão txaminãdora eril cOncuiSo
8. Perspectiva do Regime- Ju.ridíCo da Extradiçã'o, in
Catarina: As Relações'Internacio_nai_s no Direito Çonstipúb!iCo prõ~-OVi'dõ- p"elo SeDado _Federa!" pai-a" As~essOr
.-EStudos de D_ireito_ P~bljco em: Hàm_enagem a Aliomar
'Legislativo(!97'2).
--·
tuci(ulal Brasileiro {OÚtubro de 1975).
·
B<~le.efr?; Un,ive-rsidade de Brasília, '197.6.
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Segunda edição lri-·""RcilaçõeSinternacionais,
mara dos Deputados, Brasília, 1978.
9.
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n~' 1; Câ~

O Juscoloniatismo na Teoria da Responsabilidade

lnternacional, in Notícia do Direito Brasileiro, n~> 5; Uni- versídade de Brasília, 1976~--10. Organização Política do Brasil, obra encomend.ada pelo Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, para integrar a bibliografia básica do
Curso de Altos Esú.idos; Brasília, 1976.
Segunda edição: Unidade I da série Estudos de Proble-

mas Brasileiros; Universidade de Brasília, 1981.
I I. A Disciplina Internacional da Nacionalidade, in
Letras Jurídicas - Revista do Instituto dos Advogados
do Distrito Federal, n~> I; Brasília, 1977.
12. Aspectos Elementares do Estatuto da Igualdade,
in Atualidades da Revista Forense, n~> 3: Rio de Janeiro,
1977.
Segunda edição tn Boletim do Mjnistério da Justiça, n<:>
277; Lisboa, 1978.
Terceira edição in Revista Jurídica, 09 88; Porto Ale~
gre, 1978.
13L Conselho de Estado. Consultas da Seçào dos Ne~
gócios Estrangeiros (Direção geral, introdução e notas),
edição da Câmara dos Deputados e do Ministério das
Relações Exteriores, 1~> Volume (1842~1845) edítado em
junho de 1978, 2Q Volume (1846~1848) editadoemjanei~
rode 1979; 3~> Volume_( 1849-1853) C:ditado em janeiro de
1981, 4Q Volume (1854-1857) no prelo; Serviço Gráfico
do Senado Federal, Brasília.
14. A Nacionalidade à Luz da Obra de Pontes de
Miranda, in Revista Forense, nQ 263; Rio de Janeiro,
1979.
15. Varjantes da Extradição e Direitos Humanos, in
Arquivos do Ministério da Justiça, n~> 151: Imprensa Nacional, Brasnia, 1979.
16. Constitucionalidade do Empréstimo Compulsório de 1980, in Revista Forense, n~> 277; Rio de Janeiro,
1982.
17. Limites Constitucionais da Liberdade de-Trabalho, ln Revista do Serviço Público, vol. 110-2; DASPFUNCEP, Brasília, 1982.
18. Reciprocity as a Basis of Extradition, ín Brist1sh
Yearbook of International Law, nl' 52; Oxford, 1982.
19. Alcance do Veto Fundado em Contrariedade ao
Interesse Público, in Revista Forense, nQ 278; Rio de Janeiro, 1982.
20. Algumas centenas de pareceres, proferidos em
processos da competência do Supremo Tribunal FCdefal,
e transcritos, no todo ou em parte, na sua Revista Trimestral de Jurisprudência; Imprensa Nacional, Brasília
1973/1983.
21. (No prelo) Arbitragem Comercial e Desburocraw
tização, ln Anais do Encontro sobre a Desburocrati~
zação do JudiciáriO; Universidade de Brasf!ia.
22. (No prelo) Traité de Droit Internationat Humaw
nitaire (Parte II, Cap. V) obra coletiva encomendada
pela UNESCO ao Insütut Henry Durant; Genebra._
23. (No prelo) Fundamentos da Organização Nacional e A Coexistência dos Três Poderes, na série Cadernos
da UnB; Brasília.
24. (No prelo) Direito dos Tratados; Cia. Editora
Forense, Rio de Janeiro.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

MENSAGEM N• 53, DE 1982
(NQ 76/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, ítefn III, da Constituição, lenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
David Silveira da Mota Júnior, Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Bélgica, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao GrãoDucado de Luxemburgo, nos termos do Decreto n~>
56.9Õ8, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador David Silveira da__Mota
Júnior, que me induzirain a escOlhê-lo para o desempe-

nho des&a elevada fu-nção, constam da anexa informação
do rvtinistério das Relações Exteriores.
Brasília, 28 de fevereirO de 1983. - Jvào Figueiredo.
INFORMAÇÃO

CURR!CULUM VITAEc
David SHv~_ira _da Mbta Júnior
CuritibafPR, 18 de julho de 1927.
Filho de David Silveira da Mota e
Walkyria de Carvalho Chaves Silveira da Mota.
Bacharel em Cfências JurÍdicas e Soéiais, Faculdãde de
Direito, US_P.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Cônsul ~e Terceira Classe, 19 de janeiro de 1950.
Segundo-Secretário, ·meTedinerifõ, 01 de setembro de
1955.
Primeiro-Secretário. merecimentO, 24 de outubro de
1961.
Conselheiro, título, 12 de dezembro de 1966,
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março
de 1967.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 01 dejaneir:o
de 1976.
Oficial de Gabinete do_Ministro de Estado, 1960.
Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa
Orie_Dtal e Ásia, 1967/70.
-Montreal, Vice-Cônsul, 1952/54.
Montreal,__ Epcarregado. do Consulado-Geral, 1952 e
1953.
Nova York, ONU, Terceiro-Secretário, 1954/55.
Nova York, ONU, Segundo-Secretário, 1955/56.
Lu Paz, Segundo-Secretário, 1956/58.
Lu Paz, Encarregado de Negócios, 1957 e 1958.
Paris, Segundo-Secretário, 1961.
Paris, Primciro~Secretário, 1961/63.
Paris, Encarregado de Negócios, 1962.
-Gem!brã,-EnCarregado da Delegação Permanente, 1963.
Genebra, Delegação Permanente, Primeii'o-Secretário,
1963/67.
Genebra, Delegação Permanente, Ministro Conselheiro,
1967.
P~etória, Ministro Plenipotenciário, 1970/72~
_Argel, _l?~baixador, 1972/77.
Caracas, Embaixador, 1977/82.
Bruxelas, Embaixador/82.
I Reunião do Conselho Interamericano de Jurisconsultos, Rio de Janeiro, 1950 (membro).
Viagem de Observação do Comitê do Programa do Conselho do FISI à América Central, 1954 (representante).
Cynse_lho Administrativo do Fl_SI, Nova York, 1954/56
{representante).
I~ Sessão da Comissão Consultiva Permanente da ONU
para o Comércio Internacional dos Produtos de Base,
Nova York, 1955 {delegado).
VI Conferência Internacional de Assistência Técnica,
Nova York, 1955 (delegado).

Conselho de Administração do FISI, 1955/56 (vicepresidente).
II Conferência da ONU sobre o Direito do Mar, Genebra, 1960 (membro).
Comissão de Direito Internacional da ONU, Genebra,
1962/63 (aSsessor do representante).
XVII Assembléia da OMS, Genebra, 1964 (delegadosuplente).
VII Sessãõ da Comissão de Construção, Engenharia Civil e Obras Públicas da OIT, Genebra, 1964 (delegado).
Grupo de Trabalho para o Exame das Práticas Administrativas e Orçamentárias das Nações Unidas ..Comitê
dos Vinte e Um", Nova York, 1965.
Delegação do Brasil às XLVIII e XLIX Sessões da CoriferênCia. Internacional do Trabalho, Genebra, 1964/65
(conselheiro).
Conferénci.a do Comitê de Dezoito Nações sobr_e o Desarmamento, Genebra, 1966/67 (delegado-suplente).
Comitê "ad hoc" de Peritos para Exame das Finanças da
ONU e Agências Especializadas, Nova York e Genebra,
1966 (representante-suplente).
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V Comíssào da XXI Sessão da Assembléia Geri:!! da
ONU, 1966 (relator).
A disposição do Secretário-Geral da ONU em visita ao
Bmsil, 1959.
Iri · Rcuni.ão da Comissikl Económica Mista BrasilIuguslávia, Rio de Janeiro, 1967 (presidente).
II Reuni~o_da Comissão Econômica Mista Brasil-União
-Soviética, Rio de Janeiro, 1968 (membro).
Grupo de Trabalho Intcrministerial de Conclusão de Estudos e ~~sina_turas de Contratos de Aquisição de Navios à Polônia, Rio de Janeiro, 1967/68 (membro).
Comitiva_ do Min_[stro· de Estado, visita oficial à [ndia,
Paquistão e Japão, 1968 (membro).
Conferênd!J._ dos Direitos do Homem, Teerã 1968
(membro).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, Tóquio,
196_8 (membro).
II Reunião Mista Brasíl-Jupào, Rio de Janeiro, 1969
(chefe).
_
_
Comissão Adminístrativa e -Orça~entária da xXrv As~
sen:bJêia GeraL da ONU, 1969 (presidente).
DCl~gação do Bqsil <!§_Y.II, IX.~ X Sessões da Assembleia Geral da ONU, 1953, 1954 e 1955 (membro).
Missão Especial, solenidades da posse do Presidente da
Bolívia, 1956 (membro).
Del_çguçõcs· do Brasil às _.\;IV (1959) XV (1960), XVII
(1962), XIX (1964), XX (1965), XXI (1966), XXIII
(1968), XXIV (1969), XXV (1970), XXVI (1971), XXVII
(1972), XXVIII (1973) e XXIX (1974), Sessões da Assembléia Gerul da ONU, Nova York, (membro).
Müsào Especial para representar o Governo Brasileiro
nas.cerim_ónias oficiais de investidura de Sua Excelência
_o Senhor Lttiz Hãrrcra Campíns, no cargo de Presidente
da Repúblícu da Venezuela, _1979 (membro).
Corhitê ae Contribuição da ONU, 1963/65, Reeleito,
J966f77.
Comitfva-do Ministro de Estado, visita oficial ao Japão,
1970 (membro).
Assistente do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, 1960J61.
O Embaix<Jdor David Silveira da Mota Júnior se encontra nesta data no exercido de suas funções de Embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Bélgica.
.Sccrctaría' de Estado das Relações Exteriores, em 22
de fe\'Creiro de 1983.- (Lúcio Pires Amorim), Chefe da
Divisão do Pessoul
(À Comissão de Relações Exteriores.)

Oficio do Got·ernador do Estado da Bahla
N'>' 166/82, de 2 de dezembro de 1982, encaminhando
informações daquele Governo em atendimento a solicitação feita pela Comissão de Legislação Social, formulada com o objetivo de instruir o Ofício n~' Sf6, de 1980, requerendo autorização- do Senado para que o Estado.da
Bahia possa alienar terras de sua propriedade, localizadas no Município de Jramaia, à empresa Fazendas Reunidas Santa Maria Ltda.
·-(À Comissão de Legislaçàq Social.)

EXPEDIENTE RECEBlpO

Lista n~' 6, de_ 1982
Em 9 de dezembro de 1982

Manifestações contrárias a projetas:
do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte
(MG), ao PLC 110/82;
da Faculdade de Filosofia, Ciências e l.eiraS de! Ituiutaba (MG), ao PLC 54/82;
do Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(RJ), ao PLS 106/82;
.
da Confederação Nacional do Comércio (RJ}, ao PLS
151/82;
da Confederação Nacional do Comércio (RJ), ao PLS_
146/82;
da Confederaçã_~ Nacional do Comércio (RJ), ao PLS
152/82;
do Conselho Regional de Bibliotecoriomia (RJ), ao PL
5.319/81;
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da Confederação Nacional do Comércio (RJ}, ao PLC
I 10/82;
da Confederação Nacional da Indústria (RJ), ao PLC
I 10/82;
da Senhora Rita da Conceição César Pereira (RJ), ao
PLC 54/82;
do Senhor Jorge César Pereira (RJ), ao PLC 54/82;

da Federação das Associações Com_erciais (RS), ao
PLC 110/82 e PLN/30/82;
da Federação das Associações Comerciais (RS), ao PL
555/19 (fixa em três salários mínimos o bâsico profissional dos motoristas de ve'ícutos rodoviários);
da Federação das Associaç_ões Comerciais (RS), ao PL
2.837 fSO (que bu_sca disciplinar o trabalho dos empregados em bancos e outros estabelecimentos de crédito);
da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (RS), ao PLC 51 /82;
da Associação dos Advogados de São Paulo (SP), ao
PL 6.202/82 (que revoga os arts. 181, 182 e 183 do Código Penal);
da Associação dos Advogados de São Paulo (SP), ao
PLC 109/80 (que revoga o parágrafo único do art. 49 da
Lei n• 5.869{72);
da Associação dos Advogados d_e SãO Paulo (SP), ao
PL 6.177/82 (que dispõe sobre a concessão de habeas
corpus); da Associação dos_ Advogados de São Paulo
(SP), ao PL 6.315/82 (que dá nova redação ao art. 494
do Código de Processo Penal);
da Associação Comercial de São Paulo (SP), ao PL
30/82-CN (que objetíva modificar a cobra_nça da contribuição sindical);
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(SP), ao PLS 117/82 (que intro_duz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho);
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(SP), ao PLC I 10/82 (que assegura a todo empregado o
salário-assiduidade, e determina outras providências);
da Federação das Indústrias -do Estado de São Paulo
(SP), ao PLS 146/82 (que estabelece a remuneração máxima permitida a quaisqué~ trabalhadores do setor privado ou público, eleva e unifica o valor do salário mín"imo e dá outras providênciaS);
da Federação Paulista de Futebol (SP), ao PL
6.370/82;
do Sindicato dos LojistaS do Comércio (SP), ao PL
3.798/80.
M anifestaçõe;~ fãvoráVeis a projetOs:
da· Associação Brasileira dos Detetives Profissionais
Supervisores, Inspetores e Agentes de Segura~ça (RJ),
ao PLS 198/79;
de Francisco Paes de Souza- Técnico em Radiologia
Médica, em São Luís (MA), ao PLC 26/78;
da Federação Interestadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários (RJ), ao PLC-91/82;
da Câmara Municipal de Vereadores fjuí (RS), ao
PLC 724/79;
do Senhor Nelson Mallman de Itaqui (RS), ao PLC
93/82;
do Senhor Evangelíne Cami Souza Naves (PR), ao
PLC 93j82;
dos Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Bioquímicos
(SC), ao PL 3.035;
da Senhora Renata Brade, Campinas (SP), ao PL
881/79;
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP), ao PLC
2.038/79;
da Federação Brasileira das Associações de Bancos
(SP), ao PLC 62/82;
da Federação e Centro de Comércio do Estado de São
Paulo (SP), ao PLS 127;n:
da Federação das IndústriaS- do Estado de São Paulo
(SP), ao PLS 127 f72;
da Associação dos Advogados de São Paulo (SP), ao
PL 5.091/81;
da Organização das Cooperativas do Estado de São
Paulo (SP), ao PLC 82/82;
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do Presidente da Câmara Municipal de .Santos (SP),
ao.PLC 104/82.

DiversOs:
do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Fede--- ~al, apresentando votos de alegria pelo aniversário da
Proclamação da República;
do Doutor Ruy de Lemos Pessoa (DF), comunicando
poSse como CorregedOr-Geral da Justiça Militar;
da Confederação Nacional do Comércio (RJ), encami-nhando calendário das palestras do Conselho Têcnico dO
mês de outubro;
da Federação Nacional dos Estivadores (RJ), comunicando posse nova Diretoria;
da Cárnára Municipal de Passo FundO (RS); solicitandô'UrrtéSiUãO-púa"ciii(úlãO-seja casSado o registro de fins
fitantrópkos da Fundação UniVersidade de Passo Fundo;
do Secretário de Saúde e Meio-Ambiente (RS), solicitando agilização no andamento do PRS 159/81;
.da Associação Profissional dos Têcnicos Industriais de
São Paulo (SP), solicitando apoio favorável à regulamentação ·da Lei n"' 5.524(68;
-da Câmara Municipal de Cubatão (SP), solicitando
socorro urgente na deliberação de verbas para este município;
--da Câmara Municipal de Cruzeiro (SP), <i.pelando
para que seja encaminhado Projeto criando o 13"' salário
para os servidores da União;
da Çâ_mara Municipal de Diadema (SP), solicitando
estudos visando estender às áreas rurais o Plano Nacional de Habitação;
-da C.imara Municipal de Diadema (SP), solicitando
unia Emenda Constitucional para que seja garan,tido ao
trabalhador celetista qualquer cargo eletivo em regular
convenção, partidária, uma vez oficializada sua candidatura;
da C.imara Municipal de Ferraz de Vasconcellos (SP),
solicitando estudos referentes à Legislação Trabalhista
das Emprega.das Domésticas;
da Cámar~ Municipãl de Guararapes (SP), comuniCan~do apoia desta Câffiãiil à iniCiativa da Cânlaia Municipal de Cubatào; - Câmara Municipal· de Mauá~
SP, solicitando apoio para isentar os deficientes físicos;
do pagamento de diversos impostos;
da -Câmara Municipal de Mauá (SP), solicitando
<!paiO para aquisição- de- veículos movidos a áfcool;
da Câmara Municipal de Mauá (SP), solicitando
apoio para que seja complementada a LegislaçãO- das
Empregadas Dorriésticas;
da Câmara Municipal de Mauá (SP), solicitando um
posicionamento contra o i:lUmento constante do preço da
gasolina;
da Gimara Municipal de Osasco (SP), solicitando
apoio para que seja complementada a Legislação das
Empregadas Domésticas;
da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo
(SP), solicitando posicionamento contra o aumento
constante do preço çla gasolina,~
cfo Movimento Brasileiro de Solidaiiedade e Apoio
a-os Povos Oprimidos - Praia Grande (SP), comunicando chacina criminosa contra o povo palestino e libanês;
da Câmara Municipal de Presidente P;:ud~nte (SP), so_[icitando estudos para serem estendidos aos Vereadores,
-~x-Vereadores e Prefeitos dos municípios brasileiros, os
=
b;nefícios previdenciários do lAPAS;
da Cümãra_Municipal de Santiago (SP), soHcitcmdo
_um reestudo no projeto da apqsentadoria do h_omem do
campo;
-du Câmara Municipal de São Caetano do Sul (SP),
congratulando~se _com o esc~itor Mário Barros Júnior;
- du Câmara Municipal de Sertãozinho (SP), encaminhando· Ofício Contra a destruição de Sete Quedas:
- da Câmara Municipal de Frederico Westphalen (RS),
solicitando encaminhamento às Lideranças do Ofício n~'
65/82.
.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1'1Secretário.
São lidas as seguint(!s

MENSAGEM N• 32, DE \983
(NY 546/82, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a retirada, para reexame, da Mensagem ·n.., 587, de 1 de de-zembro de 1981, relativa a pedido de autorização para
_que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul contrate, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, operações de crédito no valor de
Cr$ 4.371.735.300,00 (quatro bilhões, trezentos e setenta
e u·m milhões, setecentos e trinta e cinco mil e trezentos
ctuzei"ros}; tendo em vista as razões apresentadas pelo
Senhor Go'ierriador daquele Estado, na anexa Exposição de Motivos.
Brasília, 21 de dezembro de 1982.- João Figueiredo.

MENSAGEM N• 40, DE 1983
(N'i' 43/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tenho a honra de solic_itar a Vossas Execelências aretirada da Mensagem n<fo 497, de 9 de novembro de 1981,
relativa ao pedido de autorização para que a Pr~feitura
Mumcipal de Timbó (SC) contrate, junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, operação de crédito no valor de Cr$
35.992.260,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e rioventa e dois mil e duzentos e sessenta cruzeiros)- equi~
varetlte a41.000 UPCs, tf:ndõ- em vista as razões apresentadas pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda no
Aviso n""' 859, de 16 de dezembro último, anexo.
Brasília, 3 _de [e_vcreiro de 1983. - João Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - E[n conseqUência das solicitações que acabam ·de ser lidas, as matérias a que se referem serão encaminhadaS ao Arquivo,
feita a devida comunicação à Presidência da República.
Sobre a mesma, expediente que será lido pelo Sr. 19SeCretário.
-

E lido o uguinte
Aviso n"' 355- SP/82
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
col!lunicar que este Tribunal, em Sessão de 23 de novembro corrente, mandou levar ao conhecimento dessa
Alta Casa do Congresso Nacional a dcnúncía formulada
pelo DcputadQ Federal pelo Estado do Maranhão, Edson Curvalho Vidigal, sobre a aplicação de recursos no
"Programa de Desenvolvimento Regional do Mara~
nhão"- PRODEM- e quc_s_e destinavam à implan~
taçào ~os "Pr<,ljetos Integrados de Produção Agropecuária" e '"Projeto de Desenvolvimento da Baixada Ma~
ranhcnsc," conforme previsto na Lei Estadu::~l n"' 4.096,
de 10 de outubro de 1979.
Encufninho a Vossu-ExcelênciãCõpia das conclusões
-do Senhor Ministro-Relator Fernando_ Gonçalves, de
acordo com o parecer do Procurador-Geral, Doutor
Ivan Luz, acolhidas por esta Corte naquela mesma as-sentada.

Nu oporlunidude renovo a Vossa Excelência meus
protestos dC ClevaOit estima c diúinta consídcraçào.
Luâanv Brandão Alves de Souza, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O ofício
lido será encaminhado à Comissão de Fínanças, para conhecimento.
Sobre a m~a, requerimentos que serão tidos pelo Sr.
]'1-Secretário.

sao lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 2, DE 1983
Nos termos do incis_o I do art. 418 do Regimento Interno, requeiro a· COnvocação de Sua Excelência o Senhor Ministro Antônio Delfim Netto, da Secretaría de
Planejamento da Presidência da República, a fim de que,

perante o Plenãrio, preste informações sobre a dívida externa e sua administração pelo Governo - Política Fiscal e Cambial.
Sala das Sessões, 2 de marcO de 1983.- Aloysio Chaves.
REQUERIMENTO N• 3, DE 1983
Nos termos do inciso I do art. 418 do Regímertto lnterno, requeiro a -convocação de Sua Excelência o Senhor Ernane Galveas, MfriiSiro de Estado da Fazenda, a
fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre
a dívida externa brasileira.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Aloysio Cha-

ves.
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos lidos serão oportunamente incluídos em Ordem
do Dia, nos termos regiinentais.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
}9-Secretário.

São lidas O.s seguintes:
Brasília 19 de fevereiro de t983L
Senhor Presidente,
OS Senadores abaixo assinados, integrantes da bancada do Partido Democrático Social, nos termos do art. 64,
§ 111 do Regimento Interno do ·senado, iíldicam para
Líder da Bancada do PDS, no Senado Federal, o Senador Aloysio Chaves.
Aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada consideração e distinguido
apreço.- José Samey- Nilo Coelho- Carlos Alberto

- Lomanto Júnior - Loil.rival Baptista - Jorge Bornhausen - João Lobo - Dinar/e Mariz - Almir Pinto
- Helvídio Nunes-_ Tarso Dutra- Jutahy Magalhães
- Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Murilo Badaró
- Benedito Ferreira - Luiz Cavalcante- João Calmon
-Benedito Canelas- Albano Franco- Carlos Chiarei/i
-José Lins- Pássos_ Põrto- Roberto Campos- Raimundo Parente- Martins Filho- Milton Cabral- Eunice M it:hiles - GuÜherme Palmeli'a - Vi;gl1io Távora
- Marco Maciel- Jorge Kalume- M arcondes Gadelha
-Gabriel Hermes- Claudionor Roriz- Amaral Furlan
- J oào Ludo - Odacir Soares - Galvao Modesto Lenoir Varf:as- João Castdo- Moacyr Dalla--::- Amaral Peixoto - Luíz Viiina.
Brasília, 19 de fevereiro de 1983.
Nos termos do§ 19 dá art. 64, do Regimento Interno,
temos a honra de comunicar a Vossa Excelência que a
Bancada dá Partido do ,Movimento Democrático Brasileiro deliberou indicar- o Serihor Senador Humbeito-Lü~
cena para Líder do Parti_do.- Jaison Barreto- Alfonso

Camargo- Fábio Lucena- Mauro Borges- Henrique
SanriJio - Álvaro Días - Itamar Franco.- Saldanha
Derzi - José Ignááo .;...:_ Marcelo Miranda- Alberto Si/~
va- José Fragelli- Severo Gomes-- Gastao MU1lerMário Maia - Franéo."_Montoro- Hélio Guerras.
O SR. PRESIDENTE; (Nilo Coelho) --As comunicações lidas vão à public;wão.
Sobre a mesa, proj~o'.de lei.que vai ser lido pelo Sr. I~'~
Secretário.
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E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE I983
Introduz modificações no Código Brilsileiro de Telccomunicacões (Lei n9 4.117. de 27 de agosto de
1962)

O Congresso Nacional decreta:
Art. (9 Sãç açresceniados ao arL 3_0 da Lei n94.117,
de 27 de agosto de 1962, Código Brasileiro de Telecomunicaçõi:s, os seguintes §§ 3~' e 4~>:
-"Art. 30

autorização, a partir do momento em que se ligarem direta ou indiretamente a serviços congéneres existentes
cm outra Unidade federativa, ficarão sob fiscalização do
Conselho Nacional de Telecomunicações, ·que terá poderes para determinar as condições de tráfego mútuo, a redistribuição das taxas daí resultante, e as normas e especificaÇões a serem obedecidas na operação e instalação
desses serviços, -inclusive para fixação das tarifas.

........... .................................. .
;-;

, , , .................. ·-~·,.,.

§ ]9- No território do Estado ou Municipio onde
o serviço telefônico for explorado por mais de uma
empresa, ao assinante de linha ê assegurado o direi·
to de transferência de um para outro locaL
§ 49 Havendo defasagem de preço no caso de
transferência, reserva-se à concessionãria o direito '
de cobrar a diferença a maior ou ao assinante o di~
reito de reavê-la através de ações, se a menor."

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor nã d<ifã-de sua
publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.

Jusrijlcação

Q art. 30 do Código Brasileiro de Telecomunicações
(Lei n9 4.117, de 1962) é o dispositivo a traçar normas
básicas aplicáveis aos serviços de telégrafos, radiocomunicações e telefones, cuidando o seu§ 29, particularmente, dos serviços de telefones explorados pelos Estados ou
Municípios.
Tal é, portanto, o lugar adequado para agasalhar as
medidas aqui projetadas, aplicáveis às empresas que exploram os serviços de telef()nia no âmbito restrito estadual ou municipaL
_o que se quer, preponderantemente, é dar atendimento a arguta observação que nos foi enviada, para quem
os assinantes de telefones em lugares como o Estado do
Rio, onde existem duas empresas concessionárias (a TELERJ e a CETEL), sofrem terr[veis prejuízos ao serem
obrigados a mudar~se de um bairro para outro, ou mesmo d~ _!.lm para outro município, já que são fqrçados a
-·nego-ciar-õ -telefone para a a(j_uisição de oUtro no novo lo-cal de residência.
Os assinantes de telefones, em lugares como o Rio, deveriam ter resguardado o direito de propriedade (ou de
posse) sobre a linha telefônica, reservando-se à concessionária no caso de defasagem, o direito de cobrar a diferença. Em caso contrário, istO é, se a diferença operar em
favor do assinante, a e1te seria permitído reavê-la por
meio de ações da concessionária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Senador Nel~

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será public<!do e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
J9.Secretário.

Sàq lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 4, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro desarquivamento do Projeto de Resolução n9 2,02, de 1981, que autoriza o·Governo do Estado
do Ceará a contrutar empréstimo externo, no valor de
USS 50,000,000.000 (cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), destinado ao II Plano de Meias Governamentais - PLAMEG II - 79/83, feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões. 2 de março de 1983.- Aloysio Cha-

ves.
REQUERIMENTO N• 5, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 155, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bajé (RS) a elevar em CrS 877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos
e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos) o montante
de smi" dívidu consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Aloysio Cha-

ves.
REQUERIMENTO N• 6, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução o9 162, de 1981, que autoriza o Governo do Estado
de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzenlos e quarenta e seis tnHhões de cruzeiros) o montante -de
sua dívida co.nsolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Aloysio Chal'eS.

son Carneiro.
LEGiSLAÇÃO CITADA

REQUERIMENTO N• 7, DE 1983

LEI N• 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Nos termos do dispo~to no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 126, de' 19SI, que autoriza a Prefeitur~ Muriidpal de Alagoinhas (BA) a elevar em CrS 497.499.000,00
(quatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e
noventa c nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Aloysio Cha-

Art. 30. Os serviços de telégrafos, radiocomuniCações e telefones interestaduais estão sob a jurisdição da
União, que explorará diretamente os troncos integrantes
do Sistema Nacional de Telecomunicações, e poderá explorar diretamente ou atravês de concessão, autorização
ou pemiissão, as linhas e canais subsidiários.
§ 19 Os troncos que constituem o Sistema Nacional
de Telecomunicações serãO. explorados pela União através qe empresa pública,- com os direitos privilégios, e
prerrogativas do Departamento dos Correios e Teléegrafos, a qual avocará rodos os serviços processados pelos
referidos ironcos, à medida que expierarem as concessões ou autorizações vigentes .ou que se tornar conveniente a revogação- das aUtorizaçõeS sem prazo determinado.
'
§ 29 Os serviços telefõ'nicoS ,explorados pelo Estado
ou Município, diretamente .01.1 a.través de concessão ou
._.',

ves.
REQUERIMENTO No 8, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 131, de 1982, que ciutoriza a Prefeitura Municipa[ de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, no'venta e quatro mH cruzeiros)
o montante de sua dlyida consolidada, feita a reconsti·
luição do process_o, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de ri-larço ?C 1983.- Aloysio Cha-

ves .

',!:
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REQUERIMENTO No 16, DE I983

REQUERIMENTO No 23, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 2_33, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 15.126.000,00
(quinze m_ilhões, cento e vinte e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, feita a reconstitUÇão -do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de_ 1983.- Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No 17, DE I983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de ResolÜção n~" 45, de 1982, que propõe ao Senado Federal seja
autorizado a_Prefeitura MUnicipal de Umuarama-PR a
contratar operação _de crédito no valor de
Cr$ 368.515..316,59 (trezentos e sessenta e oito milhões,
quinhentos e quinze mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Álvaro Dias.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 23, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Ituiutaba(MG) a elev~r em Cri: 424.289.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e
nove mil, duzentos e quarenta cruzeiroS) o montante de
sua dívida consolidada, feita a re-constituição do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Aloysio Cha-

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resoluç2.o- rl<~ 234; de.1981, que autodza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 43.600.000,00
(quarenta e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituiÇão do_ processo: se necessária.
Sala d(:lS Sessões, 2 de março de 1983.- Lenoir Va~gas.
REQUERIMENTO No_ 18, DE 1983

REQUERIMENTO No I1, DE 1983

N-~~ t\!r~os do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarq ui vamento do Projeto de Resolução nço 46, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal
d_e Palmitos (SC) a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (_çin~
qilenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, cento e
oito cruzeiros e cinqüenta e oito centavos) o inontante de
sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No 19, DE I983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'l 147, de 1982, que propõe ao Senado Federal seja
autorizado à Prefeitura Municipal de Jacarezinho-PR a
contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 202.020-.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil
quinhentos e setenta cruzeiros), feita a reconstituição do
processo, se necessária.
SaJa das Sessões, 2 de março de 1983. -Álvaro Dias.

Nos termos do disposto no art. 367 ,do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 146, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC) a elevar em Cr$ 8.99J.Ol7,00 (oito
milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita areconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões., 2 de março de 1983.- Aloysio Cha-

ves.
REQUERIMENTO No !0, DE 1983

Nos termos do disposto no art.,367 dQ Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 115, de 1981, que autoriza o Governo do Estado_
de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinquent.a milhões
de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de
Investimentos do Estado, feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983;- Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No I2, DE I983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, regueiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 99, de 1981, que autoriza o GovernQ do Estado
de Santa Catarina a elevar em CrS 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No I3, DE 1983
Nos termos do disposto no art, 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto.de Resolução n'>' 112, de 1982, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua .dívida
consolidada, feita a reconstituíção do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Lenolr Vargas.
REQUERIMENTO No I4, DE 1983
Nos termos do_ disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamentO do Projeto de Resolução n~ 186, de 1981, que autoriza o GoVerno do Estado
de Santa Catarina a elevar em CrS 164.304.500,00 (centO
e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983. - Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No IS, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'>' 67, de 1982, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 55.527.500,00 (cinqUenta e cinco_ milhões, quinhentos e vinte e sete mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983. - Lenoir Vargas.

Nos termos do disposto no art. 3_67 do RegimentÓ Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolu_ç_ão n9 63, de 1_982, que autOriza a Prefeitura Municipal
de São Miguel do Oeste (SC) a elevar em Cr$
149.999.653,53 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e três
cru:Zeii'os -e dnqüenta e três cent;lvos) o montante de sua
dívida consolidada, feita a reconstifuição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 2 ,de março de t 9_83. - Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO No 20, DE 1983
Nos termos-do disp-Osto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~ 64, de 1982, que autoriza a Prefeitura Muilicipal
de São José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 3.966.0()0,00
(três milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, feita a recons-tituição do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Lenoir Var_ gas.
REQUERIMENTO No 21, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Res_olução n<~_6_5, de 1982, cjue autoriza a Prefeitura Municipal
__ --de-São_José do Cedro (SC) a eievar em Cr$ 6.711.000,00
(seis milhões, setecentos e onze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituiçãO do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Lenoir Vargas.
REQUERJMENTO No 22, DE 1983
Nos termOs do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'l 156, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municip<11 de Campinas (SP) a elevar em Cr$ 1.819.424 ..520,ü0
(um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos
e vinte e quatro mil, quinheritos e vinte cruzeiros) o -montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Marcelo Miranda.

REQUERIMENTO No 24, DE I983

REQUERIMENTO No 25, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~ 199, de "i 981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP), a elevar em Cr$ 115.723.113,00(cento e quinze milhões, setecentos e Vinte e três mil, cento e treze cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983. - Odacir SoaREQUERIMENTO No 26, DE 1983
Nos fermos Regimentais, reqUrBro- o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 18/79, de minha autoria,
que, "dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por
seus ocupantes, e dá outras providências".
Sala das Sessões; 2 de março de 1983.- Nelson Carneiro.
REQUERIMENTO No 27, D~ 1983
Nos termos Regimentais, re-queiro o desarquivamento
do Projeto d_e Lei do Senado tJ9 53/1979, de minha auto~
ria, que, "acrescenta e altera dispositivo na Lei n9 6.179,
de 11 de dezembro de 1974, que instituiu amparo preví~
denciário para os malares de setenta anos e para os inválidos".
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Nelson Carneiro.
REQUERIMENTO N' 28, DE 1983
Nos termos Regimentais, requeiro o desarquivamenlo_
do Projeto de Lei do Senado n'>' 19/1980, de minha autoria, que, "'determina que as instituições de ensino superior vinculadas à União mantenham cursos notÚrnos".
Sala da_s_ S~s.sões, }9 de março de 1983, ,....-Nelson Car~
nelro;
REQUERIMENTO No 29, DE I983
Nos termos Regimentais, requeiro o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado_ n<:> 23/1980 de minha autoria, que, ''dispõe sobre a instituição do seguro obrigatório que especifica, pelos hotéis classificados com três
ou mais estrelas".
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Nelson Carneiro.
REQUERIMENTO No 30, DE I983
Nos termos Regimentais, requeiro o desarquivamento
·do Projeto de Lei do·Senado n'l 45/1980, de minha autoria, que, "iilStitui o salário profissional, e determina outras providências".
Sala das Se~s.ões, 2 de março de 1983.- Nel~on Car~

"etro.
REQUERIMENTO No 3l, DE 1983
Nos t~rmos Regimentais, requeiro o desarquivamento
do Projeto de Lei_do Senado n9 116/1980, de minha au-
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to ria, que, "obríga a- corisirU.Ção de creches nos conjuntos habitacionais...
Sala das Sessões, 2 de março de 1983. -Nelson Carneiro.

REQUERIMENTO N' 32, DE 1983
Nos termos Regimentais, requeiro o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nl> !31/1980, de minha autoria, que, "obriga a apresentação semestral da conta
corrente aos investidores dos incentivos fiscais".
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Nelson Carneiro.

REQUERIMENTO N' 33, DE 1983
Nos· termos- regimentais, requeiro o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senad_o nl' 151/80, de minha auto·
TíU, que, "disciplina o einplacamei1to de carros oficiãiS e
dá outras providências",
Sala das Sessõ_es, 2 de março de 1983.- Nelson Car'neir_o.

REQUERIMENTO N' 34, DE 1983
Nos termos regimentais, requeiro o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~> 145/81. de míilha autoria, que, ....arritrui'às Secretarills de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal a competênCía
exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes
a cada produtor rural".
Sala das SeSsões, de ilfarÇO de 1983.-- Nelson C ar~
neiro.

z-

REQUERIMENTO N' 35, DE 1983
Nos termos regimentais, requeiro o desarquivamento
do, Projeto de Lei -do Senado n~' 203/82, de minha áutoria, que, "revoga dispositivo-s da Lei nl' 7.016, de 23 de
agosto de 1982, que "di~p_õc sobre a reverSão para cargos
integrantes do Plano de Classificação insti~ufdo pela Lei
n<:r 5.645, de 1970.
Sala das Sessões, 2 de março de_l983. -Nelson Carneiro.
O SR._ PRESIDENTE (Nilo Co~lho) -~-O~requeri
mentos lidos serão publicados e opo"ríunarllente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
comunica ao Plenário que, de acordo com o disposto no
artigo 360, letra c, do Regimento Interno, foram_det~r
rninadas_as medidas necessádas à substituição dos _Autógrafos do Projeto_de Lei da Câmara n~> 126, de 198-f, encaminhados à sançãà cm 1~' de dezembro de 1982, em virtude de inexatidão material deviQa a lapso manifesto neles verificada.
O Referido Projeto se transformou posteriormente na
Lei nl' 7.072, de 21 de _dezembro de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidênciarecebeu as Mensagens ni>s 44 a 47, de 1983_ (n~S:(íS_a
68/83, na origem), de 22 de fevereíro do corrente ano,
pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição,
submete ao_ Senado propostas do Sr. Ministro de Estado
da Fazenda para que os Governos dos Estados de Mato
Grosso, Pernambuco e Rio Giiúlde do Norte, sejam autorizados a realizar operações de crédito, para os fins
que especificam.
As matérias serão despachadas às ComisSões de Economia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nilo CoeJho)- A Presidência
recebeu as.Mensagen~ ni>s 48 a 52, de 1983 (n~>s 69-a
73/83, na origem) •. de 22 de fevereiro do corrente ano.
pelas quais o Senhor Presidenle da República,~nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição",
submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado
da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de Barra
do Rocha (BA), Itiquira (MT), Mundo Novo e Pedro
Gomes (MS) e Rio Grande (RS), sejam autorizadas a
realizar operações de crédito, para os fins- que especificam.
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_ As matérias súão despachadas às C01:nissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municfpios.
O SR. PRESIDENTE (Nilo_ Coelho)- Durante orecesso a Presidência recebeu as seguintes comunicações de
ausência do País:
I. Do Senador Nelson Carneiro para, na qualidade
de Presidente do Parlamento Latino American9, partici-'
par em Strasbourg, França, da reunião do Parlamento
Europeu;-a partir de lO de janeiro;
2. Do .Senador_ Paulo Brossard, em t?arâter_particular, no período de 10 a 31 de janeiro;
3. Do Senador Aderbat Jurema, em carãter particular, no período de I I a 31 de jçmeiro;
4. Do Senador Lourival Baptista, para integrar Delegação de Senadores, em visita ao Japão, na Segunda
quinzena de fãneiro;
5. Do Senador' Odacir SoareS, em viagem de caráter
particular, na pritneira _quinzena de fevereiro;
6. Do Senador Jorge Bornhausen, em viagem de caráter particúlar, na segunda quínzena de rever_eiro:·
7. Do Senador Alexandre Costa, em viage_m de carâter particular, no período de 5 a 28 de fevereiro; e
8. Do Sen~dor Nelson Carneiro para, na qualidade
de PrCside~te do Parlamento Latino Americano, comparecer à reunião da )unta Dir-etora do referido parlamento, realizada em Buenos Aires, Argentina, na príim!ira
- quim:enil de feve~~l~·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
con-voca sessão ·c-ohju-Jita ã realizar-se amanhã, às tI hor~s. no Plenário da Câmara d9_s Deputados, destinada à
-discussão do PDL/67 /82-CN e à apreciação da Mensagem n<:r 110/82-CN, referentes, respectivamente, aos
Decreios:Leis nisT-95Ti:-f.9so;·d-e i4 dejulh_o de 1982.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiies--- Fábio Lucena.:..:.._ R.aimll11ao-P<i.rente- Gaivão Modesto - Odacir Soares- Aloysío
-Chuves -Alexandre Costa_....,.... José Sarney_. . . ,. . _ A!~,erto
Silva- João Lobo_- José LillS --Car10S_ AJbe!fO.--=
Moucyr Duarte- Martins Filho - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- AderbaUurema --Jutahy Magalhães- Lomanto Júqior- João Calmon -_Mo!3-cyr
Dalla --Amarai Peix~to - Itamar Franco- Tancredo
Neves- Amaral Furlan- Severo Gomes- Benedito
Ferreira- Saldanha Derzi- AffOilso Camargo- Álvaro Dias - José Richa -- Jaison Barreto - Carlos
Cbll!.relli ~-Til.J.S.Q Du.tra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo COelho) - Concedo a
palavra ;o nobre Senador Aloysio Chaves, que falará na
qualidade de Líder de Partido.

-0 SR. ALÜYSIO CHAVES (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso)- Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal, Eminentes Srs. Senadôres:
Este momento marca o início de nova Sessão Legislativa. Não é, porém, um ato de rotina na vida desta Casa;
assinala hora crucial para o Senado Federal e para a
Nação br_asileira, pois aqui, hoje, n·ós nos encontramos
cônscios de que ao Corigresso Nacional cabe a nobre tarefa de conduzir os destinos do País, numa fase densa de
responsabilidades que, com a compreensão de todos, dev~ ser repartidas entr~ governantes e governados.
Somos p~rtídpes de um processo histórkó no qúa1 nenhuma nação pode alimentar a estulta pretensão de
isolar-se, voltar as-costas à realidade como se vivesse
num mundo à parte: numa ilha da fantasiO. Dentro dessa
"aldeia global'', que é o nosso Mundo, a crise que se generaliza avassala tudo e, coino_ ãgora, ameaça em seus
alicerces a estrutura da sociedade contemporânea, ultrapassando limites ideológicos para engolfar o Mundo inteíró num desafio espetacular e terrível para a comunidade universal. Crise que emergiu esmagando com suas
contradições violentas velhos conceitos e estruturas precárias ou obsoletas. É oportuno repetir a obser~ação de
que nenhum dos futurólogos mais famosos - Herman
Kh::m, Alvin Toffler, c outros- conseguiu prever a crise
do petróleo. Nem o Clube de Roma foi muito longe, ape--
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nus ela_l>orou um estudo sobre a escassez de matériasprimas, o qual ilão ficou isento, logo a seguir, de fundamentadi.l _crítica no que concern-e aos seus Vaticín1oS rriais
pes!'iimistas.
Ninguém ignora que vivemos hoje num mundo afetado pelas divisões, pelas restrições, pelas discriminações
de toda ordem.
Os plácidos tempos de algumas décadas atrM são
mera lembrança de um passado recente. Hoje, os tempos
sãp outrp,t;, e a humanidade inteira, depois de passar, no
decorrer deste século, pela amarga experiência de duas
guerras mundiais, se vê compelida à beira de um abismo
amendrontador, cavado pelo avanço da tecnologia bélica _e_ pela estagnação do espírito conciliador e pacífico,
que deveria irmanar as nações e que: no entanto, tão curtamente pratícado ele é, não logra amenizar este clima de
tensões. internaciOnais que _desequilibram a própria econoffiia rnu~dial ~-que levam a nossa -civilização, ferida
pela _.crise e_nergét_ica, _a_ temer um colápso total.
- Foi d~ntfo deSsa conjuntura "ínterriacional que se íni.:
ciou; Sob a clarividente decisão do ex-presidente Ernesto
Geisel, o processo _de abertura política e que, conduzido
com determ_i_nação e lucidez pelo Presidente João Figueiredo, agora _projeta-se no tempo,_ na medida em que se
consoÜda, nesta.fase conturbada da econ~mia mundial.
O Pre"sídeiite--Flgueiredo não se deixou atrÕpelar -pelas
difi~uld~-d~s, ne~ hesitou ante os empecílhos sem conta
qlle rrtet"isou ~encer a cada dia para superar obstáculos
que poderiam ter quebrant~do o ânimo de alguém~me
nos reSoi~to e obstinado, como êle, de fazer deste Pais
uma autêntica democracia. Nessa luta ingente que trava
sem cessar, dia após dia, ano após ano, está, por interiro,
o seu perfil de estadista,
É preciSo ver com os olhos da verdade e com espirita
de}ustiÇa-esse·=cruadrO extraordín"ário para compreender,
louvar e ajudar o Presidente João Figueiredo a completar suã miSsão histórica na qual se agiganta a -cada momento.~aO m-e~mo ternpõ que coilquista, pela ação e pelo
exemr!o·, o ~espeito e a gratidão do povo brasileiro. Ta- :
refa que pura muitOS era irripossível levar a cabei; a abertura democrática numa época de crise sem precedentes
- agÓr~ se ·aproxima da sua etapa final e há de
concretizar-se de maneira exemplar se todos nós, sem
distinção de partidos, tivennos capacidade de superar divergências menores, ressentimentos de ontem e discrepânda.~ programáticas, CSJlocando acim<_~: de tudo o bem
comum que-repousa sobr~ o ordenamento fundamental
do estado .democrático, que é o anseio maior e inspira,
ao_ longo do tempo, a vida da sociedade brasileira.
Por que- não _lembrar os presságios agourentas de
quantos, sem tergiversar, insínuaram a impossibilidade
de convivência do processo de abertura democrática com
a crise económica que se agravava, inexoravelmente, afetando, em particular, os países em desenvolvimento?
Não há necessidade de alinhar exemplos históricos -para
evidenciar a falácia dessa pregação, que só tinh-a-de veraz
o intuito de malferir o regime democrático reiõ.staui'ado
no país. Mas é imperioso, sem dúvida, enfatizar que malgrado tão notóriaS dificuldades, a determinação do Presidente João Figueiredo arrostou com todas as incom.preensões de nossos adversários; fechou os ouvidos à dúvida suspeitosa. quase sempre repleta de insinuações malévolas, ·e abroquelou-_se contra a crítica perversa e des~
proporcionada para resgatar, como o fez, todos os compromissos expontaneamente assumidos. No auge de crise se-m precedente foram realizadas, a 15 de novembro de
i982, eleiçõ~S gÚais no País -limpas, isentas, num clima de ordem, que traçaram novo perfil político da
Naç.ão.
Não se trata de um enfoque deformado dos problemas
pelos pafses devedores, a fim de justificar dificuldades
notórias ou inadimplências já proclamadas. Esse brado
de alerta que no fundo revela a necessidades de reconstrução imediuta em novos moldes da economia mundial
- partiu dos chefes de Estado e Governo das sete Inãiores democracia industrializadas do Mundo, quando de-
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nunciaram, em reuniilo re<llizada em Veneza, cm junho
de 1980, em linguagem cundente, a Organização dos PaL~

EurOpa Ocidentul será, em 1983, inferior ao de 1982. O
não menos reputado Instituto Alemão de Pesquisas Económicas de_ Berlim (DlW) prevê uma queda de 0,5 por
cento no PNB da Alemanha Ocidentui;
1983~ e um
retroceSso de um por cento nas exportações do pafs em
comparação a 1982.
No mundo socialista são também notórios os insu~
sos da União SoviétiCa rio -campo- econôinico, notadamente no· setor agrícola, com produção insuficiente, há
vários ano-s, pnra atender às necessidades básicas da população; a Polónhl está insolvente, Cuba e Romênia-r"encgOciam sü::t dívida ex..terna e as dliiculdadeS da Iugoslávia levarri.-iw a um impasse inevitáveL O volume da dívida externa dos países em via de desenvolvimento atinge hoje cifraS astronômicas; estima·se
que seu montante seja superior a 700 bilhões de dólares.
Mas não se tratu apenas dos países da América Latina e
do Terceiro Mundo, em geral, porque o mesmo sucede
às nações do bloco Leste. A posição da dívida externa
dos países do COMECON (Conselho de Ajuda Econôluica Mútua - CAEM) para o sistema financeiro ocidental tem vindo a pesar de uma maneira sensfvel no
mercado iiÍferMCinal. Essa dívida passou de 8A _(LQ9
US$), de 197[, para 89.8, cm 1981. E até os países que
apresentam excedente comercial nas trocas com o Ocidente, como a Bulgári3 e Checoslováquia, não conseguiram asseg_urar o-pagamento dos respectivos serviços de
dívida extern_a. Este quadro não esboça nem deixa vis~
lumbrar ci -face oculta do endividamento dos países do
bloco comunista entre si.
Não é, pois, mais admissível uma postura maniqueísta
de condenação ou aplauso do sistema capitalista·, Porque
o mUndo- não-capitalista está tambêm em crise.
Nada mais oportuno, portunto, do que meditar nova·
mente a respeito do lúcido, históri<.:;o e co~_ajoso discurso
do Presidente João Figueiredo, no Plenário da Trigésima
Sétima Sessão du Assembléia Geral das Nações Unidas:
'"Condamo os Governos de todos os Estados, Membros para que. juntos, empredamos um esforço
resoluto no sentido de enfrentai:- os problemas internncionais ciue Se avolumam e. de fazer i-etroceder as
forçus que conduzem à desesperança,
__,_- __,_
Ê nos-SÜ-de~·"er comum-cori-espondir às expectativas de nossos arifecessores, que, havendo experimentado eles próprios as duras conseqUências da
desorganiúição política, da depressão económica e
da guerra, comprometeram seu empenhO e o nosso
_na promoção da paz e do desenvolvimento,
São_ demasiadas as deficiências do atual ordena~
menta intern<J,cion~L Trata-se de um quadro pobre
em realizaçõeS e rico em problemas; pobre em criatividade e_ rico em manifestações de desorganização;
pobre, enfim, em eficácia _e justiça r rico em desperdício e desequil[brios. Não posso ficar indiferente a_ esse quadro. É imperativo corrigir Os graves defeitos que nele sobressaem."

ses Exportadores de Petróleo (OPEP). ressallando que as
altas do petróleo reativuram a Lnflas;ão, a recessão e o de-

semprego e "aniquilaram" o crescimento de certos países
em desenvolvimento.

Em certos casos- enfatiZou o comunicado então emitido - as perspectivas de crescimento .dos paises em desenvolvimento se encontravam «virtualmente aniqUiladas". E a fatur_a petrolífera desses países "supera atualmente 50 bilhões de dólares".
A unúlise conclui por deixar evidente que os países industrializados democráticos n_ão_ podem por si só suportar a responsabilidade da ajuda aos paíseS em desenvo_l~
vimento. A contribuição, para esse fíin,-·deve partir de to~
dos os lados, incluindo os puíses produtores de petróleo
e as nações industrializadas comunistas, além de proclamar a necessidade imperativa de a Fundo Monetário ln~
ternacional e o Banco Mundial colaborarem na busca çle
meios para reduzir os custos de çréçiitos outorgãdos aos
países em desenvolvimento que cofitain corri. parcos re~
cursos.
Não se trata de invocar <l d~graça alheia para explicar
erros ou desvios na nossa política econômica. Trata~se,
isto sim, de mostrar de maneira irretorquível que a crise
é mundial e de suas malhas implacáveis não escapam os
países apenas com declarações de boas intenções ou pro~
postas discursivas e inconsequentes._ Basta volver os
olhos para a nossa América Latina, fragmentada em nu~
merosas nações _que vivem em estado de perplexidade
política e famintas de desenvolvimento: a Argentina, depois da aventura _das Malvinas, praticamente parou, porque se criou nova 40na de alto risco par investimentos na
área austral de nosso continente e praticamente fechou,
uo longo de 1982, as portas do comércio. Chile e Uru~
guai debatem-se com notórias di(ículdades que os impedem de dar novos seguros passos na senda do progresso.
A Bolívia, o Peru e o Equador enfrentam problemas
maiores nos seus balanços ele pagamentos, e a Venczue~
la, não obstante suas ricasja~idas de petróleo, faz imen·
so esforço para evitar crise mais grãve, cõnio a qtie enK
frentou e enfrenta o México. Na Ãfrlcu-e-em quase toda
a Ãsia os velhos e novos países viVeln O mesmo drama:
fome en1,êmica, pobreza ge_ne_raliz.ad_a~d_r;s_equilíbrios
violentos nos balanços de pagamentos,
No Velho Mundo, o quadro é também sombrio. A
economiu da França se defronta cQm problemas serííssiKmos que o governo desse país encara com objetividade,
deixando de lado pontos programáticos_do partido socialista: trimestralidade de aumento~ salariais; corigelamento de salários e preços-; manutenção nos limites
atuais da jornada d_e trabalho, entre outras medidas no
plano interno para enfrentar uma situação que a reces~
são internacional fez inevitável, :JO mesmo tempo em que
se socorre de novos empréstimos externos. O d_éfici( d_a
balança comercial da França, considerado um dos países
mais ricos, em 1982, é de lO bilhões de dólares.
Na Espanha, o recém-instulado governo socialista não
passou ainda - e tão cedo não o fará - à implemenK
taçào de seu programa, no tocante à polítíca salari:Jl e redução dajornadu de trabalho p-orque a crise que também
atinge esse país não permite concretizar promessas feitas
no ardor da campanha política. Na Bélgica, como na
Grã~Bretanha, as restrições se acumulum. Na Itália, governo e poderosas centrais sindicais, acofdar.t uma desacelemção da escaiu móvel dos salários, que implica na
realídade numa redução de 15% no custo do trabalho.
Na República Federa[ da Alemanha desvane_ceram-se
as esperança de reativação da economia mundial em
1983, com base no relatório _de_fim de 82, da Organização d<~ Cooperação e do Desel'lvolvímento Económico
(OCDE). 1983 serâ; na observação do renomado Instituto de Pesquisas Económicas de Hamburgo (HWW À), o
terceiro ano con·secutivo de est'Jgnaçào da atividade eco~
nômica nos pahes industrializados do Ocidente. O Produto Nacion::d Bruto (PNB) do conjunto dos pa[ses da

em

E como u solução da crise deve "transitar pela rota da
cooperução entre as nações, e não depender apenas das
incertezas do mercado", o Presidente da República ressaltou uinda nesse notável discurso a necessidade de repensar todos os problemas, valorizando e solidificaiido
os vínculos para que cstabe(eçam como que um oásis em
meio à aridez dos sentimento humanos que se estende
pOr s-obre as relações internacionais, que, no momento,
mai conseguem preservar-se da sanha dos intereses desmedidos que desequilibram a economia mundial, cavando um abismo cada vez mais profundo entre nações ricas
e nações pobres,_ estas últimas só ajudadas, no mais das_
vezes, na medida em que esta ajuda representa a conservação de um mercado indispensável à continuidae do en~
riquecimento das primeiras.
E nessa ordem de idéias proclama:" A crise que vivemos é global em mnis de um sentido: atinge praticamente
a_ totalidade dos países e é, ao meDtso tempo, financeira e
comercial. Além de ampla, é profunda: o investimento
produtivo está sento asfixiado em escal_a planetária, ao
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impUCfo das elevadas taxas de juros e das incertezas
sobre as perspectivas do comércio e do sistema financeiro internacionais.
Tudo se passa comó subitamente se houvesse paralisa·
do uma grande potência econômica do mundo desenvolvido: 30 milhões de trabalhadores altamente qualificados
esfão -d~sempregaâos- ria ArTiéiicã do Norte e Europa
Ocidental.
Mas o efeito de tal situação de crise sobre os países do
Sul é aind_a maís aeVas1ador:
As economias em desenvolvimento nãoexportadoras de petrôlC:o--úperimentaram nos últimos
três anos uina- deterioraçãO~ de relações de troca jam3.is
ob!o.t:_rvada em sua história. Vale dizer, os esforços exportadores crescentes vem sendo neutralizados por ingressos
decrescentes de divisas, que configuram uma verdadeira
espiral de pauperizacüo.
- Anos de paciente investimento na criação de uma
infraKestrutura exportudora, que vinha permitindo aos
consumidores dos_ países desenvolvidos adquirir produtos do Slil Cm cõridições -vantajosas, são desbaratados
por barreirus protecionistas intransponíveis.
- A persistCncia de altas taxas de juros retira a rentabilidade linanceíra de LnVestimentos de longa maturação
já efctuudo_s, e ameaça inviabilizar economicamente projetas indispcnsávCísà süperUçào das difiCuldades atuais.
- A elevação do custo do serviço da dívida externa
cria para alguns pafscs situações insustentâveis, como
demonst_ram acQQteciment~s recentes que afetaram, de
forma dramática, alguns dos mais promiss-ores países do
SuL
Todo esse sacrifício ainda poderia ser tolerado se, em
decorrência, u recomposiçUo du ordem económica intcr·
ncidonal pudesse sú-Ví-Sllll11brada num horizonte de tempo razoável. Infdizmente, este não é o caso. A atual política econômica da.s grandes potências está destruindo riR
quczas sem nada construir em seu lugar. O enrijecimento
dos fluxos financeiros e o processo de inibição das trocas
internacionais destroem a:. perspectivas de superação das
dificuldades presentes.
O momento ímpõe-nos a todos uma atitude reciproca
:de compreensão e flexibilidade. O Diálogo Norte-Sul
deve ser revigor::~do com urgênçia. Aos_ esforços a longo
prazo- para o que se faz tão necessário o lançamento
dus Negociações Globais- é imperioso acrescentardesde Jogo u discussão dos aspectos de curto prazo da crise.
A definição da economia do fUturo passa pela supe~
ração dos problemas do presente. A tarefa de reformular
o sislema económico internacional é impostergável, mas,
nas atuais circunstâncias., _temos de iniciá-la pelo esforço
de evitai' a própria derrocada do sistema."
A crise cconõmíca- passará; novos- mecan-ism-os surgi-rão do ventre que a alimentou, porque o insttnto de conservação das nações envolvidas nesse processo as conduzirá, inevitavdmcnl.c, a es_se novo estágio.
Se a dívida dos países em via de desenvolvimento é suK
pcrior a 700 bilhões de dólares e se em virtude de fatores
jô apont<tdos: alta ·do preço do petróleo, rec:essão mundial, barreiras protecionistas no comércio internacional c
redução de exportações, taxa de Juros alta, desvalorização _de matérias~primas- tornarem-se por isso, inaK
dimplcntcs, é óbvio que o sistema financeiro mundial so·
frcr::í os efeitos danosos des:;a quebra, e 05 seus bancospequenos_,_ médios c grandes - poderão quebrar também. Se. como alguns afirmam, nenhum país tem nas
mãos dQ governo _o seu destino, também é certo que o
desiino do sistt!mu buncário internacional está nas mãos
--du crise mundial.
-A crise __ mundial será, portanto, superada,
prolongandoKse por mais ou menos tempo na medida
exata em que formos capuzes de- transigir e criar novos
padrões de convivência internacional erri toâos os p(anos.
Como proclamou o Presidente Jo~o Figueiredo, na
ONU, '"estamos nÇ> limiar de um mundo novo. Permita
Deus que, graças a nossos esforços, seja ele um mundo
melhor. O Brasil, cu vos asseguro, está pronto a cumprir
sua parte nesse empreendimento".
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E no plano interno estou certo de que o povo brasileiro;'ouvindo e meditando a respeito das verdades que lhe
foram ditas ._.lisa e limpamente" pelo Presidente daRepública, em seu incisivo, patriótico e oportuno pronunciamento de 28 de fevereiro Ultimo, cerrará em torn-o do
Chefe da Nação, sob sua liderança, na luta para garantir
o nosso futuro. E, como enfatizou o Pr~idente João Figueiredo, "esse largo objetivo pede uma cruzada, não
transitória, mas-permanente, porque permari.ente_é_O dever de garantir a tranqUilidade da ordem e a felicidade
naciopal".
Sr. Presidente, Srs~ Senadores:
De meus ilustres Pares, integrantes da Bancada do
PDS, recebi, com desvanecimento, a investidura em sua
liderança nesta Casa, p~sição a que fui, antes, alçada
pela confiança do preclaro Presidente João Figueiredo.
A ambos servirei com honra, lealdade e nítida compreensão da imensa responsabilidade de que se reveste
esta investidura. Não a pleiteamos, Por isso mesmo não
poderíamos recusá-la pela alta distinção que encerá:i e
pelo dever indeclinável de servir - e servir bem - a
quem dirige, com sírigular clariviÇ-êncía ~sem- medir sacrifícios, os destinoS deste País.
Dirijo-me, porêm, neste momento, a todo o Senadosem distinção" parttdária - pafa ·saudar meus emlnentes
Pares, alguns eleitos pela primeira vez para esta Casa,
outros nela permanecendo pela consagração do voto po
pular, na certeza de que juntos saberemos escolher, nesta
hora crucial, as melhores soluções para o nosso País.
Mas é imperioso ressaltar que se inaugura esta 47• Legislatura do Parlamento brasileiro sob motivações por
tal forma heterogêneas que geram, ao mesmo tempo,
cálidas esperanças e severas apreensões. Retorna, com
ela, o nosso regime democrático às suas dimensões essenciais, que uma delicada conjuntura, durante ·quase duas
décadas, obrigará a reduzir. Desapareceu a legislação de
emergência, que se sobrepunha à normalidade constitucional: apagaram-se, pela anistíll;. os delitOs políticos;
perderam sentido os exflios compulsórios ou voluntáriOS; restaurou-se, em sua plenitude, a liberdade de exprimir e comunicar o pensamento; restituíram-se ao Judiciário suas garantias e ao Legislativo, quase a totalidade de suas anteriores p-rerrogativas; facilitou-se a estruturação de novos partidos; restabeleceu-se a escolha direta
dos Governadores e-fez-se, a 15 de novembro de 1982,
uma das mais amplas e autênticas disputas de que há
notícia na História nacional. Não creio, assim, quC alguém neste Pais recuse seu aplauso aos dois Presidentes
-Ernesto Geisel e João Figueiredo- responsáveis pela
condução de tal processo, auxiliados por um vasto conjunto, do qual participaram entidades de classe, imprensa, Forças Armadas, estudantes, intelectuais e lid"eranças
políticas, coordenadas por esse parlamentar excepcional
que foi o Senador Pctrônio Portella. Estamos, em conseqUência,- ein pleno ciclo da abertura, cujo aperfeiçoamento nos cabe perseguir segundo aquela fórmula, tantas vezes repetida, no Senado do Império, que guarda,
intacta, a sabedoria das diretrizes insusbstituíveis:- não
parar, não recuar, não)lrecipitar.
A esses motivos de júbilo, todavia, juntam-se outros,
não menores, de intensa preocupação. Ê que raras vezes
ou nunca - ao longo dos nossos 100 anos de vida parlamentar - , abriu-se Sessão Legislativa no ápice de uma
crise económica que afetasse tão indistintamente a totalicta'de da Nação e, portanto, reclamasse dos seus responsáveis, sem exceção, a busca de remédios efetivos, capazes de aliviá-la antes que se torne insuportáVel para o
povo de quem somos intérpretes e representantes. Não é
este, por certo, o momento de perquirir causas, efeitos e
pro'vidênc:ias. Porém apenas de sublinhar que nenhUma
obrigação está hoje mais inerente ao nosso mandato e
nos será exigida com maior impaciêricia Pelos nú!ndã-ntes
do que a pesquisa de soluções para o impasse que se delineia entre as perspectivas do desenvolvimento indispensável ao futuro do _País e o_ limite das vicissitudes que,
para obtê~Jo, podem ser impostas às gerações aluais.
Entre estas duas balizas - a consolidação institucional e o equilfbrio económico - é que se desdobrarão,
sem dúvida, os trabalhos do Senado em 1983, e a sua
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imagem se ref1etirá com prestígio propoiciOnitl à capacidade que demonstramos para enfrentá-los. No fundo, es.:
tamos perante o velho dilema que DE GAULLE definia
como "\e connit entre la nature humaine, que aspire à la
liberté et te developpement qui exige l'effícacité",
Parece-nos, pois, oportuno repetir que os Congressos,
no miindo inteiro, atravessam uma transformação Inusitada nos seus métodos e objetivos tradicionais. Lutam
eles, com bravura admirável, contra a impressão generalizada de um "crepúsculo dos Parlamentares", para usar
os termos exatos com que MILTON CAMPOS e NELSON CARNEIRO diagnosticaram tal panorama, após
percorrerem, 20 anos atrás, algumas das mais sólidas Casas Legislativas européias e americanas. Hoje, felizmente, esse melancólico juí:N tende a modificar-se. Não há
-crepúsculo, mas, sim, mudança, mudança precisamente
para impedir a decadência. Impossível é compreender o
que aconteceu com os Parlamentos sem os situar dentro
da eyolução do Estado liberal para o social, do Estado
neUtro~ Passivo,- apenas gUa-rdião da Ordein, no século
XIX, para o E~>tado ativo, interferente, promotor do desenvolvimento e reponsável pelo bem-estãr dos cidadãos,
que é a sua marca indelével nesta segund:i metade do século XX.
QuandO MONTESQUIEU lançou as bases da CiênCia
Política moderna, ele apenas imaginou defender os cidadãos contra o despotismo das monarquias absolutas. Tal
foi, na essência, o objetivo da repartição dos poderes,
cujo acúmulo acarretava a hipertrofia da autoridade
real. " Le pouvoir arrête Je pouvoir", era a fórmula famosa do "Espírito das Leis". Garantida a liberdade, adm-itiam os filósofos do século XVIII, esgotava-se a órbita
do Estado. A felicidade do homem não se incluía entre as
tarefas por ele assumidas, na síntese impecável de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. Algum
tempo depois, entretanto, ROUSSEAU introduziria ã
igualdade como novo componente da civilização con~
temporânea. E esses dois princípios - a liberdade e a
igualdade aparentem-ente complementares,
revelaram-se, pouco a pouco, de compatibilidade muito
difíciL Ê que os homens, além ae possuírem aptidões de- siguais, desfrutam de oportunidades diferentes para
desenvolvé~las. Abandonados, assim, à livre comPetição,
esta sufoca a igualdade c todo esforço para restabelecê-la
envolve diminuição da liberdade.
Se, durante cem anos, esse conf1ito passou despercebido foi pela inexistência de poderosas concentrações operárias e, quando elas surgiram, porque ainda inconscien~
tes de sua força e incapazes de pressionarem, com eficácia, as estruturas do poder. Daí o tranqüilo apogeu dos
Parlamentos no século XIX. Como, pelo sufrágio censitário, as grandes massas pauperizadas não participavam
de eleições, os eleitores e os eleitos pertenciam à mesma
elite econômica, representavam interesses ídênticos- e
suas divergências restringiam-se aos meios, porêm jamais alcançavam os fins da ação governamental.
Somente a partir das primeiras décadas do século XX
tais condições se modificaram pelo adventO -do prOJeta~
riado como força política. O sufrágio tornou-:.se universal; o progresso das indústrias esttmulou a urbanização:
organizaram-se os trabalhadores em sindicatos e partid_os; difundiu-se. a comUnicação pelo jornal e, mais tarde,
pelo rádio e televisão. A questão social deixou de ser um
problema de polícia para constituir o mais importante
confronto da civilização ocidental. Em suas várias modalidades, o socialismo tornou-se a inspiração de um número cres_Cente de regimes espalhados pelo mundo inteiro. O fato econômíco sobrepujou o fato jurfdico e as necessidades cotidianas da<> massas introduziram-se como
temas obrigatórios das campanhas eleitorais. Nos pafses
subdesenvolvidos, com altos índices de aumento populacional, á intervenção do Estado tornou-se ainda mais imperativa porquanto a ele incumbe- não raro solitariamente- a pesquisa de riquezas ignOradas, o desencadear da prosperidade, a geração de empregos, o controle
do- cãinbio e do comérdo exterior, do capital e da- tecno~
logia estrangeiros, a implantação da infra-estrutura, a
responsabilidade majoritária pela saúde, pela educação e
pela previdéncía social.
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Resultado inevitâvel dessa transformação foi o crescim-ento galopante dos Executivos, de vez que apenas eles
c'!;tavam preparados, ou poderiam rapidamente adaptarse, ao gigantismo dos Estados contemporâneos. Aos Legislativos, até pelo próprio nome, parecia não restarem
senão funções secundárias. f: que a feitura das leis, da
qual, afíâS, nunca possUiu exdusividade, tornou-se menos onipotente, ~medida em que elas se tornaram menos
duradouras. As contingências económicas, demasiado
cambiantes, não se compadecem com a lenta elaboração
parlamentar, e sào elas até a regulamentação_ detalhada e
a vertiginosa marginália que hoje supera, crri intervalOs
cada vez menores, sobretudo no direito administrativo, a
moior parte dos mecanismos anteriores.
Tudo isso, entretanto, não amesquinhou o papel dos
congressistas. Se~_ relacionamento com os técnicos e'l~
Juiu do conf1ito para a colaboração, assunto que, pela
sua relevância, foi abjeto de um seminário sobre "Legislação e Des.envolvimento", reunido no Rio, em 1974.
Dele participaram vários senadores aluais, inclusive o
entà_Q_ embaixador Roberto_ Campos, que observou, com
sua habitual precisão, não implícaf o fatO dos Legislativos enfrent<~rem "realisticamente o encolhimento de seu
poder dec_isório cm dizer que cessaram de ser uma parte
indispensável de qualquer sistema institucionalizado- de
governo. Os Parlamentos são insubstituíveis em váriãS
de suas funções tradicionais: agências para recrutamento
de líderes políticos e para proteção de direitos humanos,
inrermcdiacào entre a clientela e a burocracia ou tecnocracia,legitimacào do sistema político,forum de debates
nacionais". E argl!.r:ne_ntou, adiante,_ que duas funções
parlamentares têm sido subestimadas: A primeira é a importância do debate legisiati\•o, comparativamente ao
alinhamento da votação. Aquele pode não alterar esta,
que muitas vezes tem de refletir a lealdade partidária,
mas pode alterar a atitude do Executivo com relação tanto aos projetas como à implementação dos projetas votados.. A segunda é o criticismo e avaliação da performance governamental. Esse poder de censura é muitas
vezes mais importante, embora menos dramático, que o
poder do voto.
No mesmo sentido é o pensamento de Daniel Faraco,
no primoroso estudo que intitulou "Parlamento, Vale a
Pena?". Diz ele, em resumo, que como um diálogo não é
a justaposição de dois monólogos, assim tam_bém o de_bate não é mero enunciado de pontos de vista conflitantes ... mas sim método próprio e mais caracterfstico do
Parlamento, sua própria razão de ser, capaz como nenhum outro de pôr em contacto os interesses e pontos de
vista que pululam na colctividade, encaminhando-os
para uma coexistência harmônica e atuante. Porém, mais
que em outro qualquer, é necessário no debate parlamentar distingui~lo da simples controwfrsia. Basta a expressão de divergência para instaurar,a controvêrsia, que se
pode esgotar esterilmente na manifestação de pontos de
vista diferentes. Raciocinar coletivamente cm torno de
divergências, procurando esclarecê-las e, onde possível,
superá-las, esta a finalidade do debate parlamentar. Esse
Ctftãter de raciocinio coieth•o faz dele uma reflexão pública da comunidade, que pode e deve conduzir a conclusões comuns, onde o erro é pos.~ível, porém nas quais se
intenta reduzir-lhe a margem. Mas, não existe debate,
também, nos outros grupos sociais? Qual a justificativa,
então, dessa insistência no debate parlamentar como algo
de único c inconfundível? A razão está no fato de que,
nos demais grupos, é um fenômeno mais ou menos oca~
sional. Eles não vivem em função do debate; usam~no
para atingir det_ermlnadas metas, após o que voltam à ro~
tina diária, que rlão inclui neCessãfiamente o debate. Outra é a situação do Parlamento. Nele, o debate é uma atividade contínua e indispensável. E como a democracia é
essencialmente o regime de participação, quanto mais estreita for esta, mais democrático será aquele. O grande
problema reside no fato de que a participação do mãior
número pode revelar-se desordenada, se lhe faltarem esclarecimentos c avaliação correta dos problemas e das
medidas preconizadas para resolvê-los. Governar democraticamente é governar pela persuasão, recolhendo o
apoio da maioria para as soluções corretas. Supõe isso,
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entretanto, que a maioria consiga formular raciocínio

E, estou certO~, rióbres Senàdores, que na consecução
desse alto propósito poderemos caminhar juntos, supe:.
rando dívergênc1as, Conciliando_ antagonismos, para
conStruir uma sociedade livre e pluralista, fraterna e cristã, que é-o nosso compromisso impostergável com o futuro" e com a Pátria. (MUito heml Palmas. O orador é efu-

suficientemente claro, apoiando as boas e rejeitando as
mâs soluções. Para conduzir a esse raciocfnio, no qual
influem todos os grupos, nada melhor credenciado que o
debate no seio do grupo especificaniente incumbido de
representação polftica, que é o Parlamento.

Creio, ãssim, que seria hoje leviano dar como

irre~

versível o declinio parlamentar. Decadentes são apenas o
pronunciamento fluvial e desconexo, o aparte frívolo, a
proposiçà'o inoportuna, o parecer ambfguo ou inconclusivo, a delonga inútil e proposital. Foi certarilefite, relembrando esses excessos, que Churchíll, interpelado
sobre quanto tempo precisa-va para preparar- os s.eus discursos respondeu; .. Para um discurso de 15 minutos, um
mês; para um discurso de uma hora, 15 dias; agora, um.
discurso sem tempo Prefixado, posso fazê-lo a qualquer
momento", E, como o interlocutor insistisse em saber
quantos discursos um parlamentar poderia fazer, a res~
posta foi mitiS- dura: .. um bom discurso, uma vez por
mês: um discurso medíocre, uma vez por semana; um
discurso vazio, a CJUak!uer instante".
O episódio ê saboroso, mas felizmente, entre nós, hoje
inaplicáveL Estamos, ao contrário, vivendo no Brasil um
alto momento de maturidade política, cuja perenidade
devemos alcançar pela revalorização da palavra, pelo
respeito às idéias, ainda quando contrárias, pelo incentivo à discussão fecunda e pelo pudor da loquacidade estéril. E bem verdade, como dizia o Padre Vieira, que
"não há mando mais mal sofrido nem mais mal obedecido que o dos iguais". E sendo o Parlam_ento, por excelência, um recinto da igualdade, a sua disciplina não pode
ser imposta pelo mando de ninguém. Mas pode decorrer
da convicção d_e cada qual de que estará cumprindo o
primeiro e o maior de seus deveres na medida em que
contribuir para o prestígio,.a eficiência e a dignidade da
nobre Casa a que pertence.
E entre esses deveres alça-se a primeiro plano- com
prioridade e urgência - a cOriHnuidade do processo de
redemocratização do País, que ê, hoje, o anelo maior da
nação brasileira. RedemocratfzãÇão da qual é nosso líder
·e gnmde inspirador do preclaro Presidente João Figueiredo, cuja atu_ação ao longo de mais de quatro anos de
seu governo constitui uma reafirmação diária desse solene coinpromisso, quer pelos runios que imprime à SUa
administração, quer pelas reiteradas declarações já feitas
de fidelidade ao regime democrático~ qUer, sobretudo,
sopitando possíveis ressentimentos, Jgnorarido -provOcações inconseqUentes, para: manter firme e iilváriáVel a
histórica decisão que tomou com o aplauso integral da
nação brasileira.
Nesta searu- imensa e fecunda- as idéias devem ser
cultivadas sem preconceitos, ·sem intransigência, de maneim superior, visando ao bem comum. Não há nesse debate desperdício de tempo, nem nele se vislumbra mero
exercício de intelectuais ociosos. Esse é um campo nobre,
que precisa ser amanhado com patriotísrilO, com dedicação inarredável à democracia, porque nele é que se ergue o ordenilmento jurídico fundamental do Estado, baseado na estrutura política e social da comunidade.
E, pois, oportuno enfatiiã_r mit.is uma _vez, como já o
fizemos ao examinar a restituição das Hdimas prerrogativas do Poder Legislativo, que vivemos, no mundo e no
Brasil, período cujas esperanças mais fundadas repou~
sam na responsabilidad_e com que as institUições públicas
souberam cumprir seu próprio dever.
E faz parte dessa responsabilidade a exigência de harmonia e solidariedade, sem a qual o Poder Público, fraturado na sua imprescindível unidade, será presa fácil
daqueles que, sob o pretexto de criticarem pessoas e descobrirem a insinceridade insinuada em todas as atitudes,
pretendem, numa perspectiva mais longínqua, a criação
de um clim-a de instabilidade social que possa levar de
roldão precisamente as institutções democráticaS:. O regime democrático não é um regime fraco- p-or natureza.
Fracos poderão ser os homens aos quais incumbe a sua
prática e as instituições as quais cabe a sua defesa. -E ~
essa fragilidade apenas contingente que deve ser evitada,
pois há ideais mais altos e mais importantes que não podem ser expostos ao risco de soçobrarem.

sivãmente--Cumprimentililo.)
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará,
como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pro·
nuncia o seguinte disCurso.)_- Sr. _Presidente, Srs. Senadores:
--

0 Congresso Nacional ressurge em 1983 não só renovado em mais de 50% de seus membros mas, acima de- ti.i~-
do, revigorado com as eleições de 15 de novembro passa~
do que, apesar de violentadas pelos conhecidos casuísmos do Governo, conferem a indispensável legitimidade
aos novos senadoreS e dePutados ·que aqui chegam para
cumprir o mandato que conquistaram nas urnas. E significativo registrar que, pela primeira vez-desde_ o Ato Instiludo.nuLn<:> 2,_a Oposição consegue fazer a maioria- na
Câmara dos Deputados.
Decidiram poÍ' unanirilidadc os companheiros do
PM DB honrar-me novamente com a liderança da bancuda nesta Casa e, ao agradecer a renovada confiança,
posso assegurar-lhes minha determinação inabalável em
cO-=~tfniTãr trabãlh-andO- s-em rrLedir esforços dentro dos
principias do-partido e na defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há exatamente um ano, dizia desta tribuna, como
lfdci' do PMDB, que a Nação brasileira .corria_ o grave
risco de ter um got•emo sem credibílidade tamanho era _o
abismo entre o discurso e a açào daqueles que detinham o
poder, espec-ialmente num a~o eleitoral. Lemb_rava na~
qucla época a famosa frase de Abraham Lincoln: ''pode-Se enganar a alguns o tempo todo e a todos durailte algUm- tempo; mas não se pode enganar a todos o tempo
todo".
VCjo agora com apreensão a tristeza, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, um ano ffiais tarde, que o risco que aPon-tei transformou-se cm realidade, pois não há como es- condcr que a crise m-af?f grave·aas tantas com que nos defrontamos é -sem- dúvida a crise de credibilidade deste Governo que se mantém às custas da constante, irresponsável c perigosa manipulação da informação, sonegando
slstCmaticamente à Nação a verdade do que se planeja,
se decide fazer ou se fez, e transformando o Brasil num
verdadeiro país do "faz-de-conta".
Sr. Presidente, Srs. Ser.adores:
A ausência de credibilidade levoú, !amentave_lmente, a
Nação a não mais confiar no Governo. t. este o sentimento expresso hoje_ publicamente pelos mais diversos
sctores da socied:.~de brasileira- traba)hadore_s, empresários, banqueiros, funcionários públicos, poH_ticos,
donas-de-casa, religiosos, etc.
E poderia- pergunto- Sr. Presidente, Srs. SenadOres -ser outra a un_ivc~alidade do pensamento nacional
neste momento de crise?
Todos sabemos que o homem comum, o homem do
povo, sofre mais do que qualquer outro com as condições desfavoráveíS da economia. A ele interessa primeiramente a gara_ntia do emprego e a recompensa de
um salário justo. A ele interessa saber quanto_ custa a co~
mi da, a roupa, o aluguel, o transporte, a saúde. A etC in--=-teressa primeiro e acima de tudo a garantia mínima de
sobrevivência d_e __ s_ua_ família.
E é exalamcpte aqui, Sr. Presidente, Srs. ~enadores,
que de.<;morona a arrogância e a retórica do poder. Qual
é a situação da economia do País que condiciona e interfere diretamcnte na vida do homem comum, do homem
do__ povo? Qi.tal é o-quãdro com que nos deparamos neste
início de 1983?
Aí está a maior inflação dos últimos -19 anos! Aí está
uma dívida externa oficial de 88 bilhões d~ dólares. Aí
estão as maiores taxas de juroS já pagas rieste País. E aí
tunibém estão a recessão, o desemprego e o arrocho salarial! Aí está, finalmente, a submissão ao Fundo Mane-
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tário- Internilciõ"ilal~ a capitulação an·te os banqueiros e a
desnacionalização progressiva da economia brasileira.
St. Preside"nte, Srs. Senadores:
A profunda crise económica levou o País a uma situação de instabtlidade, de insegurança e de pauperização da maioria da população, como em nenhum outro
momento de nossa história.
O quadro da economia gerada nos gabinetes do autoritarismo se caracteriza pelos seguintes fatores:
1 - Uma econmnia sem soberania. O modelo econômi-co que foi executado pelo Governo nestes últimos anos,
fez com que, "uma das nações de maior riqueza e potencial eri1 recu~sos naiurals, seja ameaçada por ·qualquer
país p-rodutOr- de pCtróleo e por qualquer banqueiro internacional. O Brasil é hoje um país escravo da conjuntura e da vontade dos dirigentes de empresas multinacio.,_
nais, de bancos e de nações estrangeiras. Nunca, desde
1822, o -País teve sua soberania econôinica tão aviltada
C0010 agora, quando vemos o triste espetáculo de dois
ministros transformados em meros corretores internacionacionais, de chapéu na mão, pedindo a compreensão
·e-u:r favores de banqueiros. O pior é que estes favores e
csta_compreensão são concedidos a preços inimagináveis
e quase sempre desconhecidos pela população.
2 - Uma economia dependentl!. Alêm da soberania
que é ameaçada por grupos estrangeiros que hoje detêm
o controle de nossa economia, há uma forte dependência
que cont:.l!'nina rodo nosso processo produtivo.
Construiu-se uma estrutura económica vinculada a tentáculos multinacionais, que tem cada vez mais dificuldades cm funcionar sozinha. Não somos capazes de sobreviver com nossos próprios recursos. Se não exportarmos
não pagamos a dívida: se não importarmos peças, nossas
máquinas não funcionam.
3- Uma economia com queda de produção e desemprego crescente. A perda de soberania não poderia ser tolerada, mesffio no caso de que a economia funcionasse a
contento, o produto crescesse, e o desemprego não aumentasse! Mas, em vez disso, como foi sistematicamente
previsto e denunciado pela Oposição, chegamos a expor
nossa soberania em troca do pior. A economia enfrenta
uma redução do produto, ano apôs anos~ de\•ido a uma
recessão cujas conseqüências são ainda impr.evisíveis cm
sua totalidade. O desemprego ronda milhões de lares
brasileiros, cm tod<Js. as c_amad;..~,s salariais. O fim do "milagfe" trouxe a realiade do empobrecimento_ de todos,
exccto de um pequeno grupo de banqueiros e aproveita~
dore._" da corrupção permitida.
.f-Uma economia marcada pela tragêdfa da miséria. Ao lado do desemprego industrial que atinge os
centros urbanos, nos últimos I 9 anos o governo criou e
apOiou sistematicamente todas as medidas que visavam
aumentar o fosso entre a minoria privilegiada e as gran~
dcs massas que se debatem em uma miséria crõnica. Um
cxeinplo típíco dessa política do Governo é a enorme desigualdade entre as Regiões, com um contraste que cada
-vez mais se acentua entre u crescente pobreza do Nordeste e a prosperidade do sul c do sudeste. A posse da terra
no campo tem sido usada para manter os deserdados na
miséria. O_ arrocho salarial foi uslldo para favorecer a
formâçào do capital depredado em projetas megalomaníacos de baixa produtividade e sem qualquer benefíciO" soei:.if. Afiás, no q_ue se refere à popu(açào assu(aríada, a situaç_ão é ainda mais dramática, Por um lado, o
dc:->emprCgo- é uma ameaça constante. Por outro lado,
tenta-se reformar a·política salarial sem qualquer satisração ao pOvo e, ainda pOr Cima disto, há denúncias concrciús à{: que o próprio Ministro teria induzido Fundações oficiais encarregadas do cálculo dos parámetros a
modificar os critérios de estimação dos indices de preços,
fOrçando a renú-ncia dos-furldonários que não se dispuscmm :1 compactuar com tais prática~
Sr. Presidente, Srs. Sení.ldores:
E de que forma vêm se:ndo tomadas as decisões económicas neste país nos últimos 19 anos? Respondo com as
p~l~vras veementes do jornalista Carlos Castelo Branco,
pUbli"Cadas recentemcnú!- õó Jo_rnal do Brasil. Diz ele :
"As decisões na área económico-financeira conti·
nuam a ser tomadas à revelia não só da repre.<;en-
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tação política como de todos os segmento sociais
por ela atingidos. Aparentemente hã uma equipe
que tem o monopólio da informação e da decisãO, a
ponto de somente em emergência se sentirem seus
membros na obrigação de prestar informações ao
Presidente da República.
O ato de gestão económico-financeira continua
a ser, desde que se consolidou_ com_ o Ato n9 5o regime
militar, um ato solitário praticado pelo gestor maior,
com anuência ou apenas com o conhecimento do escalão subsidiário."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os empresários não dispõem de parâmetros. Trabalharam durante anos sob um pressuposto que é rasgado
do dia para a noite, sem o conhecimento'de quem quer
que seja. Esta é a maior subversão possível à ordem económica estabelecída, realizada sem que a NaÇãO sequer
· sabia claramente quem são os beneficiários da desordem
criada. A maxidesvalorização é um exemplo. Por anos o
Governo define uma regra e induz os empresários e os
Governos estaduais e municipaíS a buscar- recursos no
exterior, prometendo e assegurando que esta orientação
será mantida. De repente, a ordem ê modificada, criando
o pânico entre os que se endividaram confiando no Governo, o caos em todo o sistema produtivo e a perda do
poder aquisitivo do povo, sem que ninguém, do país, sej<i
beneficiado! Nenhum nacional, além dos banqueiros
com filiais no exterior . .1:: a máxima subversão: contra
toda a Nação brasileira.
E ê exatamenle aqui, Sr. Presidente, Srs.. Senaçiores,
que reside uma das principais causas da aüi8.1 -Crise de
credibilidade e confiança no Governo. Não se pode conciliar democracia com ditadu!a econômiCa. Quantas· vezes nos foi dito que não recorreríamos ão FundO Monetário Internacional'? Quantas vezes fomOs informados de
que não haveria alteração na Lei Salarial'? Quantas vezeS
não se afirmou que não ha\•crta maxidesvalorização do
cruzeiro? E as divergências públicas entre os próprios
Ministros da área económica ejou seus auxiliares""Im.ediatos? ~~ntas vezes assistimos--a tudo isso nos últimos
anos, meses ou dias'?
Não há convivência PossíVel entre um projeto democrático e a gestão absolutista, tipicamente ditatorial da
área econômico-financeirã. Daí porque, Sr. PreSidêrlte;
Srs. Senadores, a crise de credibilidade e de conflança
que o Governo enfrenta é na- verdade uma criú Política-:
sem precedentes no país, para- a qual só poderã haver
também uma solução polítiCã-. -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não há realmente como sair dessa grave situação em
que nos encontramos, sem uma profunda reforma de cunho político-institucional que nos leve por inteiro à ple-nitUde democráticã-.- --- --Se, conforme acentua o Governo e enfatiza o Senhor
~residente da República, o que se pretende é fazer deste
País uma democracia, hâ de se convir- já que até agora
não conseguimos sensibilizar o Gov'ernO e o PDS par-a a
necessidade de convocar-se uma Assembléia Nacional
Constituinte - "que urge providências imedíaúls no -sentido de uma ampla reforma constitucional, uma--refOrmaconstitucional que--iestabeleça·a eleição direta em -todos
os níveis,!nClúsivC CSOOrefUOOPara a Presidência -da Re~
pública, pois somente através da rotatividade do poder
central é que poderemos realizar as mudanças estruturais
de que tanto carece a Nação. Do contrário, ficará a Opo-;
sição reiterando sua crítica,, e o Govero, insensível e apegado ao seu fracassado modelo económico, sem perspectiva, a médio Prazõ,-ae Uma melhoria na qualidade de
vida sofrida do povo brasileiro.
Não compreendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores que
se realizem eleições diretas para·a maio fia doS-Prefeitos e
para os Governadores e se insista em manter um sistema
de escolha indircta pari Presidente áa República, que
hoje se tornou mais ilegítimo do que ontem, na medida
em que se etabeleceu a paridade dos representantes das
Assembléias Estaduais no Colégio Eleitoral, casuísmo
instituído com a finalidade de preservar o Governo nas
):nàos dos atüais detentores do podei.

D!ÁR\0 DO CONGRESSO NACIONAL (Seção·ll)

O Sr. Luiz Cavalcante -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- S. V. Ex• me dá a
honra, com muito prazer.

O Sr, Luiz Cavalcante~ Muito obrigado. Meu aparte
vem a propósito de uma declaração anterior de V. Ex•
quando se referiu a reiteradas e enfáticas dec;larações de
eminentes figuras do Govern() negando que o País jamais recorreria ao FMI. E a propósito disso, tenho em
mãos u'~a publicação oficial, editada pela Secretaria do
Planejamento. b uma entrevista do Sr._Ministro Delfim
Netto a jornalistas do grupo Liberal, Belém do Pará, em
· 31 de agosto de 1982, mas a publicaçãO fÕi distribuída está a data aqui- em dezembro de 1982. Pois bem, a página 19 tem esta enfática e peremptória declaração do titular da Secretaria do Planejamento:

"O Brasil tem todas as condições para honrar a
dívida externa, ainda porque ela é muito bem distribuída no tempo."
Acho que vale a pena repetir:

"O Brasil tem todas as condições para honrar a
dívida externa, ainda mais porque ela é muito bem
distribuída no tempo."
Infelizmente, os fatos repudiaram, totalmente, a declaração -ministerial. Haja vista cJue, no dia 6 de janeiro, o
País oficialmente emitiu uma carta de_ intenções ao FMI
pedindo socorro. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA -

O aparte de V.

Ex•, inclusive pela sua insuspeição, vem ilustrar o meu
pronunciamento.
ProssigO, Sr. Presidente, retomando as considerações
antl!riores.
Só a eleição direta do Presideflte da República como-aliás vai acontecer até mesmo na Argentina, em
outubro deste ano - pode colocar nas mãos do povo a
saída--púa a crise. Sería:m:-vãfiõS candidatos com os seus
respectivos programas disputando a preferência do eleitorado. Naturalmente que é necessário instituir, como
critério indispensável para eleição, p princípio da maioria absoluta, o que revestiria o Presidente eleito de legítima e plena autoridade para governar a Nação.
E não só isso o necessário, Sr. Presidente, Srs. Senado~· Também uma ampla reforma constitucional que retorne, em sua plenitude, as prerrogativas c atribuições do
Poder Legislativo e fixe as linhas gerais de uma inadiável
e profunda reforma tributária que resgate o princípio federativo, uma das pedras basilares do nosso constitucionalismo democrático.
Sr. Presidente, Srs~ Senadores:

'
"Mentiram-me.
Mentiram-me ontem, e hoje
mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que
acho que mentem sinceramente."

Os versos do professor Romano de Sant' Ana, que
abrem o poema "A implosão da mentira", nos trans-por-tam do pátio do Riocentro às profundezas da Baía da
-vmrn-abara, das matas do Tucuruí à sede da PROCONSULT, dos balcões da Delfin ao gabinete do Ministro
passando pelo atê então insuspeito IBGE, e não nos deixam esquecer que este é um país vilipendiado por seus
governantes, um Estado desacreditado justamente por
aqueles que se auto-intitulam depositários e guardiões da
honra nacional. (Muito bem!}
Sr. PreSidente, Srs. Senadores:
Como bCm disse o jornalista Fernando Pedreira em recente artigo no O Estado de S. Paulo:

"O problema do Brasil de hoje é menos
económico-financeiro do que "moral e político".
Estamos escorregando por um plano inclinado. Não
é possível acabar com a inflação, não é posslvel recuperar a económia e restaurar a confiança dos cidadãos no seu próprio país enquanto tivermos à
nossa frente um governo desmofalizado e desacreditado. Há tecidos que_ suportam ma! os remendos;
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entre eles estâ o da respeitabilidade e da autoridade
dos administradores."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A nação brasileira está a exigir dignidade na condução
dos negócios públicos. o povo quer o nm dó desrespeito,
do engodo, e seus olhos se voltam para o Congresso, pois
é aqui, justamente aqui que reside o braço do poder diretamente legitimado pela vontade popular. Todos sabemos que o Congresso é ainda um poder amesquinhado.
Mas não é por isso que vamos permitir que o Congresso
se transforme em um poder medroso.
-sr. Presidente, Srs. Senadores:
O momento requer uma nova disposição do Congres~
so Nacional; disposição nãO de desmascarar o arbítriopois a mâscara jã caiu hã muito tempo- mas sirit de to~
mar a si a ·responsabilidade de impor novos rumos à polí~
tica brasileira.
A nação está atenta e o Congresso não pode correr o
risco de parecer conivente com os escândalos e os des~
mandos que fazem hoje a vergonha de um povo.
Todos queremos a abertura, sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, mas não podemos mais aceitar que esta continue
sendo vista como dádiva dos poderosos, desse chamado
"sistema" que, -dizem não pode ser confrontado com
suas culpas como se a ele tivesse sido_ conferida a glória
espúria da impunidade.
Impunidade gera impunidade, e esse triste encadea~
menta só pode ser contido se responsabilidades maiores
forem cobradas, se culpas forem expiadas.
Quãndo a questão dizia respeito à anistia, quando os
ossos eram aqueles desencarnados pelas lutas dos anos
70, todos soubemos aceitar a tese de que a hora não era
de _exumar o passado. Mas, usar esse mesmo argumento
na atual conjuntura é mais do-que uma falácia....:.... é um
descaramento. Hoje, ao contrário de ontem, estamos às
voltas com graves indícios de corrupção, de crimes praticados à sombra do Estado. Permitir tal impunidade por
tibieza ou mera conveniência política é aceitar a falência
- não apenas financeira - mas também moral da
nação.
Chegou a hora do _legislativo reagir, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, como Poder que é! Chegou a hora do Ie~
gislativo sair da trincheira e partir para a ofensiva. Resis~
tir foi preciso, mas o tempo de só resistir jã Passou. En~
ganar õ povo, por mais que alguns Ministros insistain
em nos convencer do contrário, não é virtude cívica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
A tónica do momento é de insatisfação, desorientação
~medo. É preciso, porém, nã_o Q.eixar que isto desagUe ~a
perpl~xi~ade ·que leva ao desespero. O Brasil ê um país
viável, e o PMDB acredita que apesar de todos os_desgo~
vernos de t 964 até hoje, o Brasil é maior do que a avidez
dos _banqueiros internacionais e do que a incompetência
dos gestores de nossa economia.
Apenas necessitamos de um programa coerente e ajustado à realidade de nossos recursos e às aspirações de
nossa população. O documento "Esperança e Mudança"
do PMDB lança as bases_da recuperação da nacionalidade e da Nação. Não acreditamos que com as.atuais políticas seja possível executar um Governo de interesse nacional. Temos, porém, os meios e as propostas necessárias a esta recuperação sem que o período do! transição
s~a por demais çustoso. Se o tempo de mudança for
adiado já não haverá esperança. Então, os custos- serãoincalculáveis.
,
Sr.. Presi.dente, Srs. Senadores:
Quanto à -.. trégua politica", cujo imperativo foi proclamado pelo Senhor Presidente da República em sua
Mensagem ao Congresso Nacional, seria necessário caracterizar concretamente a proposta governamental.
O que significa exatamente essa "trêgua política"? Se~
ria o ensarilhamento das armas pela oposição justamente
numa hora em que, como nUnca, a opinião pública exige,
cobra e clama de nós a firme e altiva fiscalização ao governo diante dos escândalos que aí estão? Aí não, Sr.
Presidente, .. Srs._Senªdor.es, _porque- seria _g__mesmo .que
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Não sei se vale a pena lembrar que esta mesma CAt'f:.MI foi digitadora no processamento dos resultados eleitorais do Rio de Janeiro, -realizado pela PROCONSULT, sendo também fornecedora de técnicos em processamento para a mesma PROCONSULT como o famoso Corónel Lobiio, autor do desaparecido programa
que tiruria a vitóriii do candidato eleito Leonel Brizola,
não tivesse o erro sido descoberto e denunciado a_tempo.
Mas tudo isso podem ser coincidências ...
E o BNCC, Banco Nacional do Crédito Coõperativo,
que era um banco tão pobre e, de repente, se transformou num banco tão_ rico, com sede nova na Avenida
Paulista, concedendQ_um aval benevolente, sem muita
garantia, numa operação vultosa da CAPEM I no exterior, no valor de 25 milhões de dólares. Tudo _isso é muito estranho,~ Como eXplicar? b nosso dever perguntar.
E o caso PROCONSULT? Por que se recusa tanto o
SERPRO a prestar a: colaboraçiio técnica- que tão insiStentemente lhe pede o promotor encarregado e realmente
interessado em elucidar os fatos?
E o caso da Delfin (a financeira)? Afinal que estória é
essa de valor potencial? Que novo conceito se pretendeu
estabelecer, contra o parecer dos técnicos do BNH, de
um diretor sério, que se demitiu, e de vários membros do
Conselho de AdminiS:tfãÇão, entre os quais O -experiente
e insuspeitO Sr, Jo_ã_o Fortes? Por que esta alteração noS
padrões tradicionaísl Que circui1stâiiC1aS- deram tanto
poder a este Sr. Ronal4 Guimàrães Levinsohn, ao qual
se se submeteram tantos escalões da Repúblicá, numa
sucessão de operações que só faziam lesar o patrimônio
público e crescer seu patrimônio particular? São-pergun·tas que devo fazer.
E do caso da Delfin, por que não passar ao Caso do
Delfim, ou melhor, o SenhOr-Mfnistro De[fim Netto, fio- mem de pod.eres excepcionais tão grandes e tão estranhos, que tem hoje, contra si, toda a NaÇão, que é o causador da derrocada desses funcionários conceituados, esgotados com suas manobras de fazer e desfazer, de dizer
e desdizer, chegando à_desfaçatez de construir a céiebre
versão da falência de Uma naÇão amiga, o IraqUe, ao
qual o Brasil está ligado Por tão profundoS laços comerciais? Que estranho poder tem este homem que se mantém como dono, cada vez mais absoluto, da política econômica governamental? Afinal, perguntam todos, não só
perguntamos nós: " - Existe o Relatório Saraiva?" Mais
uma vez veio a público, referido em letra de imprensa
numa entrevista rumOrosa. E mais uma Vez se afirou
sobre de uma colcha de silêncio, uma pesada colcha de
silêncio. Afinal, existe o Relatório Saraiva? Por que não
responde o próprio Coronel Saraiva? O que espera ou o
que receia o próprio Coronel Saraiva, que não tranqí.iiliza e nem esclarece? Existiu "L'Aãibassade Disc PourCent". Existe o Relatório Saralv<i? O -que Ofi'rQUeffiO
leu? Que providências tomou?
O Sr. Lui:: Ca1•a/cantc

~

Permite-me V. Exa:?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muita

sa-

tisfação, mais uma vez.

O Sr. Luiz Cara/cante- Silenciar, agora, seria uma
covardia mi ilha porque eu conheço o Coronel Saraiva, já
na Reserva do Exército, estive com ele algumas vezes, e,
sem fazer nenhuma delação, porque ele não negaria o
que y7ou dizer a seguir, declaro que ele me asseverou que
fez o seu relatório - relatório que levou o nome dele.
Elaborou-o _e enviou-o à autoridade competente.

O SR. ROBERTO SATURN!NO- Vejam, Srs. Senadores, a palavra respeitabilíssima e insüSPeitíssíma do
nobre Senador Luiz Cavalcante a atestatar a existência
do Relatório Saraiva, dáda a ele pelo próprio autor, pelo
próprio Coronel Saraiva.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao pôr estas questões,
estamos cumprindo uma parte de nossas obrigações,
buscando a verdade, a realidade que não pode diferir da
verdade do Governo, como dísse tão esclarecidamente o
nosso próprio Presidente, o Senador Nilo Coelho. E, definitivamente, não é a parte das riossas obrigações que a

mim me motiva, até por u·ma questão de vocação, que os
nobres colegas conhecem muito bem. ~a parte que cumk
prin1os com desgosto, com desgosto e com vergonha.
Vergonha de ver o tempo passar sem que explicações
confortadoras e. saneadoras sejam trazidas a público.
Oxalá o sejam, a-qui, no Congresso Nacional.
A parte dos nossos deveres que mais nos motiva é a de
usar esta tribuna para dizer ao Brasil e aos brasileiros
que, apesar de tudo, da colossal soma de erros cometidos, pela mão do Governo, influenciada pelos interesses
e privilégios -estabele_cidos neste País, e sediados lá fora,
produzindo a maior e mais grave crise econômk:a e sow
cial de nossa História, apesar de tudO, para Ttós, ainda hâ
uma saída para esse impasse, uma saída que não passa
pela recessão _nem pelo desemprego, uma saída que não
passa pelo arrocho dos salários, uma saída que não passa
pela desnacionalização ou pela deterioração do patrimônio nacional. É mais uma afirrriação que faço, depois de
tantas_que tenho feito -.negadas pela Bancada governista e, infelizmente, confirmadas pela realidade ao correr
do tempo. Este_é o debaÚ qüe queremos. É frUstranté
ouvir a resposta do cantochão governista da crise internacional, do preço do petróleo, da inevitabilidade dosacrifício, do melhor .que está sendo feito. t frustrante, e
piofundamente frustrante·.
.
- Se a causa de nossos males vem da crise econômica
mundial, por que não fOram, a tempo, acioriados os mecanismos de defesa de que o Brasil dispunha, como ne·
nhuma outra economia do terceiro mundo? Não se previu? Por que não se previu? Era imprevisível? Não! Não
era imprevisível, tanto não era que nós- previmOs e muito
advertimos.
De acordo com o nobre Líder do Governo, o primeiro
choque do petróleo era de muito difícil previsão, vamos
dar como imprevisível; a Guerra das Malvinas, vamos
dar como imprevisível, muito. difícil a previsão, Foi um
dos fatores de precipitação que não podia ser antevisto.
Mas o segundo choque do petróleo, a recessão mund_ia_l, 41. retraªo co~ercial e o protecionismo, a elevação
dos juros internacionais, tudo isso foi muito bem antecipado em vários pronunciamentos feitos aqui desta Tribuna. O alarmante endividamento, consumindo percentuais.cada vez mais elevados de nossas receitas de exportação, também fOi sucessivas vezes referido aqui nesta
tribuna.
As providências que deveriam ser tomadas para estancar esse }:lrocesso de drenag~m de nossas riquezas, a cautela que se devia ter, o rigor que se devia ter sobre a pauta de ·importações, e nos diziam sempre que as importações eram incompress{veis. 'Há dois dias, li nos jornais
o Sr. Ministro das Minas e Energia, o Sr". César Cals, a
ufanar-se, a dizer que este ano só a ELETROBRÃS obteria uma Cconomia de 725 milhões de dólares, substituindo equipamentos importados por equipamentos de
produção nacional.
Então isSo não poderia ter sido feito antes? E guantas
vezes, aqui desta Tribuna, dissemos que isto poderia e
deveria ter sido feito, e ouvimos a refutação da Bancada
governista, dizendo qu_e era um sonho, que era irrealizãvel, que nossas importações eram incompreensíVeis.- E
não eram, tilnto não eram que, nos últimos dois anos,
elas foram comprimidas em 1981 e em 1982. E agora em
1983, mais do que nunca, estão sendo comprimidas. Porque não foram desde 1975, 1976, 1977, 1978-e 1979,
quanto, tantas vezes, aqui pedíamos e exigíamos essa
providência.
Os mecanismos de defesa da nossa economia não foram acionados. Esta é a verdade que precisa ser dita e
esta é a responsabilidade das_autoridades que estão af
fracassada~ na sua polítLca eco_nômica.
QUantas vezes chamamos a atenção sobre tudo isso?
Ante uma tranqUilidade oovernamental que· nos deixava
perplexos. nós, obtusos, ignorantes ou impatriot~s, que
não percebíamos as vantagens do endividamento mais
bem administrado do_mundo. Até mesmo quando o México pediu a moratória em meados do ano passado, ain-
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da foi dito que havia uma enorme difereilça nos critérios
de administração das duas dívidas, da dívida mexicana e
da dívida brasileira. E nào havia nada Srs. Senadores.
O que havia era uma imprevidência que desprezava totalmente as margens de segurança que toda adminiStração responsãvel obrigatoriamente tem que ter. O que
havia era a mentirã que escondia o endividamento de
curto prãzo, como esconde ainda hoje para apresentar
resultados oficiaiS favoráveiS nos fechamentos de balanço, aos fins de 1979, de 1980, de 1981 e de 1982. E que
ainda niais escondia, também, a inconveirsibilidade de
grande parte das nossas reservas internacionais constituídas de rilontantes em zlotys. em pesos mexicanos, em
pe~os bolivianos.
Então, atribuir tudo à crise mundial, não nos convence, não nos conforta, não nos tranqUiliza.
Por isso, a· fala do Presidente foi decepcionante, tanto
quanto as explicações que nos oferece em sua Mensagem. O que o Governo, com todo o seu arsenal de informa-ções não quis Ver, nós vímos_e avisamos, e o que podia ter sido feito em defesa do Brasil, não o foi a tempo.
É: muito fácil, agora, jogar a culpa nos pafses ricos,
que nos fecharam os seus mercados e nos cobraram juros
extorsivos. E por que nós aceitamos esses juros e conti-nuamos nos endividando?
E se eles são os culpados, por que ainda hoje continuamos submissos aos_ seus interesses, pagando os juros e os
spreads Que nos impõem nessa operação moratória que
pretendem disfarçar? Por acaso o Bra.sil não está insolvente e não pediu moratória? Então como suspendemos
Os pagameritos do principal da dívida duraqte o princípio deste ano? Como estamos pedindo, agora, a redução
à metade das amortizações dos famosos empréstimosp0l1te? como estamos, ainda, quase todos os diãs, a fazer vales, a tomar empréstimos para cobrir dêficiis __ _
viários nas agências dos nossos bancos no exterior? Ainda hoje o Govetno brasileiro tomou mais um vale, 400
milhões de dólares, do Tesouro americano, para pagar
mais adiante, assim que receber a primeira parcela não
se~ de que emprésilrriõ que está por sair.
Então, isto não é moratória? Este País não está inso1vente, não está pedindo moratória? 1::, é uma moratória
disfarçada, uma moratória consentida por eles e submissa de nossa parte, é-uma moratória de joelhos, para quê?
Para continuarmos gozando da "confiança da comunidade financeira ín-ternacional" e não somos obrigados a
mUdar os nossos pãdrões de desenvolvimentõ, a nossa
estrutura econômica. E por isso o Governo recorre ao
FMI e aceita a regra brUta da recessão. b como que uma
parada, uma tomada de fóleio do modelo concentrador
e dependente. Quando passar a crise, com o remédio do
desemprego, do arrocho, da fome, da- quebradeira, dadesnacionalização, da perda de patrimônio, retomã--se o
crescimento no mesmo padrão e tudo continua como
dantes, até a próxima crise.
Não, não é iSso que nós queremos, a começar pela recessão. Repelimos a recessão como a pior das soluções.
É a pior das soluções: Primeiro: que é ilusório pensar que
o nosso ''bom comportamento" aumentará a disponibilidade de crédito internacional para Õ Brasil. Houve, de-fato, uma quebra no padrão de c9mportamento do sistema buncário internacional que existia antes, ~ntes da
moratória do México e da Guerra das Matvinas. Não ê o
nosso bom comportamento que vai reeditar aquele antigo comportamento do Sistema Bancário Internacional.
Segundo: a recessão é a pior das soluções, porque é um
processo incontrolável no seu círculo vicioso. Produz internamente efeitos imprevisíveis, podendo levar este País
a uma séria comoção social.
T_erceiro: a rec~são é a pior das soluções, não só no
Brasil, como em todos os países controlados, hoje, pelo
Fundo Monetário Internacional, porque agrava ainda
ma1::. a contração do comércio mundial e aprofunda as
dificuldades clCS:Ses países, exatamente pelas medidas
protecionistas, pela guerra, verdadeira guerra de sobrevivência que se desencadeia. Estão aí pronurtciamentás iiY:.
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suspeitíssimos de autoridades_, como o do ·presidente do

Banco de Montreal, como o da Revista Business Week,
em seus recentes edítoriais, e como o próprio pronunciamento do Dr. Schults, o SecretáriO de Estado _Norte-

Americano, ao alertar a comunidade econõmica do seu
país contra os riscos de urrl.a atitude restritiva sobre os
países em desenvolvimento.
E o Fundo Monetário lnternacipnal? 9 que é o Fundo
Monetário Internacional? t: a_ enti_dªde representativa, é
o avalista da comunidade dos banqueiros, que não que-rem saber de outra coisa, a não ser ter de volta, na sua
totalidade, as aplicações que fizeram nos países em desenvolvimento, aplicações absolutamente irresponsáveis
- e vou me referir-a--ís1o ãdianfe,t'ãZãapela qual foge
aos apelos das revistas, como Business Week, dos canse~
lhos do Dr. Schults e do Banco de Montreal, foge aos
apelos, a atitude do Fundo Monetário é-Uma atitude a~:
solutamente ortodoxa,_ que pode levar precisamente o
mundo a esses descaminhos graves que vêm sendo apontados em sucessivos pronunciamentos.
A recessão é a pior solução, finalmente, porque não
conduz a nada. Muito bem, a recessão!_E depois darecessão? O que- virá- depois aa-recessãO? Virá um Brasil
melhor? Virá um desenvolvimento auto-sustentado, um
desenvolvimento mais justo, Um -desenvolvimento mais
autônomo? Virá a convieçiio, a certeza de que rião tere:.
mos novas crises dai pela frente? Clãro que não! Os
nobres colegas sabem que a recessão não conduz a nada
e só vai dificultar os reajustamentos necessâríos à nossa_
estrutura económica.
Não é isso definitiv_amenkqi.ie-nós queremos. Queremos sim, queremos a moratória e o reescalonamento da
nossa dívida. Mas, a moratória soberana, decretada pelo
Brasil, suspendendo todos os--pagamentos, até um acordo final com os nosso credores, em lermos de novos prazos e juros mais baixos_.. juros justos,jl!tds- e prazo-s que
nos permitam pagar os compromissOs, sem o sacrifício
insuportável que querem impor ao nosso povo.
Os banqueiros foram irresponsáve-is; tanto qüanto o
nosso Governo, nesse endividamento do tipo "corrente
da felicidade'', como se tem chamado. Leiam~se as sábias
palavras de Lord_ Lever, ex-Secretário do Tesouro Britânico, já comentadas por Marco Antônío Martins na Folha de S.- Paulo e por Renato Correa Freire no O Estado
de S. Paulo. Os banqueiros são co~responsáveis nesta
grande re.<;ponsabilídade e têm que arcar com parte do_ô~
nus resultante da si_tuação a que chegamos.
Já pagamos an_tecípadamente por isso, o Brasil já pagou, os brasileiros_ já pagaram. Spreads, o que são
spread<;.? Sobretaxas sobre os juros para o ressarcimento
antecipado de event.uais inadimplências dos paíse.<; toma~
dores. Adquirimos, assim, por essa via, o direito de-alguma inadimpléncia- temos que usar esse direito, Temos
que usá-lo numa operação séria, numa operação de funding, que nos faz lembrar a figura de Osvaldo Aranha.
Quanto precisa este País de um nov-o Osvaldo Aranha
que comande e.<; ta operação, que retira o País desse atoleiro em que se meteu,
O Sr. Lui= Ca~·alcante- Permite V. Ex~. mais uma
vez, nobre Senador?

O SR. ROBERTO SATUR.N!NO ,-,.Já, jã, Senador.
OutrQS países virão c-onosco,. outrQs pa[_ses, inevitaveinente, virão conosco- e aí, sifT!. terrmos a nova ordem
fmanceira internacional tão defendida,.tã_o decantada em
todos os foros munqiais nos óltimos- (empOs.
Ouço, mais uma. vez com. ~ncanro, o nobre Senado!
luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cqválc;anú _-h .a propósito da moratória
unilateral que V. Ex~ deJendC. Tenho _aqui, no meu livro
negro, um texto do famosp docum~to Ric;hbleter~ dotado de 8 de janeiro de ICJSO, -dOcumento que, co~o se .sa-. ·
be, causou ·a demissão, daquele grande Ministro ...
O SR, ROBERTO SATURN!NO .c-. Cujq pecado foi
prever o que era pn!viSivel.
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O _Sr._ Luiz Cavalcante- Pois bem, lá pelas tantas, diz
o Ministro: ..0 Brasil poderia optar por medidas extremas, como moratória e repódio à dívida. mas ambas são
impraticáveis se quisermos continuar na comunidade in:
ternacional..." Aqui, forçoso é confessar: estou com o
Sr. Ministro e não com meu eminente colega Roberto
Satt:Jrnino, em que_ pesem os seus inúmeros títulos, eu
que sou um charlatão de Economia. Mas acho que a mo~
ratória internacional causa, como disse OMinistro Rich-6icter, o nosso alijanlento na comunidade internacional.
ObiTgado.

ciário, mas quero declarar: não me conformo com a ati- i.u.de de- se colo_car o Congresso NiiCiOilal à margein desta
decis_ãQ_tào essenCial, üío fundamental quanto a do con~
trato com o Fundo Monetário Internacional.
·o P(esideilte da Repóblica, na Mensagem que nos en--via ao abrir a Legislatura, faz várias referências ao Con~
gress_o Nacional, esperando que este Congress_o responda
bem às importantes queslões que lhe são propostas neste
momento. Como-pode, então, o Congresso omitir-se na
mais importante dessas questões, que é o acordo com o
FMI?
-

O SR. ROBERTO SATURNINO- NobreSe_nadoi,
vamos discutlr esse assunto, a minha opinião é esta, a de
V. Ex.~ outra. Acho que_se_nos aprofundarmos essa discussão, tenho a certeza, brasileiros de boa intenção, de
esp"írito- públiCo-; vão achar a -solução.
.Acho, nobre Senador, que as conseqíiêndas graves de
__u_ma__n:tQ_r_a_t_fu_ia~ os saCrtfícios que resultarão para o nosso povo, para a nossa Nação, não os nego, mas eilesjá eStão aí. A niinha tese é de que, sacrifício por sacrifício, va~
_!flOS declarar a independência do País. Agora, que me
provem que o sacrifício da moratório é muito maíor do
que o sacrifício desta moratóría consentida que aí estâ, aí
serei obrigado a ficar com V. Ex• Acho que este assunto
ê que d~vemos discu_tir, mas discutir~ com insenção, discutir co)TI os dados e_c_of!l <is informações precisas da realidade, e não ficari;n_os aí"a ouvir o ca-ntochão, as loas, as
explicaçõe.<~ fáceis. Assim, não, nobre Senador.

Presidente do Senado, o nosso admirável Senador
Nilo Coelho, no ~eu discurso falou sobre o primado _dos
políticOS sObre os técnicos, falou sobre a necessidade de
"redefinir o papel do Congresso". Pois redifinir o pãJ)el
do Congresso é discutir e decidir essas grandes questões:
o a_cordo com o FMI, o modelo econômico, o futuro da
Nação brasileira.
Os olhos e os ouvidos de todos os brasileiros estão
postos sobre nós e só a nós, Sr. Presidente e Srs. Senado·
res, só a nós-cabe decidir. Este é o nosso momento his~
tOrico. De minha parte, já tomei minha decisão e esp"ero
do furido da alma, que encontremos entre as BancadaS
do Governo e da Oposição o consenso ao menos sobre a
neCesSidade, sobfe a imprescindibilidade de se discutir
essllS questões e se decidir sobre elas aqui no Congresso.
- Como levantou .o nobre Senador Luiz Cavalcante, hã
div_ergênci,as en~~ nós, mas acredito que uma discussão
aprofundada no seio das Comissões e do Plenário desta e
da outra Casa do Congresso; certamente há de levar a
uma saída, _a um_a decisão soberana do Congresso, que
signifiqUe ii!ahiiente a saída para os impasses que aí estão, porque, efetiVàn1eilte, ·nã-o construiremos- a democracia neste País sobre uin solo tão insustentável, tão frágil como este das disparidades sociais incríveis, inacreditáveis, da dependência do exterior, da sucessão de crises
cambiais, de apelos a outros países, a outras autoridades.
Estou convencido de que, por mais que tenhamos a intenção deinocrátiCa, seremos sempre obstaculizados por
essa sucessão de cdses se, simultaneamente com a rede~
mocratízação, não encontrarmOs o caminho ,~o novo padrão_df!! dest;nvolvimento~ dq padrão de ju~tiçà social, do
padrão de independência e de soberania deste Pafs.

.Repito, esta ê a moratória que nós- queremoS; para
romper com o Fundo Monetário, p~ra mudar o mode_lo
eg~nômico, para repelir a_ recessão e o deseT[lprego, pa_ra
jogar fora ~ novo decreto salarial. Para isso estamOs dispof>tos a uma união com quem quer que seja, com o Go·
vemo ou com quem quer que seja; _é a união para a sal·
vaçào nacional.
O Presidente, até timidamente, nos convoca a essa unidade, ao falar numa trégua política em "'sua mensagerri,
expressão que nos toca, e nos toca, e nos toca fundo, nesta hora de angústia. Mas a trégua política tem que ter
uma proposta-base, um novo plano de desenvolvimento,
.u_m.r.rou~_!TJa _d~ curto e long_o prazo;_ Esse programa só
pocÍ~ ser o da afirmãç-ão nacionãl e o dãs mudanças estJ:uturais de que estamos falando. Para isso estamos
prontos a atender ao chamamento. Para chancelar a rece.<;s-ão, parn chancelar a submissão ao FMI, evidentemente não.

Ó cham-amento nos sensibiliza, estamos dispostos a
abrif mão de alguns dos nossos objetivos, até de objetivos importantes, mas desde que nos convençam de que
hã -por detrás dCsSe chãlnamerito, embasando essa atitude, um prOgrama de desenvolvimento, de salvação da
economia e da sociedade brasileira. Salvação- quando
falo - é a recusa, é uma solução que não envolva recessãO, -desemprego, desnacionalização, submissão às regras
clássicas e duras do Fundo Monetário.
Isso, repito, Sr. Presidente e Srs. Senador~. é o que
querémos discutir e debater aqui. Recuso-me, recuso~ me
a usar esta Tribuna para disc_u_tir, nesta altura, o voto
distritul ou a prorrogação dos mandatos dos diretórios
dos partidos. QUero discutrr o FM~. o Fundo Monetário
Internac_Lonal._ Não posso compreender que o Congresso
fique à margem desta decisão. A Constituição nos concie~
de a atribuiçãO de dispor sobre o orçamento, sobre operações de_ crédito, sobre a divida pública; a ConstituiÇão
nos obriga a deliberar sobre trata~s internacionais. Que
estreita visã~ é esta,' que caolha interpretação é e-sta que
rros põe fora da decisão sobr_e 3: rnai~ impo_rtante operação int~rnacíonal da nossa histõ"r~ã "recente? Qual o ou~
tioc_.tratad_o, dentre os que temo-s·ápreciado e vo.tado .nes~
ta-· Casa, q~af o outr"o_ -tratado com _conseqüências tão
profundas sobre a vida de to'do_s _os brasileiros e sobre o
(ut.1,1ro des~a Nação? I; o_ ç-o~greS~o não Ç_irá n~da ~ob~e
ele?
Eu não me conformo cQm'lsto, Sr. Presidente, se necess.tlrio-·fôf colocaret esta exigência ante o Poder Judi~
~

-

.

o

O Sr. Vir'gi!io Tiívora- V. Ex• me permite um áparte?
O SR. ROBERTO SA_TURNINO- Não quero termi_1_1ar o meu pronunciamento sem antes ouvir o nobre e,
díiia eu -atê o ano paSsado, saUdoso Senã.dor Virgílio Tá:
vara.

O Sr. Vir:gilio Távo_ra - Com que prazer voltamos a
debater, nobre Senador. Meu caro colega, é apenas para
tranqüilizá-lo. O primeiro ato da Liderança do _nosso
Partido foi_ justamente o requerimento convocando os_
Ministros da área econômica para Virem a este Plenârio
debaterem com ·os membros desta Casa este momentoso
problema, independente daquele debate que todos nós
esperamos seja travado, com grande prazer, entre a Oposição e o Governo e•. particularizando, voltando àqueles
tempos de quatro anos atrás, quaOdo ouvíamos enlevados os seus argumentos -e procuráVamos contrapor os
nossos, Principalmente ao modelo, e, agora, à moratória,
que V. Ex' defende com tanta ênfa!ie e que procuraremos
most_rar, talnbém; o nosso repódio com igual ardor.
O SR. ROBERTO SATURN!NO- Nobre Senador,
enlevado ouvia eu as palavras de V. EX•, _torcendo para
que refleti~sem a__ realidade, -torcendo _mesmo, cOmo brasilei~o. E. la~_ent:;r.,.el.m_ent~, lrifeli.zment.e, se, fofmos
compulsar os discursos de '4,5_ Qu·6 anos atrâs; a razão,
·hã .de reconhecer-V' Ex•, C!ita.xa mais do mel,lJado do que
do de __ V. Ex'; rri.as, es~es são ri.ssi.int9s pass~dos e V. Ex•
me traz essa noticia e' ~u .não deixo· de registrá~ la 'como
- uma notícia auspicioSa.' Não vou dizer aqili, lião vamos
ouvir os Ministros. isso não faz nerihum ·s~tido·; não, faZ
sentido que Õs Ministros venham .dar explicações, mas
sOu obrigado ~ d-!zer a v_. ~x~ que eu pfeferirÍa qU_e essesMiniStros corri.parecesse~ . a-_ u_ma co_m}!isào,. ,Cçmo _per
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exemplo,~~ Comis~ào

de Economia ou à ComiS:~ão de Fi~ .
nanças. E por quê? Porque :.~s regras dos debates nas comissões são muis propiciadoras do e:;cltlrecimento do
que as regras do debate em plenârio. V. Ex• sabe que, no
plenário, o Ministro expõe, depois o parlamentar indaga
e o Ministro responde e cessou o debate. Eu preferiria
que fosse nas comissões, mas recebo com certo regozijo a
notícia de V. Ex• Agora, também digo: não é apenas lsiCi
que estamos desejando, um debate deve preceder, mas'"'
O Sr. Virgfliv Távora- Vamos debater, estamos dizendo u V. Ex~.
O SR. ROBERTO SATURNiNO- ... o que estamos
querendo é que o Congresso decida sobre isso; que este_
assunto- fundo monetário- venha aqui para ser Vota"
do por nós, discutindo e votado, homologado como são
os trat<.Jdos intern<.Jciõnais~ isto é o que estamos quefrin"
do.

Agora, que venham os miniStr-os e que sCjil uril -íilíciOauspicioso, recebo com limitado regozijo ...
O Sr. Virgilio T_ávora- Vê como V. Ex• é guloso, não
tinh<l nada, agora ja tem um_ mit_1istfo c já está redaiTl_an-

do.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eram estas as palavras que julguei do
meu dever pronunciar, para entrar em assuntos que para
nós não são agradáveis mas que é do nosso de.,_er fazer
estas indagações e pedir à Liderança do governo qõ.e, em
nome do Executivo, traga as resPostas;esciareça,_conforte e traqnüilize esta Nação, não só aquelas referentes às
denúnci<.Js que correm por af, pela imprensa, mas estas
outras referentes às questões e_conômicas, da grande crise
que enfrentamos e, sobretudo, trazer para nós, juntamente com as respostas, também o poder de decisão
sobre elas. Isso só depende de nós; isso, efetivamente, só
depende de nós, não depende do Senhor Presidente da
República, não depende de nenhuma outra autoridade,
depende d<.l nossa capacidade de compreender a gravida"
de do momento e de assumir plennmentc a responsabilidade que temos.
O Sr. Jo.w! Uns - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, também
com prazer, o ilustre e nobre Senador José Lins, outro
eminente e fraternal dcbatedor.
O Sr. Jv.wJ Uns- Voltamos mais uma vez, Senador
Roberto Saturnino, aOs debates nesta Casa. Com que
prazer ouvimos V. Ex~ discorrendo sobre tão importante
assunto, sempre ·com lhaneza e cavalheirismO mas com a
argúcia profunda c com a sensibilidãde que V. Ex~ tem
de todos os problemas nacionais. Tenho ac_ompanhado,
já há algum tempo, as opiniões de V, Ex• sobre _a moratória. Parece que está por detrás do pensamento de V.
Ex~ um certo desejo de que a moratória venha. Penso,
nobre Senador, que a grande conquista do País, nesta
crise, foi, exatamcn-te, ilão chegar à moratória. V. Ex• diz
que talvez tenha havido uma moratória escondida. Mas
esse não foi o caso. Nós não fizemos comO o México,
como u Argentina, como o Chile, que deixaram de pagar
as suas dívidas. Ao. contrário, um trabalho excepcional
dos Ministros da área económica foi feito. Buscaram eles
uma composição com os credores no exato momento em
que us causas finais, determinanfes -das nossas dificulda~
des nas chegaram lá de fora, c não daqui de dentro. O
sistema financeiro internU:cional que vinha, afinal de
contas, aceitando o statu.s quo para manter a administração -de uma dívida._ que, hoje, é de muitos pafses e, de
uma hora para outra, estancou todo o flux_o de recursos.
Enquanto países como o México, como a Argentina,
como o Chile, simplesmente deixaram de pagar as suas
dívidas, o Brasil, uo contrário, num grande esforço, de
seus Ministros compós"se com os seus credores. Não vamos deixar de pagar coisa nenhuma, vamos fazer um
grande esforço de exportação e, se ·conseguirmos exportar, e peço a Deus que nCis ajUde, para obter esse saldo de
6 bilhões de dólares, se conseguirmos ..

O SR. ROBERTOSATURNINO- E preciso pedira
Deus mesmo.
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O Sr. José Lins- Se Deus quiser, porque sem Deus
não faremos nada. Não será V. Ex~. não serei eu, não sercnios nós, n·obrc Senador, que vamos fazer sozinhos essas coisas, nas condições aluais. Mas Deus é brasileiro,
como tem se mostrado. Quanto ao debate do assunto, V.
Ex~ não 1.!-Stfl fa.tendo mllis do que debatê-lo, aliás, com
grande brilhantismo. Nesse sentido estou de acordo com
V. Ex~ que o debate deve ser amplo, no plenário áo "Sena"
dú; no plenário da Câmara e nas nossas Comissões, E
faÇo \•otos que V. EX~ nos inlga contribuições viáveiS
como certamente trarã~ nesse debate.

-o· sR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
certamente falhei em me fazer entender, em pronunciamentos, Cm entrevistas que dei, porque V. Ex~ n-ão interpretou corretamcnte o que_ chamou do meu desejo. O
meu desejo não é a moratória, o meu desejo é a renegociação, é o reescalonamento d<1 nossa dívida. Enquanto
isso podia ter sido obtido, se o processo fosse iniciado hâ
alguns anos, sem a mo_ratória, _mil vezes preferível.
O Sr: JoJ.-:é-Línf- Nobre Senador, isso foi feito agora

mesmo, se não para longo prazo, pelo menos para um
período que nos possibilitará analisar melhor o problema.
O SR. ROBERTO SATURNtNO- Nobre Senador,
aí é que está a questão. Isso foi obtido não para longo
prazo, isso foi obtido num processo de operações de
emergência em que ficou caracterizado ..

O Sr. José Uns - De emergência, que poderá ser seguido por uma outra operação mais ampla.
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las potências industriais. E isso só podemos obter na me"
ditlU em que usarmos o poder de barganha, i:l dimensão
do endividamento que temos hoje, nós, Brasil, México,
Veocz.uelu, para levá-los também a um entendimento conosco, que seja satisfatório para amba5 as partes. E o
que eu disse. E por este caminho que podemos chegar a
nova ordem económica internacional. Por outro caminho não chegar-em-os; por esse podemos chegar. E é por
isso quC tenhO defçndido essa solução.
Sr. Presidente~ srs. Senadores, agradeço a benevolência de V. Ex~s. dos nobres colegas que nos escutaram. E
repetimos: o momento é crucial, o momento é nosso, o
momento é histórico, css<.Js decisões só dependem de nós.
De minha parte, estou aqui para discutir esses problemas. Agora, querendo também votar as decisões, deliberar cm nome do povo que representamos.
Era o que tinhll a dizer, Sr. Presidente. (•Uuito bem!
Palmas:)
-

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Os__Srs.
Senadores Aloyslo Chaves, Humberto Lucena, Nelson
C-tJrneiro e Roberto Saturnino, Líderes, respectivamente,
do Partido Democrático Social, do Partido do Moviw
menta Democrático Brasileiro, do Partido Trabalhista
Brasileiro e do Partido Democrático Trabalhista, encaminharam à mesa as indicações dos membros das respectivas agrel-niações que irão integrar, como titulares e suplentes, as coffiissões permanentes desta Casa.
De acordo com o parágrafo único do art. 85 do Regimento Interno, esta Presidência, consoante as indicações
dos Líderes, designa:

O SR. ROBERTO SATURNINO - Poderá, como
poderá não· se-r. Poderá -ser como poderá não ser.

O Sr. José Lili.\' -

Sim, claro_

O SR. ROBIRTQSATURNINO- O que eu digo é
o seguinte: nós chegamos a uma situação de moratória,
de fato, embora disfarçada, porque também suspendemos o pagamento durante o mês de jilneíro, estamos,
agora, pedindo o pagamento pela metade.
O Sr. Jv.l'é Lim Ex~

Em processo de conversações, V.
sabe que está resolvido.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim. É uma moratória çonscntida, mas é uma situação de m.oratória de
insolvência, pelll qual não se obteve aquilo que seria o
importante, o desejável de obter que é, justamente, o
recscalorumento da dívida, em termos de prazo, de carência, de juros mais baixo. Então, _se eu, ho}e,_ estou
achando que devemos declarar a morat9ria é porque
acho que é_o_único meio de se obter essa renegociação.
Há alguns anos atrás, em debates que tivemos aqui,
sobre este assunto, nunca defendi moratória. Ao tempo
em que muitos já defendiam. Eu não defendia porque
achava que não era, ainda, necessária. Mas agora, diante
da situaçii.o de faro que está aí, eu revi minha posição, e
em discurso,_ no fim do ano passado, eu acentuei_ isto.
Agora, realmente cu lamento, pois acho que só há uma
solução que é a moratória, para levar nossos credores a
uma mesa de renegociações. É o único caminho de [ev_álos a essa soluçii.o.

O Sr. Jo.sé Lins -

V-.

Ex~

COMISSÃO DE AGRICULTURA
Titulares

Suplentes

PDS
I. Benedito Canelas
2. Martins Filho
3. João Lúcio
4. João Castelo
5. Gaivão Modesto

I. Benedito Ferre1ra
2. Jorge Kalume
3.

PMDB
I. Ãlvaro Dias
2. Mauro Borges

t. Marcelo Miranda
2. José Rícha

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
Suplentes

Titulares

PDS
I. Mi:lrco Macicl

2.
3.
4.
5.

José Lins
Gabriel Hermes
Albano Franco
CarlosChitJrelli

I, Eunice Michiles
2. M<lrcondesGadelha
3.

PMDB
I. Alberto Silva
2: Fúbio Lucena

I. Mário Maia
2. José lgnãcio

me permite?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não.
O Sr. Jo.wf Lins- Realmente essa seria uma situação
bem mais cómoda. Dada porém a extensão do problema
que não envolve, para o sistema financeiro internacional,
somente a posição do Br<lsil, que envolve mais de cem
países, a impressão que tenho é de que a solução que V.
Ex~ deseja, e da qual o mundo precisa, está no bojo de
decisões das grandes potências industriais. Mas, certa"
mente, nobre Sen<.Jdor ...

O SR. ROllERTO SATURNINO- Nobre Senador,
se e.<> tiver no bojo das decisões das grandes potências, n-ós
estamos liQuidados.
O Sr. Jo.sé Lins - ...o _que nós fizemos até agora, foi
absolutamente correto.

O SR. ROBERTO SATURNINO - O que precisamos é til'ar esSe poder, essa exclusividade da decisão pe"

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
Titulares

Suplentes

PDS
I. Murilo Badaró
Helvídio Nunes
Aderbal Jurema
Guilherme Palmeira
Martins Filho
Carlos Chiarelli
Carlos Alberto
Ma reandes Gadelha
g-: Amaral Furllln
10. Od<~cir Soares

2.
l.
4.
5.
6.
7.
8.

I, Passos Pórto
2. Benedito Canelas
3. João Calmon
4.
5.

6.
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I. José Fragelli
2. José Ignácio
3. Pedro Símon

PMDB
1. Tancreao Neves
2.--Sevçro _Gomes

:r.

Franco Montara

4. Hélio Gueiros
5. José Richa

1.
2.
3.
4.
5.

Alexandre Costa
Lourival Baptista
Murilo Badaró
Guilherme Palmeira
Benedito Ferreira
6. Ma reandes Gadelha
7. Jutahy Magalhães

5.

PDS
L Passos Pôrto
2. Dinarte Mariz
3. João Castelo
4.

5.

PMDB
I, Mauro Borges
2. Saldanha Derzi
3. Tancredo Neves

4.

2.
3.

G<.~stlio

l~. Itamar Franco
2. Marcelo Miranda

Müller:

Titulares

2.
3.
4.
5.
6.

Suplentes

Suplentes

Jutahy Magalhães
Gabriel Hermes
Carlos Chiarelli_
Eunice Mich!les
Ma reandes Gadelha
Helvídio Nunes

Roberto Campos
José Lins
Luiz Cavalcante
Benedito Ferreira
Jorge Kalume
6. João Castelo
7. Albano Franco

l. Gabriel Hermes
2. Lo manto Júnior
~ _Marcondes Gadelha
4. Benedito Ca,nelas

5.

I. Severo Gomes

2. Franco Montara

3.
4.
5.
6.

José Sarney
Tarso Dutra
Eunice Michiles
Aderbal Jurema

Suplentes-

Titulares

PDS
l. Gabriel Hermes
2. Luiz Cavalcante
... J....José Lins
4. Dinarte Mariz
5. Odacir Soares

l. Amaral Furlan
2. Carlos Alberto

PDS
1. Marco Maciel
2. v-assos Pôrto
3.
4.

I, José Fragelli
2. José lgnãcio

COMISSÃO DE FINANÇAS

I. Âlvaro Dias

2." Josê Fragelli
3. Gastão Müller

COMISSÃO DE SAÚDE
Suplentes

PDS
I.
2.
3.
4.

I. Lomanto Júnior
2. Jorge Bornhausen
3.

Eunice Michiles
Claudionor Roriz
Almir Pinto
Lourival Baptista
5-. José Guiomard

PMDB

3.
1. Mário Maia
2. Marcelo Miranda

2-. Affonso C<i.margo

~COMISSÃO

I. Alberto Silva
2. Fábio Lucena

I. Mauro Borges
2. Saldanha Derzi

DE SEGURANÇA NACIONAL
Suplentes

COMISSÃO DE MUN!ÇIP!OS
- SuplenteS

PDS
-1, fiãSsos Pôrio
2. Lomanto Júnior
3. Almir Pinto
4. Benedito Canelas
5. Ben-edito Fcrrei"ra
6. João Lúcio
7. João Lobo
8.- úãl_vão Modesto
9. Jorge Kalume
10. Carlos Alberto
I t. Jorge Bornhausen

l.
2.
3.
4.

PDS

l. Dinarte-Mariz

I. Lourival Baptista

2 __ José Gu_ioma.rd_
3. Passos Pôrto

2, José Lins
3.

4. Jorge Born hausen
JutahY- Magalhães
José Lins
_Eunice Michiles
Odacir Soares

5.

5. Almir Pinto
I. Gastão MUller
2. Mauro Borges

PMDB
1. Alberto Silva
2. Severo Gomes

6.

1.

COMISSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO CIVIL
Titulares

Suplentes

PDS

PMDB
1. Franco Montara
2. Gastão Miiller
3. Âlvaro Dias

PMDB
1. José Richa
2. Se'lero Gomes
3- Itamar Franco
4, Saldanha Derzi
S. Pedro Simon

Titulares

-'íitulares

Suplentes

2. Luiz. Viana

4.

6.

COMISSÃO DE MINAS-E t~NERGIA

- I. Fábio Lucena
2~ Pedro Simon

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

L Joi:io Calmon

2. João Calmon

.3. Jorge Kalume

PMDll

3. Affonso Camargo
4. José Fragelli

Titulares

PDS
1. Albano Franco

l. Lomanto Júnior
2. Guilherme Palmeira
3. Murilo Badaró
4. João Castelo
5. Martins Filho

3. tarso Outra
4. Dinarte Mariz
5. Rciberto- Carilpos
6. João Calmon
7. VirgílioTávora
8. Lourival Baptista
9:"Marco"Maciel
!O. AIÕysio Chaves

2.- Pedro Simon

I. Hélio Gueiros

PMDB

Suplentes

PDS

PMDB
1. Ãlvaro Dias

l. José Ignácío
2. Franco Montara
3c-Hêlio Gueiros

PDS
I.
2.
3.
4.
5.

Titulares

I. Luiz Vi anã.
- 2. Amaral Peixoto

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE ECONOMIA
Titulares

I. Saldanha Derzi
2. Affori_so CaJT!?rgo
3. Hélio Gueiros

Josê Fmgelli
Pedro Simon
Severo Gomes
_J:i.íbio Lucena

PDT ou PTB
I. Roberto Sriturnino

Suplentes

Titulares

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

EMDB
I. Itamar Franco

4.

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Quinta-feira 3 0107

PMDB
l.
2..
3.
4.
5.

Mário Maia
Tancre_do Neves_
José Ignácio
Mar_ctlo Miranda
José Richa

I, Gastão Míiiler
2. Mauro Borges
3. Itamar Fr-anco

I. João Lobo
2. Claudionor Roriz
3.

I. Jorge Ka lu me
2. Gaivão Modesto
3.- Passos Pôrto
4. Martins Filho
5. _Cartas Alberto

PMDB
Titulares

PDS
1.
2.
3.
· 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

Amaral Peixoto
Jorge Bornhausen
Amaral Furlan
Albano Franco
Gabriel Hermes
João Castelo
Guilherme Palmeira
Jutahy Magalhães
Roberto Campos
Virgílio Távora
José Lins

PDT ou PTB

Suplentes
L~ Lourival Baptista
2. _João Lúcio
3. Jorge Kalume
4. Benedito Canelas

5,
6.
7.

1. Nelson Carneiro

COMISSÃO DE REDAÇÃO
Titulares

2, Lomanto Júnior
3. Claudionor_ Roriz

Titulares

1. Jorge Kalume
2. ~

3.
PMDB

I, Alberto SilVa
- 2. Saldanha Derzi

COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNkAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

Suplentes

PDS
I. João Lúcio

I. Mauro Maia
2. José Richa

I, Tancredo Neves
Fábio Lucena

2~-

1. Tancredo Neves

--

Suplentes

PDS
1.
2.
3.
4.
5.

Luiz Cavalcante
Aderbal Jurema
Benedito Ferreira
Alexandre Costa
Lomanto Júnior

l. Gaivão Modesto
2. João Lúcio
3.

0108

Quinta-feira 3

I. M<.1rce\o Miranda
2. Alberto Silva

DIÂRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PMDB
1. Affonso Camargo-2. Hélio Gueiros

O SR.PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l\'>M
Secretário.
São !ido.1· os seguimes

REQUERIMENTO N• 36, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR nQ 116/81, que
,,_AUtoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar cm CrS 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e_
sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil,
trezentos e trinta cruzeiros c cinqüenta centavos) o montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição
do processo, se necessáría.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Tancredo Ne-

REQUERIMENTO N• 42, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 36Tdo Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado Federal n~' 99/79, que estabelece a obrigatoriedade de correção monet:.iria dos preços mínimos dos produtos agropecuários e das atividades extrativas, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Humberto Lu('('1/a.

REQUERIMENTO N• 43, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado Federal n"' 156/79, que institui o segurodesemprego e determina outras providências, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões. 2 demarco de 1983.- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 44, DE 1983

ves.
REQUERIMENTO N• 37, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR n"' I 17/81, que
"Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a-elevar cm Cr$ 928.441.006,00 (novecentos e vinte e oitQ milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzeirOs)
o montante de sua dívida consolidada:', feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983.- Tancredo Neves.
REQUERIMENTO N• 38, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desãrquivamento do PR n" 191/81, que
"Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevarem Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze milhões, noventa c sete mil e quinhentos cruzeiros) o mont:mte de sua dívida consolidada", feita a reconstituição
do processo, se nec-essâria.
Sala das Sessões, 2 de março de 1983. - Tancredo New:s.
REQUERIMENTO N• 39. DE 1983
Senhor Presidente~
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR n9 260/81~ que
"Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de cmpréstínlO externo, no valor de USS
50,000,000.00 (cinqUentã milhões de dólares norteamericanos), destinada ao_Programa de Investimentos.", feita a reconstituição do proceSso, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de março de 83.- Tancredo Neves.
REQUERIMENTO N• 40, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367, do Regímen to Interno, requeirO o desarquivamento do PR n~' 135/82, que
..Autorizã o Goveino do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 14.999.992.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, novecentos enoventa e
nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeirOs e vinte
centavos) o montante de sua dívida consolidada", feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala· das Sessões. 2 de março de 1983. - Tancredo Nel'es.

REQUERIMENTO N• 4I, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no :ut. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamcnto do PLS 39(79 que altera a Lei n" 4.319, de 16 de março de 1964, que cria o
Conselho de Defesa dos Dir-eitos- da- PcssQã Humana
(CDDPH), feita a reconstituição do processo, se neces- _
.~ária.
Sala das Sessões, 2 de man.,."O de 1983.- Humberto Lucena.

Senhor Presidente:
No~ termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 262/79,
que estabelece condições para transferência do Controle
do capital de empresas nacionais para pessoas jurídicas
estrangeiras, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de marco de 1983.- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 45, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In~5rno, requeiro o desarquivamento do PLS 289/79, que
dispõe sobre o instituto de retrocessão e dá outras providêilcias, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 2 de mafço d'e 1983.- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 46, DE I983
Senhor Presidente: Nos termos do disposto no art. 367
do Regimento Interno, requeiro o desarquivame_Qt() do
PLS n'-' 302/79 que revoga o art. 2"' da Lei n? 6.243, de 24
de setembro de 1875, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões. 2 de março de 1983,- Humberto Lut.'ena
REQUERIMENTO N• 47, DE I983
Senhor Presidente: Nos termos do disposto no art. 367
do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
PLS n"' 332/79 que dispõe sobre a partidP-aÇão dos empregados nos lucros das empresas, feita a reconstituição
do processo, se neco:ssária.
S~la das Sess§es, 2 de marco de 1983,- Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 48, DE I983
Senhor Presidente: Nos termos do disposto no art. 367
do Regimento Interno, i'equeiro o desarQuivamento do
PLS n" 362/79 que altera dispositivo da lei n" 6.718, de
12 de novembro de 1979, feita a reconstituição áo Processo, se necessária.
Sala das Sessõe.s, 2 de marco de 1983,- Humberto Lu~
cc-na
REQUERIMENTO N• 49, DE 1983
Senhor Presidente: Nos termos do disposto no art. 367
do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
PLS 2/80 9ue dispõe sobre_"!_ escolha e a nomeação dos
dirigentes das fundações de Ensino Superior, feita areconstituiçUo do processo, se necessária.
Sala dus Sessões, 2 de março de 1983, -Humberto· Lu~
('l'l/(/

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Os requCrimentos lidos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia, nos termos do disposto do art. 279, § 2Q do
Regimento Interno .
Concedo a pafavra aó nobre Senador Nelson C:uneiro, como Lider do PTB.

Março de_l983

O SR. NELSOj'< CARNEIRO (Como Líder do PTB,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste fim de sessão, cumpre-me ressaltar um aspecto:
os novos colegas que aqui chegam acabam de assistir à
aula magna do Senado Federal.
Realmente, os debates que se iniciaram, nesta tãrde,
d_ào a imagem dos dias que .s:e aproximam e para os quais
a Nação tem voltado os seus olhos e as suas preocupações. Cumpre.se, nesta oportunidade, em nome dos
mais velhos-, mais velhos que já transpuseram a idade
provecta dos setenta e mais velhos porque já caminharam mais de trinta anos na atividade parlamentar -,
saudar aos mais novos, como em dezembro último fiz,
ao me despedir dos que daqui saíram.
Sr. Presidente, a idade e a experiência deram-me a ventura de haver transformado em adversários os inimigos
que encontrei na minha vida política e de fazer amigos os
adversários de todos os ten'Jpos. 1:: o grande consolo da
minha romagem pelas escarpadas rotas da Oposição.
Encerro, Sr. President~, estas brevíssimas palavras,
lembrandq a um dos meus saudosos chefes, Octávio
Mangabeira, que dizia que uma andorinha só faz verão.
Nesse inverno de debates c de contradições, de críticas e
de aplausos, peço a Deus que possa ser representante único de um partido aquele que possa trazer, permanentemente, para esta Casa um pouco da luz do verão, do verão de que todos necessitamos para aquecer os nossos
entusias":JOS, as nossas almas e, principalmente, aquecer
e manter viva a nossa paixão pela dignidade desta Casa e
pelo engrandC'cfmento do País. Muito obrigado. (Muito
bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDI':NTE (Henrique Santillo)- Há oradores inscritos.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Atendendo ao convite que, em nome da Câmara dos
Conselheiros e do Governo do seu país, lhe foi dirigido
pelo ilustre Presidente dessa egrégia instituição, Mr. Masatoshi Takunaga, o Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, designou os membros integrantes da Delegação que, no período de 17 a 23 deja.
neiro passado, visitou o Japão no desempenho de uma
missão oficial de relevante significado político-cultural,
destinada a estreitar, aprimorar e fortalecer o relacionamento entre os dois países.
Constituída pelos Senadores Gilvan Rocha, Itamar
Franco, José Lins, Lomanto Junior, Paulo Brossard,
Gabriel Hermes, Mendes Canale, Evelásio Vieira, Marcos Freire e Lourival Baptista, a Delegação B~asileira desenvolveu um intenso e fecundo programa de visitã.s a
personalidades, instituições e locais históricos em Tóquio, Osaka e Kioto.
CumPro o deVer de acentuar a extraordinária hospitalidade, a efeciente e cordial assistência que, no decorrer
da visita, foram proporcionadas à Delegação Brasileira
pelas altas autoridades japonesas- principalmente pelo
Presidente da Câmara de Conselheiros, que nos recebeu
com a máximà fidalguia - a excepcional categoria do_
apoio dado pelos Secretários da Câmara dos Conselheiros Mataka Nishi, Yoshisnke Shimamoto, Akira Tomoda e pela intérprete Diva Yoko Hirao, assim como as
atenções que nos· foram dispensadas pelo Sr. T. Funahaschi, Diretor Superintendente e Membro do Conselho da Matsushita Electric Industrial Co. Ltda e pelo Sr.
Na.bwJ_Sato, Dirctor da Niss.o, nosso companheiro de
viugem de Tóquio para Ne\v York, que, solícito; foi sumamente .Prestativo e atencioso.
Não poderia deixar de registrar, igualmente, a assistência prcstadu através du Embaixada do Brasil, pelo
eminente Embaixador Lindenberg Sette, e dos Secretários Frederico Cesar de Araújo e Mário Harada; pelo
Banco do Brasil, através do Gerente em Tóquio, Koji
I:ujita c os funcionários Terumi Kawaguti e Aécio Flávio Lemos; e pelo representante em Tóquio do Instituto
Brasileiro do Café, Antonio Saulo de Rezende Carvalho.

Março de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào U)

Pareceu-me oportuno e necessârio fazer este sutn.ãrio
registro da visita dos Senadores brasileiros ao Japão, em
face da importância e das dimensões que caracterizam o
intercâmbio nipo-brasileiro.
O Japão contemporâneo emergiu dos escombros da 2'
Guerra M_undial quase totalmente arrasado,- inclusive
com a catastrófica destruição de Hiroshima e Nagasaki
pelas bombas atômicas, cujo advento_ deu iní<;-io a uma
nova fase da História Universal.

No que me diz respeito, fo[ uma das maiS proveitosas e
interessantes ~xperiências, como "jlartidpanre de viagens
de estudo e observação no exterior, razão pela qual assumo _a tribuna para este breve pronunciamento.
E:rã o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemi
Palmas.)

No entanto, decorridos 38 anos desde 1945, apresenta-

O SR. M-ÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E. praxe, nos Parlamentos e no Congresso Nacional,
quando um representante do povo é escolhido para uma
de suas casas pela primeira vez, este representante assomar à Tribuna para fazer o seu discurso de estrêia. Entretanto, nesta oportunidade, Sr. Presidente, não é O que
faço, Apenas, oCupo a Tribuna para fazer um breve pronuncíamento, justificando um projeto que ~presen~a~ei à
Mesa ao términO da miriha oração.
Sr. Presidente, nós sabemos que o Serviço Nacional de
Informações criado em 1964, pela Lei n'14.341, teve a finalidade de assessorar a Presidência da República nas info"rmações nécisSãrias para o conhecimento e a orientação da administração da Nação. Entretanto, ê sabido
que, no decõrrer Q.os tempos, esse ói"gão hipertrofiou-se
nas suas finalidades e, hoje, é objeto_de in!lrn_eras criticas.
Então, nós verificamos, já aqui no Congresso_Nacional,
gue outros companheiros, como Adhemar Santillo, em
1979, apresentou um projeto de lei à Câmara_ Federal,
pedíndo a revQgação pura e simples da Lei n" 4.341, de
13 de junho de 1964. O companheiro, hoje nosso Líder,
- Senador Humberto Lucena, também em 1979, no mês de
maio, apresentou proposta de Delegação Legislativa de
n" 1, de 1979, que propunha a delegação de poderes ao
Presidente da República, par_a elaborar lei extinguindo o
Serviço Nacional de Informações- "SNI, e determi_nando- providências complementares a essa medida.
Hoje, Sr, Presidente, valemo-nos ·desta oportunidade
para também trazer a nossa COt1,tribuição ao Congresso
Naciona,l, no sentido de demonstrar que o Serviço Na_Gio.oal de ln(ormações torp_ou-se desnecessário para o
momento histórico que atravessa o Brasil. E o faço, ao
apresentar a nossa proposta, com o íntuito de cooperar
com as intençõe_s de abertura de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República.
Então, a nünhajustificativa de apresentação do projeto que encaminharei à Mesa c:onsis_t_e ~o seguinte:

se o Japão no cenário internacional como uma nação
transfonnada pela capacidade de trabalho de seus
milhões de habitantes na maior potência mundial em termos de desenvolvimento cientí{ico, teCnológico, cultural
e económico, apesar da ex.igiiidade do arquipélago japonês não- proporcionar recursos naturais e matérias~
primas, nas proporções exigidas pelo seu desenvolvimento.
A presença, hoje, do Japão em todos os continentes e
oceanos do planeta, através dos produtos de sua fantãsfica indústria, caract~rizada pela alta categoria, sofisticação e refiriamentO de uma tecnOlogia ultradesenvolvida- principalmente no concernente à eletrônica, à ·mecânica, à ótica, à informática, Ro pioneirismo e ãoS eSpetaculares avanços da robótica, nos domínios da sua produção industrial- é um fenômeno universalmente reconhecido, estudado e admirado.
Em todos os planos, setons e níveis do desenvolvimento económico, tecnológico, científico e cultural, o
povo japonês evidencia virtualidades e potencialidades
que o singularizam como uma decisiva e, talvez, a maior
força propulsora do progresso humano neste século.
No Brasil, ninguém ignora a contribuição japonesa
para o nosso progresso e bem-estar, através de quase um
milhão de imigrantes que, prmc1palmente em São Paulo,
constituem uma demonstração viva, cotidiana, das qualidades típicas do nobre, eficiente eInfatigável povo japonês.
Seria longo e desnecessário enumerar os grandes empreendimentos nacionais que contam com o apoio, e os
investimentos japoneses, sobretudo no campo da siderurgia, das ativídades agroíndustriais e financeíras.
Aliás, todas as grandes empresas japonesas já se encon~
tram no Brasil colaborando para o seu desenvolvimento.
Por todos estes motivos, entendi ser do meu deverdestacar a importância e os bons resultados da missão que
os Senado_res brasileiros desempenharam no Japão.
Recebidos por várioS Mini_str_oS com os quais- fo!ª-rtl
examinados assuntos da maior iniportãncla nó cOntexto
das relações entre os dois países, os Senadores integrantes da Delegação Brasileira visitaram fábriCas e instituições como,· por exemplo, a Keidanren, a extraordinária Federação d_as Organizações Económicas do Japão
que, instituída em agosto de 1946, desenvolve, atualmente, uma atuação dinâmica, a níveJ nacional e internado~
nal, a serviço da prosperidade econômíca de tod_a humanidade.
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Pretendo, Sr. Presidente, oportunamente, pronunciarme não apenas sobre a atuação da Kc;;id_anrcq como di::vulgar informações relativas às aplicações dos robôs industriaiS no Japão.
Nesse sentido estou lendo e resumindo o-s dados_ que
me pareceram mais interessantes extraídos do_s relatórios
da "Japan Industria[ Robot Association".
Aproveitando o ensejo da visita ao Ministério da Saúde c Bem-Estar do Japão, abordei com o Mi.nistro o
problema do combat~ ao tabagismo, o qual teve a gentile+a de me dar material a respeito do assunto.
Finalmente, no dia 24 de janeiro, convidado que fui,
tive a sat1sfação de asststir à Sessão Solene de míc1o das
atividades parlamentares da Dieta, com a presença de
sua Majestade o Imperador Hiroito, a totalidade dQS
MinistroS componentes do Governo japonês, além de
Embaixadores.
Acredito, Sr. Presidente -, como eu_, certamente todos os eminentes Senadores integrantes da_ Delegação
Brasileira- que a visita ao Japão logrou atingir os objetivos colimados do maior interesse pãra os nossos p-aíses.

O -SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

Justificaçãc,

No -mundo -em que vivemos no presente e para o futuro, cada vez mais, a informação é um recurso necessário
à sobrevivência do -illdivíduo e das sociedades organiz!ldas.
Em 1980, o M iriistêrio do Comércio Internacional e da
Indústria do Japão, juntamente com a Federação NaciO··nal das Indústrias Japonesas, criaram "o grupo de estudo do desenvolvimento tecnológico", chamado o -"Grupo dos Sessenta". A este foi confiado um balanço dos_
avanços tecnológicos do JapãO, principalmente após os
choquw petrolíferos de 1970, 73 e 79. Nesse relatóriõ, -os
nipônicos afirni.am Cóm uma c_onvitção Oriental: ~·ofutu
ro-56'-estarã assegurado na base de:: novas tecnologias;
nos setores onde a inovação possa multiplicar rapidaniéhte âÇUplicações industriais - e os empregos criados".
--rude vai depender da exploração sistemática, generalizada, de um::i noVa fonte de energia que transformará
todas as indústrias atuais e fundará as indústrias do futu-ro: a Informática, isto é, a informação e seu tratamento".
....Quer dizer, o cõmputador, os semicondutores, os microprocessadores, os robôs industriaiS.- ã transmiSsão
pÕr ftchas óticas, a bioindúStria, enfim a ra_mificação do
micrOprOcessador- nos modernos canais- de telecomuni~
caçào, para automação do tra_balho à distância com ênfase _em dois domínios fundamentais das a:tividades humanas: a Educação e a Medicina".
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~ a Revolução Tecnológica em marcha, com a Sociedade informatiZada que se avoluma e que se transforma
sem criar desemprego.
O~ Dr. Uenohara, dirctor de pesquisas da Sociedade
Nipon Eie-trfc, primeira do Japão em Telecomunicação e
Telemática, s;onclui: "No vasto domínio das atividades
industriais, que Serão todas elas, sem exceção, i-nformatizadas, nesse domínio do "log(stico .. , que deverã alimentar_ -os microprocessadores e os robôs, se alistarmos os
cinco bilhões de habitantes do planeta, haverá ainda fal~
ta de pessoal". b a revolução das atividades humanas.
em direção a uma sociedade de pleno emprego, o verdadeiro, o das faculdades de cada um, a partir do micro~
processador e da Informática.
O Brasil, para poder aspirar ao título de potência
emergente, deve de:çidir rapidamente se acompanha o
grupo dos patses desenvolvidos, ou se simplesmente pretende adotar postura resignada de nação caudatária das
grandes potências, "sistema periférico das economias
centrais", como assinala o Prof. Roberto Barbosa d~
Castro.
De fato, diante do esforço e do sacrifício empenhados
em dotá-lo de uma economia moderna e transformá-lo
em uma nação industrializada, poderá, o Brasil, por incapacidade ou deliberadamente escolher, a pior face do
dilema, deixando de acompanhar a explosão técnica e
científica de nossos días, considerada como uma nova e a
mais inexorável revolução industrial: a Teleinformâtica.
De uns poucos anos a esta parte, um gravíssimo
problema é colocado à_Nação brasileira: o de resolver o
atual boom tecnológico, fator de progresso e emancipação dos povos, e que se reveste, como se sabe, de características não~convencionais, a partir, sobretudo, do
desenvolvimento da eletrônica e de outros campos correlatos ou que, de qualquer maneira, favorecem a criação
de mais e mais sistemas e seu pleno aproveitamento de
automação e de tratamento da informação, como muito
bem salientou o referido_ professor Roberto de Castro
Barbosa.
S-egundo :Yaticina este ilustre. técnico, o fulcro das
transformações por que estará passando o mundo nas
próximas décadas há de centrar-se numa "sociedade de
conhedmento", como intitulou seu livro, outro eminente
técnico patrício, João Metetlo de Mattos.
Na realidade, "gerar, sistematizar, transportar, difun~
dir e tirar partido de infOrmações, com rapidez, eficiên~
cía e em alta escala, marcará a diferença entre povos desenvolvidos e subdesenvolvidos do futuro", conforme
aeentua ainda, o Prof. Roberto Barbosa.
Temos urgente necessidade de, por todos os meios,
promover e difundir em to_do o País, as novas técnicas de
tratamento e difusão da informaç-ão, procurando aplicálas da melhor manetra possível em benefício da sociedade brasileira.
Fabulosos são os efeitos produzidos na vida do homem de no·ssos dias pela Teleinformátíca, sobretudo no
concernente à melhoria da efetividade do sistema decisório dos governos e empresas, sistema responsável pelas
alterações estruturais por que passam a sociedade e a
-ee:o-nomia modernas.
Como salienta Q Prof. João Metello em sua obra, "as
grandes alterações hoje em marcha nas sociedades humanas originaratn~se da reformulação da metodologia
de equacionamento dos problemas e da metodologia de
procura da melhor solução, trazidas pela teoría dos sfste~
mas" (o grifo é nosso). Foi esta teoria que revolucionou,
como- se sabe, a metodologia da pesquisa e o estudo
científico moderno.
o" Brasil não Pode desconhet..-er que o mundo vive ho]e,
sob -o signo dos Sistemas de informações, ou sejam, a
confPu1i"fÇãO: os bãncos de dados e as redes de comunicação de dados, nem- desconhecer a necessidade de
b~hefidar-Se~ quanto antes do uso intensivo dessas técniCãs, para qúe p-os·satnõi cohsb-uir um noVo modelo social: "A sociedade de conhecimento", sociedade caracterizada pela socialização _da informação, pela mudança da
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escala de valores, pelo crescimento dinâmico de um seta r
da economia até então -pouco expressivo, e que passa a
exercer papel fundamental no balanço de pagamento dos
paíse~: A Economia de Informação (apud "A SodCdade
do Conhedmento", João Metello _de Mattos).
Com o advento de tantas e tão prodigiosas conquistas,
to.das as áreas da atividade humana sofrerão profundas
mudanças. As ciências, notadamente, as ciêncías humanas, passarõo por uma profunda reanâlise crítica e a educação recebérá novos recursos e prioridades -maiores por
parte das autoridadeS-go•.iernamentais que desejam uma
transformação s_cm traumas para o povo.
Com a possibilidade de explorar a fabulosa capacidade_ que a teleinformática pode fornecer, todos terão sometlte a informação de_que precisam. Dai a necessidade
que têm as nações de desenvolver, conscientemente, uma
política para a telemática capaz de conduzir a uma sociedade de menores desequilfbrios e conflitos, vale dizer, a
uma sociedade mais eqüânime, mais justa.
Na grande "aldeia global" em que viv~m, os homens,
nos dias de hoje, graças aos poderosos meios de comunicação, recebem o papel relevantíssimo qUe-- as -redes
públicas de comunicação de dados desempenham para
as comunidades nacionais de cada pais, à medida que
são colocadas em funcionamento.
O Sr. João Lobo- V. Ex' me permite um aparte?

O SR. MÃRIO MAIA João Lobo.
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Pois não, nobre Senador

O Sr. "João Lobo- Estou a_companhando com muito
interesse o pronunciamento de V. Ex• c a título de cola-·
borução, em assunto tão rriOmeiltoso, devo dizer que
existe uma Secretaria de estudos da Informática Jig3da à
Presidência da República e que hoje, precisamente, essa
Secretaria iniciou um seminário de exposição sobre os
seguintes assuntos: A Informática na Educação, a Informática na Saúde e a Informática nas Pequenas e Médias
Empresas. Como diSse antes, era apenas uma colaboração que queria prestar ao pronunciamento de V. Ex•,
porque não sabia se.-o nobre senador está a par desse curso, desse seminário -que está sendo realizado. Isso naturalmente _de..,pertará a atenção de V. Ex• para o fatO áe
que o Governo está atento _a esta nova ciência, a este
novo conhecimento, que vai presidir o desenvolvimento
de toda a humanidade, de toda a sociedade que pretenda
se desenvolver. Nós s_abemos que a informática, patrocinãda pelo Japão e pelos grupos japoneses, pelo kendarrem, que têm, através do grupo de P'aris, o seu núcleo situado naquela capital, está tentando transferir essa tecnologia do conhecimento para todos os pafses, principalmente os países do terceiro mundo. Era este o aparte que
queríamos dar à fala de V. Ex•
O SR. MÁRlO MAIA - Agradeço o aparte de V.
Ex•, que veio enriquecer as nossas observações e, devo
dizer ao cara colega de que tomei conhecimento do simpósio que está ocorrendo 110 Centro de Treinamento da
TELEBRÂS em Brasília. Estive presente, hoje, pela manhã, na instalação dos trabalhos _e tive o prazer de ouvir
os conferencistas, inclusive, o Sr. José Dioi1 de Melo Teles, Presidente do SER PRO que, também, fez uma exposição. E, também, o Coronel Joubert Brízída, que fez
uma brilhante exposiç--d.o sobre informática e telernátícit.
Estou ciente e interessado no assunto e é pai isso que estou aqui apresentando a nossa contribuição. No fim do
pronunciameõto, V. Ex• verá -os objetivos dOs -argumentos. que exponho, neste instante.
São as redes públicas de dados que permitem a um
país oferecer a seus habifantes os recursos ao Rela:tilrio
Simon Nora. ( L'lnformatisation de La Societé- SimonNora. A lain Mine, Rapport à President de la Republique
- Jan. 1978) apud "A Sociedade do Conhecimento, de
João Metello).
Acreditamos que, pãt--a: aUmentar a eficiência de nossos sistemas de informações, precisamos estirimlãr tàdas
as empresas do nosso sistema TELEBRÁS, que constituem o Sistema Nacional de Telecomunicações, para que

elas possam melhorar cada vez mais os seus serviços em
beneficio de Comunidade_ usuária. Muito, põrêm, temos
a fazer nesse setor. Temos mesmo que projetar uma meta
ideal e caminhar grada"tivamente em demanda de sua
concretiz<Jçào.
A Teleinformática e a Telemática precisam ser ativadas com alocações de maiores somas de recursos e com o
reCrutamentO de -maior número de técnicos e profissionais qualificados. Sobretudo a Telemática que representa a massificação dos reCurSCis Oa leléinforriiàtiCà, implicanâo isto em dizer que as informações não mais deverão
estar apf!nas ao alcance de segmentos fechados, de elites
-áa sociedade e dos grandes grupos f:conômicos, mas que
devem ser colocados à disposição do homem comum. A
ífifor[nação, assim, seTá um recurSo disponível a domicílio: como são, hoje, a eletricidade, o telefone, a água
encanada.
No dizer do citado Prof. João Metello, A Telemática
ocorre a níyel de país e representa exatamente o conceito
que conduzirá a trilharem o caminho das sociedades informatizadas (L'Informatisations d,e la Societé), para o
que a França se prepara cOm a expansão de sua rede
TRANSPAC.
A Telemática significa a Teleinformâtica democratizada e universalizada em termos de nação.
A Telemática, também, pode ser encarada como a -intersecção das áreas das Telecomunicações Públicas com
a Informática em nível global e coletivo.
A Telemática é o instru-mento de viab-ilização da sociedade informatizada (apud op. cit.)
Diversas nações já têm se preparado e às suas comunidades, para enfrentarem, através das comunicações, os
desafios t~azidos pela Telemática porque sabem que do
sucesso em vencerem esse desafio dependem suas próprias soberanias.
·
E a soberania de uma naç-ão, como muito bem ressaltou o Prof. João Metello, "cada vez mais vai depender
do grau de liberdade que essa nação p_ossua sobre três recursos fundamentais: -matérias-primas, energia e prlnc_ipalmenre,. informaçàâ."
- ---A capacidade de um país de fazer circul_ar em seu território informações sob forma digital é um componente
importante de sua capacidade de manter-se independente, principalmente se esse país necessitar substituir
matéria-prima não existente em abundância no seu território por outras de diferentes características.
Foi Fritz Maclup quem primeiro, em 1962, compreendeu e divulgou o conceito de que a produção econômíca
moderna se divide em: produção .material, bens e serviços e a PRODUÇÃO INTANGIVEL DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO: (The Producrion and
Distribution of Knowledge in The United States - Fritz
Maclup - 1962 ).
As socied<!des informatizadas surgem e desenvolvemse naturalmente_, quando existem pré-condições.
Em matéria de telecomunicações por computações, _o
"amanhã já é hoje".
O valor S<?cial da informação precisa ser encarado seriamente pelo governo, pois as nações encontram-se, no
momento, face a uma inflexão no "continuum" de evolução_ da humanidade. É justa~ ente essa inflexàp que r~
- presenta 1 segun~o _o Pro[. João Metello, "a passagem
para a sociedade informatizida, o que poderá representar um mundo onde serão aumentadas as diferenças_entre países pobres e países ricos, sujeitos.a uma _nova for~"
ma de divisão do trabalho capaz de acentuar as disparídad'es existentes".
Para citar somente um exe;plo, o Prof. João Metello
-revela que apenas !0% da população do globo utiliza
90% do espectro de freqüências radioelétricas, exatamente os país~s desenvolvidos; enquanto isso, 90% dàj,ápu:
lação tem que contentar-se em compartilhar os restantes
10% do esrectro de freqüências. Isto apenas no campo
das telecomunicações.
E o mesmo têcnico nos adverte que se não nos dispusermos a debater, tomar decisões e caminhar coilsciente-

mente para a sociedade informatizada, dentro_ de padrões éticos e mqrais ajustados a nossos valores culturais, correremos o risco até mesmo de vermos reproduzido o- f~ntasmãgórico e terrível panorama descrito pelos
escritores ficcionists pessimistas, que nos fazem lembrar
o "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley: o homem fabricado em série, nas provetas dos laboratórios,
dominado e_ transformado e_m objeto a ser usado, cada
qual em tal espécie de trabalho.
Só há uma forma de evitar os nossos desequilíbrios:
a) a conscientizaçào do problema;
b) uma tomada de posição:
-c) um programa de ação capaz de promovera telemática entre nos. isto é, de democratizar o uso dos recursos informacionais colocando-os ao alcance do homem comum.
No momento em que as nações iniciam o ingresso na
sociedade informati;:ada, o Brasil precisa tomar consciência e escolher seu caminho para a Telemática, visando atingir seus grandes desígnios culturais, sociais, econômicos e pollticos.
Ora. um dos grandes meios, senão o maior, de C<?_n~
truir entre nós uma sociedade informatizada, é o governo aparelhar <1 nação de um poderoso órgão técnicocientífico, com a necessãria autonomia administrativa,
como propõe o projeto que temos a honra de apresentar,
em condições de acionar com eficiência, sua fede de infQrmu_ções por todo o território nacional.
E entre nós, uma polftica de informática deve ser fixada expressamente como se propõe, a nível de governo,
como no Japão, onde seus habitantes concluíram que é
na Informática e na Telemática que repousa o futúro do
país.
Portanto, e é o fulcro do nosso pronunciamento, a
transformação do Serviço Nacional de Informação em
Instituto Nacional de Informática, Telemática e Teleinforrnática, lNITT, com a encampação da Secretaria Especial de Informática e da Escola Nacional de Informações, visa, precipuamente, integrar o Brasil no esforço
de autonomia no campô estratêgico dos processos microeletrônicos, e·m qUe os países do Terceiro Mundo se
empenham para se transformar em potências emergentes, ansiosas por participarem da nova era da tecnologia
microcomputacional, das sociedades informatizadas.
O aproveitam-ento dos_ recursos humanos e materiais,
bem como do Know-how, provenientes_ do SNI, da SEI e
da ESNI, ao universalizar um acervo até então somente
útil à restrita comunidade de informação, cria uma Nova
Instituição, democrática e científica, Sem aumentõ de
despesa e accessfvel a toda sociedade brasileira.
Por outro lado, ê notório o desgaste do SNT perante a
opinião pública nacional, mercê dos desvios freqüêntes
de suas finalidades precfpuas.
Estigmatizado pelos últimos escândalos que o envolveram inexoravelmente, é hora de se encarar a acidentada trã.jetória: -pefc:orrida por eSte teratológico órgão de
éspionagem e contra-espionagem da vida de pacatos cidadãos brasileiros, para que o projeto de nascimento do
Instituto Nacionàl de Informática, Teleinformática e Telemática, nesses tempos de distenção e desarmamentos
de' espíritos, seja uma contribuição sincera e efetiva à
abertura democrátic;:~ proposta por Sua Excelência à Senhor Presidente da República, João Baptista Figueiredo.
Então, Sr. Pfesídente, encaminho à Mesa o projeto de
lei do Senado que transforma o Serviço Nacional de InformaçÕes, sNI, no Ins!ituto NacioOai de lnformâtiça,
Teleinformátic~ e Telemãfica, e dá outras providências.
O Sr. José Lins- V. Ex' me permite?
O SR. MÂRIO MAIA -

Com muito prazer.

O Sr. José Lins- Desejo, Senador Mário Maia, cumprimentar V. Ex~ que, já no nosso primeiro dia de trabalho, faz um pronunciamento da seriedade desse que V.
Ex• nos ap:esenta. t claro que nã_o concordo _com o projeto de V. Ex•, porque acredito que os objetivos desse órgão são completamente diferentes, mas quero
·congratular-me com V. Ex' pela sua presença marcante.
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neste dia, e pelo pronunciamento consistente com que
nos brindou,

reza fomm feitos entre o BNH e outros grupos de poupança. Assim, na gestão da poupança pública, o público
mesmo não lcm, através de representantes qualilicados,
qualquer possibilidade de participar nem mesmo a título
de Osci.dização.
...!;_importante lembr;,tr que o BN H _é gestor dos recur·
.sos do FGTS, o qual é arrecadado em nome de todos os
assalariados do País. Quando empresta a empresas como
a Delfin, está arriscando o património dos trabalhadores, sem que estes possam sequer tomar conhecimento do
que se faz com o seu dinheiro.
De outro ludo, causa preocupação a justificativa dada
pelo BNH à aceitação de imóveis pelo seu presumido
"valor potencial" como pagamento de grande parte da
dívida contraída pela Delfin. Alegou a direção do BNH
que a única alternativa ao acordo feito seria a inter·
vançUo n_a Dclfin, com a sua liquidação extrajudicial,
sendo a sua divida congelada enquanto durasse o processo. Com uma innaçi:io de I 00%, o congelamento do valor
nominal da dívida acarretaria sua acelerada desvalori·
z<~çào real, o que dá <1 entender que o prejuízo seria tal·
vez o mesmo para o património do BNH, isto é, dos trabalhadores.
com "a posteríor intervenção, como se verificou, ê-de
se perguntar se os trabalhadores não saem prejudicados
da mesma forma. Na verdade, é impossível fugir à conc:lusào de que o BNH tornou-se prisioneiro de"i;:eus maiores devedores. O sistema, do jeito como es.tá montado,
prQduz fatalmente este tipo de situaç9es. As sociedades
de crédito imobi[jário ree<;bem depósitos nas cadernetas
.di.(:loupança e lém Por incumbência aPficar o áinheiro
de modo que renda pelo menos os juros e a correção monetária, além de cobrir as despesas de promoção e lucro.
Como o mercado imobiliário é interisamente especulatiVq; os grUpos privados que nde Utuam não podem deixar
de especular. A corrlpra de terrenos e a construção de
-conjuntos habitacionais são inversões de longo prazo,
-sujeítuS a riscos ponderáveis. Numa conjuntura de_ crise
como a que estamos sofrendo nos últimos anos, a procura por imóveis pode se retrair, fazendo despencar o ••valor potencial" de empreendimentos do tipo que a Deltin
pussou ao BN H, de um momento para o outro. ~passar
o "abacaxi'' para o trabalhador,
A irraciOnalidade do sistema consiste basicamente na
entrega du captação da poupança popular a grupos privados, cujos serviços ao público são exatamente os mesmos que eritida-dcs públicas- como as Caixas Econômi·
cus-.:_ prestam. -como o Governo fixa todas as regras de
remuneração das contas_ de poupança, não há qualquer
sentido na concorrência intre os grupos privados cujo
"produto" ê idêntico. Se as Caixas Econôt'nicas, gue recebem hoje mais da metade dos depôsitos de poupança,
fOSse-m as únicas càptadoras, o custo de serviço- serla
considera.;elmc:!nte menor, sem prejuízo para o público.
Curiosamente, na mesma data da interv~nção na Dei~
fi.1, o Presidente du Caixa Económica, Gil Macieira, vinha a público desmentir que estivessem suspensos os financiamentos da casa própria por aquele órgão. O que
estava acontecendo- ~xplicou ele- era conseqíiência
de uma leve retraçào do mercado, com uma desaceleração do programa.
E de se perguntar, então_, se não estavam fazendo falta
os_"ZO bilhões de cruzeiros devidos pela Delfin ao BNH,
_ou se a denúncia· de mais uma falcatrua não foi a gota
d'água para a perda da credibilidade nas cadernetas de
poupança- não só da Delfin, como em todas as demais.
E. _!n_:üs_importante do que a centralização do recebimento dos depósitos, seria a dá sua aplicação.
Se uma entidade pública, como o BNH- sob controle dos assalariados e depositantes - pudesse planejar a
inversão de toda poUpança em cadernetas, além dos recurs6S ôo Fundo de Garantia, -o mercado imobiliário poderia ser ordenado, tomando-se menos especulativo e
conlrf6iün_do para solucionar o problema habitacional.
os_-projetos poderiam ser racionalmente iinplantados,
tendo em viSta as necessidades atuais e_ futuras, que póder iam ser melhor detectadas por uma única entidade
encarregada de finan~lar a grande maioria das construções em todo _o País_ E óbvio que continuaria haven-
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---------------------------------O SR. MÁRIO MAIA- Agr-adeço ao nobre Senador
José Uns a contribuição que traz ao meu pronunciainen-

to, e acredito sinceramente- que é urri- esfo-rço -que-Taça,
embora não sendo técnico ilo assunto, -porquanto somOs
cirurgião-médico de aldeia, médico de províricia, mas
que se interessa por todos os problemas nacionais. E
como o problema da informátici"é--um: -problema muito
vivo, e que está empolgando toda consciência nãcional,
trago, neste lâcher que faço, ao ingressar" no Congresso
Nacional, na Casa Alta de representatividade da Nação,
trago esta contribuição sincera, humilde, com a intenção
de que ela possa servir, cántribuir, e que se não se- Con--=-cretizar, sirva, pelo menos, como base ao grande debate
que haveremos de travar neste Congresso, nesta Casa de
representação máxima do povo, visando o aprimoramento da democracia e levando às nossas populações. a
contribuição que elas esperam de nós, como seus legítt~
mos representantes:, principalmente agora quando, após
as eleições de 15 de novembro - parece- reencetamos
os princípios da grunde revolução que haveremos de fazer para colocar o Brasil nos seus verdadeiros destinos
perante as demais nações do mundo. Muito agradecido,
nobre Senador.
Muito obrigado, Sr. Prcsiden_te. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- A Mesa~ ao
receber o projeto do nobre Senador Mário Maia, dará
tramitaçãQ_de acord_o_com o art. 359. A proposição-Serã
lida na sessão de amanhã.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgíli-Otávora.

O SR. VIRGILIO TÁ_YORA (Sem revisão do orador)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A patente falta de número, o que nos leva a pedir o
cancelamento da nossa inscr_içào. Ausência de debatedor
comum, o nobre Senador Roberto Saturnino. Há seis
anos travamos com S.Ex•. urn diálogo cordial, combatendo suas idéias. mas sempre com ele presente. De maneira que a ausência de S. Ex' nos faz pedir o cancetamento da nossa inscrição. (Muito bmr!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com o cancelamento da inscrição de S. Ex.~, a Mcsa_concede a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador G:as_tã_o_ MJ:Hler_._
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Se~adores:
Derrotado, lamentavelmente, nas eleições para o Senado, um dos mais _ilustres brasileiros que jã passaram
por esta Casa, o Sr. Paulo Brossard, afirmou, em entrevista à Folha de S. Paulo de 9 de_janeiro do corrente ano,
que "nunca houve na História tanta corrupção como
agora"', e perguntou, ironizando: "alguém ent.re~aria os
seus negócios a esses Mini-stros"?
Logo cm seguida a Nação viu,_ estarrecida, a explosão
do "Caso D_elfin", prejudican-do nada menos de três milhões de brasileiros, pequenos investidores em cadernetas de poupança, porque o _Banco Nacional de Habitação aceitou, como pagamento de uma dívida de Cr$ 70
bilhões, dois terrenos no valor de CrS: 9 bilhões, Um dos
quais, segundo O Brado de S. Pal{lo de 9 de janeiro,
"não pertence à empresa, mas à União".
Dir-se-á que as autoridades agiram com presteza para
apurar as irregularidades. Tão logo apareceu a primeira
denúncia -na Folha de S. Paulo, o Ministério do Interior
determinou que todos_ os documentos relativos à operação fossem .fornecidos à imprensa; em seguida, constatadas as irregularidades, deu-se a intervenção na Delfin,
com a transferência das contas para a Caixa Econômica.
Ficou, no entanto, muita có(Sa -por esclarecer. Em primeiro lugar, o sigilo que cercou a operação, ·rompido
apenas graças ao trabalho excelente da _reportagem. O
diretor da Ddfin dedarou que "ajustes" da mesma natu-
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do ri~ços, dada a imprevisibilidade da conjuntura económica, mas eles seriam incomparavelmente menores do
que os ocorridos por inúmeros grupos privados, cada um
do~ quais ignora o que os demais estão fazendo.
A_grande revelação do caso Delfin não é apenas a det!_úncia de uma possível negociata - mas a demonstrw;:ão de que o sistema financeiro da habitação, como
um todo, requer reformas de base.
E o que tinha a dizer. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE {Moacyr DaUa)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã a
seguinte
ORDEM DO DIA

·I
Votação, em turno único, do Requerimento nt> 4, de
I 9S3, dt.: autori<l do Senhor Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regínlento Interno,
o dcsarquivamento do Projeto de Resolução n~' 202) de
19S I, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a con·
tratar empréstimo externo, no valor de
US$ so,uoo,ooo_oo {cinquenta milhões de dólares norteamericanos), destinado ao II Plano de Metas Governamentais- PLAMEG II - 79/83.

Votação, em turno único, do Requerimento ns> 5, ae
19S3, de autoria do Senhor Senador Aloysio _Çhaves, solicitando, nos termos, do 'art._ 367 do Regimento Interno,_
o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 155, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a
elevar em Cr$ 877.101.343,05_ (oitocentos~ setenta~ sete
milhões, cento c um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos) o montante de sua dívida canso- lidada.

vu,dçào, em turno único, do Requerimento n~' 6, de
1983, de autoria do Senhor Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 162, de
1981, que autoriza o governo do Estado de Pernambuco
a elevar em Cr$ 246.000.00Õ,OO (duzentos e quarenta e
seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cá·
de 1981 (n"' 1.663/79, na Casa de origem), que
dá a denominação de rodovia dos Guararapes ao trecho
da BR-IOl, que menciona, tendo

m-ara-n'~-7,

PARECER FAVORAVEL, sob n' 297, de 1981, da
Comissão
-de Transportes. Comunicações e Obras Púb!icas.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 16, de. 1981 (nQ 1.325/79, na Casa de origem),
que inclui ligaÇão rodoviária na relação descrith'a das
rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n9 5.917, de lO de setembro ge 1973, tend()_

PARECER FAVORAVEL, sob n' 378, de !981, da
Comissão
- de Transporte.~. Comunicações e Obras Públicas.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1981 (n9 354/79, nã câsa de origem), que
dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhos nacionais e determina outras providências, te"ndo
PARECERES, sob n~'s I .216 e 1.217, -de 1981, das Comissões:
-de Educaçào e Culrura. favorável! com emendas que
apresenta de n\"' 1-CEC; e
-de Economia, favoráve1 ao projeto e à emenda da
ComiSsão de Educação e Cultura.
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Discussão, em turno único, do ProjitO de Lei da Câmara n<? 43, de 1981 (n<? 217/79, na casa de origem), que
veda a cobrança de juros de mora sobre tltulo cujo vencimento se dé cm fer-iado, sãbado ou domirigo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 801 e 802, de
1981, das Comissões:
- de Economia; e
de Finanças.

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n_Q 3, de 1982 (n<? 3. I I 1(80, na casa de origem), que
modilk:a o parãgrafo único do art. 17 da Lei n~' 6.448, de
11 de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização
política c administrativa dos muniCípios dos territórios
fl!dcrais, c dá outra~ providências, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 47, de 1981 (n9 286(79, na casa de_origem), que
estabelece a obrigatoriedade de práticas, agrícolas no ensino de I 9 e 29 graus, nas escolas que menciona, e determina outras providêncíã"s--:ten:do

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 965, de I981, da
Comissão
--de Educação e Cultura.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 68, de 1981 (n~' 1.895/79, na casa de origem), que
inclui na relação descritiva das ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n\' 5.917, de IO_IO_de__s__e~
tembro de 1973, ferrovia radial ligando Brasília a Belém,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n<? 1.192, de 1981, da
Comissão
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n~'s 818 e 819, de
1982, d<is Comissões:
-de Constiruiçào e Justiça; e
- de A.fwridpios.

15
Dis~o:ussão,

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 4, de 1982 (n<? 1.829/79, na casa de origem), que
estabelece normas para a expedição de documentos escolares,_ tendo
PARECERFAVORAVEL, sob n• 252, de 1982, da
Comissão.
-de EduaJ,·ào e Cultura.

I6
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 25, de 1982 (n~' 413/79, na casa de origem), que
au.torfz;.r a pessoa fisica residenie na Amazônia Legal a
aplicar incentivo fiscal em fundo para o desenvolvimento
reg"i"onaf, tendo
PARECER FAVOR~VEL, sob n~ 235, de 1982, da
Comissão
- de Economia.

10
Discussão, em truno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 80, de 1981 (n~' 2.253/79, na casa de origem), que
dispõe sobre o prazo para o registro de nascimento, tendo
PARECERES, sob n\'s 244 e 245, de 1982, da Comissões:
-de Constituição e Justi(a, favorável ao projétõ, com
emendas que _apresenta de n\'s 1 e 2~CCJ; e
~e Finanças, favorável ao projeto e às emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.
11

Discussão, cm turno únic_o, do Projeto de Lei da Cãmara n\' 86, de 198! (n<? 609(79, na casa de origem), que
acrescenta parágrafo únicO "aO art~ 893 da Consolidação
das Leis do Trabalho, dispondo sobre a notificação, por
via postal, das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n~'s 125 e 126, de 1982, das Comissões:
- de Legislação Sociizl, favorável ao Projeto nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de Constituiçàó i/Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdade do substitutivo da ComisSão de Legislação
Sacia!

12
Discussão, em turno único, do Pi'õjeto-áe Lei da Câmara n~ 91, de 1981 (n~ 760f79, na casa de origem), que
introduz alterações no Plano Rodoviário -NaciOnal,
aprovado pela Lei n~' 5.917, de 10 de setembro de 1973,
no que se refere ao traçado da BR-359, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n~' Ll89, de 1981, da
Comissão- de TranspOrtes, Cõinunica(ões e 'Obri:J.s Públicds.

13
DiScusSão, eín trllno úniCO, ·-do Projetà de Lei d~ Câmara n~' 95, de 198 I (n~' 2.2-97/79, na casa deo(igem), que
altera a r~daçào do _c_aput do art. 227- da C_on~olidação
das Leis do Trabalho, dispondo sobre a jornada de trabalho doS Cmp.regados nos serviços de telefonia, de iele. grafia subrilarina e subfluvial, de radiotelegrafia e ~adio~ .
telefonia, tendo
.
·
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 236, de I982, da
Com!ssãõ
- de LegislaÇão Social:

17
DfScusSho, em turno único, do Projeto de Lef da Câmara n<? 26, de 1982 (n" L152/79, na casa de origem), que
dispõe sobre a validade do atestado médico, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' 41I, de 1982, da
Comissão
-de Saúde.
I8_
DiscUssão, em turno único, âo Projeto de Lei da Câmara n<? 83, de 1982 (n9 3.777/80, na casa de origem), que
dú nova rcdação ao ,·aput do art. 3~' do Decreto-lei n~'
8.~22, de ,!O de jaz:1eiro _de 1946, dispondo sobre a_ idade
míni~a de admissão nas escolas de aprendizagem do SENAC, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' 698, de I982, da
Comissrio
_;_ de Educação e Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Moucyr Da !la)- Está encerrada
a sessão.
( Le1~nta-s; a sessão Ós 18 hora.~ e -3 minutos.)

(')ATO DO PRESIDENTE
N' 48, DE 1982
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, c_om base na delegação- de compe!ência contida nos A tos n~'s 2, de 1973, e
2, de 1981, e à vista da exposição dos interessados e das
razões nela contidas, resolve:
]I'
O art. 21' do Ato n~ 39, de 1982, passa a vigorar
com a seguinte redaçào:
"Art. 21' Este Ato entrará em vigor na data de
sua publicação, inclusive para efeíto de quáisquer
vantagens financeiras, resguardado o direito d_os beneficiários da medida constante-do art, 1.~' de contãrem o tempo de serviço Prestado na CfaSs~ -.. A,·.
paia fins de progressões futuras,"
_
.
2~' Este Ato retroage em seus ~feitos à data de publicação do Ato n~' 39, de 1982; do Presidente do~ Senado.
3~> _Reyogam_-sg as disposições em contrár!o. ·
Sen~d~- :F·ederal, 5 de- dezeJ!lbco·.
!982_:. "ScTJadw

de_

Jarbas Passarinho, Presidente.

d~~a; por have~-·~id~ omiÚd~ no
DCN....:... ·se_ção 11- de 6-12-82.

(*) Publicado nesta
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INSTITUTO DE PREVll>tNCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da Reuniiio Ordinária, realizada no dia 13 de
janeiro de 1983.

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia tr~ de janeiro de mil novecentos e oitenta e três com a presença
dos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Agenor Maria, Bernanrdino Viana e Deputados Maurício Fruet,
Hugo Napoleão, Alceu Collares, Sabastião Andrade,
Raul BernardO; AldO Fagundes e Renato Azeredo, soh a
presidência do Senhor Deputado Bento Gonçalves,
reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, a fim de tratar assuntos
dívcrsos.- Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o
Senhor Presidente inicia os trabalhos dizendo de sua
imens-a satisfaçUo em rever os senhores membros do
Conselho, formula a todos, muita ventura e paz para a
jornada do novo ano. E com júbilo, dá ciência que, finalmente,_ o projeto de lei número cinco mil, quinhentos
e quarenta e cinco de mil novecentos e oitenta e um, que
consolida a legislação e assegura a perenidade do Instituto de Previdéncia dos Congressistas, foi aprovado pelo
Congresso Nacional em cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois e, sanciOnado" pelo ExcelentfssiinO
Senhor Presidente da República, General João Baptista
de Oliveira Figueiredo, em viilte e nove de dezembro do
ano próximo fii1do, trãnsforrnandO-:Se- na- Lei número
sete mil e Oitenta e sete. Agradece o emPenhO dos cOriseJhdros e todos que demonstraram preocupação e, consM
cientes da necessidade da reformulação proposta, trabalharam para aprovar a referida lei, notadamente, os senhores Senador Dirceu Cardoso e o Deputado Batista
Míranda. Destacou, em eSp-ecíal, -o senhor Presidente a
ativa e valiosa colaboração dos Senhores Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Senador
Jarbas Passarinho e Deputado _Nelson Marchezan. Elograu a boa vontade e o trabalho por ambos realizado
pam a tramitação do projeto e, depois, nas gestões dese-nvOlvidaS juilto io POder Executivo para a sanção da
lei. Em razão dJsso, fez o senhor Presidente registrar em
ata um voto de louvor àquelas autoridades e, com aprovação do Conselho, disse que seria inaugurada uma fotografia dos Presidentes, do Senado e da Câmara, na Galeria de honra do lnstituto, por ocasião da solenidade de
transmissão d~ __cargo e posse do novo Conselho, tendo_
des(g-rlado o Conselheiro Deputado Raul Bernardo para
saudãr Os homenageados. A seguir, submete à apreciação e aprovação do Conselheíro Deliberativo as ResOluções il.úmei-os um, dois, três e quatro, todas do ano
cm carso";-·que ffa-t:am;-respeCfiVanl.entê, da alteração-da
Resolução número setenta e um de mil novecentos e oitenta; de empréstimos e financiamerlto especial; do reajuste das pensões e do reajuste das gratificações concedidas aos servidores à disposição- do IPC. consoante o que
determina o Decreto-lei número mil novecentos e oitenta
e·-dois, de vinte_ e oito de dezembro de mil iiávecentõs e
oitenta e dois e cumprindo o estabelecido no artigo qua.
renta e três, da Lei número sete mil e oitenta e sete, de
vinte e nove de dezembro próximo passado, Após discussão, a!iResoluções s·ào aprovadas por unanimidade e serão publiCadas à parte. Em continu.uçij'o, o Conselho Oeliberativo aprecia e aprova, unanimimente, os s.eguintés
processos, deferidos "ad referendum" pelo Senhor Presideote:- .de cpncessào de pensão a: Victóría Amália de
Barros Carvalho Gozdawa de Sulocki e Jan Arthur Thomas Gozdawa de Sulocki, em partes "i_gü3.is; Cleoriice
Maria Antotiello Fanton; Célia Diníz GonçalveS-R.e.gQ e
filhas menores; Doralice Atilia Brito e .filha menor; Maxi.r:niano Vianna; Maria Ailléria Mi:iriilho di·La R.Oétue
. Alme_ida; Paulo R~y_m_undo; Evelyn de Ollv_eita Pe_n~ Ça-;·~a-lcan.ti Alen.car; "bülçe Menezes banias;_ Carlota. da
ConceiÇão Pàz de Vasconei!Los Tor-res; Fra\-icisca· de
Medeiros Chaves; Décio Braga Oe Carvalho; Dinah Díniz Macha.;Io e filhas maior~. solteiras; Maria da Con'---eiçào G~i.marãe_s de Menezes Tinoco_ e filha, maior, soltei!a; rsàu ra Sampaio e filha, maior, ~olt.eira e Lolita
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Souza Sales e filhos menores; --de integralização de caR ·
rência dos ex-deputados Fernando Gonçalves e Antonio
José Miguel F_eu Rosa; - de concessão de pecúlio que
trata o Decreto Legislativo número vinte e nove de mil
novecentos e oitenta e um a: Cleonice Maria Antonello
Fanton; Doralice Afília Brito e Filhos; Isaura Sampaio e
filhos; - de concessão de seguro a: Marlene Raposo
Lauande e Gílda de Oliveira Leal; - em requerimento
da servidora Maria Nirce da Silva.. Em seguida, são rela-

tados e aprovados, unanimiri16i1te, os seguintes- processos: de concessão_ de pensão a: Heyronides Maria Apá:recida Corte Trindade, nos termos do parecer do Relator
Deputado Raul Bernardo; Alba Mota Canttdio e Maria
Alice de Medeiros em partes iguais, conforme parecer do
Relator Senador Nelson_Carneiro; Egberto Baptista Pires pelos filhos menores; Geny Ta~ares de Oliveira e filho menor, ambos deferidos em conformidade com os
pareceres- do Relator Deputado A Ido Fagundes; - de
integralização de carência dos ex-deputados: Pedro Laura Domaradzki, nos termos do parecer do Relator De-putado Aldo Fagundes; Alexandre Machado da Silva e
Hydeckel Menezes freíta_s Lim.a, nos termos dos pareceres do Relator Deputado Pedro Faria; e Jacob Pedro Carola, nos termos do parecer do Relator Deputado Raul
Bernardo: ..,..- de contribuição como sUplente, em exercício, de Omar Sabino de Paula nos termos do parecer do
Relator Deputado Pedro faria; e de João Lúcio da Silva,
nos termos do parecer do Relator Deputado Aldo Fa- .
gundes: - de revisão de pensão do Deputado Edvaldo
de Oliveira Flores, nos termos do parecer do Relator Deputado A Ido Fagundes. Foi, ainda, ratificado o par~cer
do Conselheiro Deputado Raul Bernardo no processO
do ex-deputado Josê Ribamar Marão Filho, nos termos
do despacho do ConSelheiro Deputado Renato Azeredo.
São, também relatados e indeferidos, por unanimidade,
os seguintes processos: do pensionista Benedito Afonso
de Araújo, nos termos do parecer do Relator Deputado
Raul Bernardo:· do Deputado Airon Carlos da Silva
Rios: do ex-parlamentar Geraldo Gurgel de Mesquita e
do funcionário Roberval Baptista de Jesus, nos termos
do parecer do Relator Deputado Aldo Fa-gundes. Em
prosseguimento, o Senhor Presidente distribui os seguintes processos: - de averbação de mandato estadual em
que é requerente o Deputado Antonio Rezende Monteiro, ao Senhor Conselheiro Seriidor Nelson Carneiro; do
Senador Tarso Outra que requer pagamento de contribuições em período que esteve afastado para exercer o
cargo de Ministro de Estado, distribuído ao senhor Conselheiro Deputado Maurício Fruet. Dando continuidade. o senhor Presidente Deputado Bento Gonçalves propõe seja consignado em ata um voto de pesar pelos falecimentos dos senhores Deputados LidovinO Antonio
Funtom, Cuntídio Nogueira Sampaio, Henrique Brito
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Filho, Rogério da Silva Rego, Heitor Cavalcanti, Alencar Furtado e José Pinheiro Machado, que é aprovado
por unanimídade. Pross~;:guindo, de acordo com o disposto no artigo doze, inciso HI, da Lei número sete mil e
oitenta e sete, de vinte e nove de dezembro de mil novecerit6s e oitenta -e dois, o Conselho aprecia e aprova os
balancetes patrimoniais- e os demonstrativos das receitas
e despesas relativos aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de mil novecentos e oitenta
e.dois, e o balanço patrimonial referente ao período de
primdro de janeiro a trinta c um de dezembro de mil nov_ecentos e oitenta e dois. Vencida esta parte da pauta da
reunião, o senhor Presidente disse que o Conselho iria
apreCíar a regulamentação da Lei número sete mil e oitenta e sete de v-irüee-rióVe de dezembro de mil novecentos e,oi[eflta e"dois, para que o Instituto se ajuste, no seu
funciom1m~nto, à sistemática da nova legislação. Para isso, disse, havia constituído um Grupo de Trabalho coordenado pelo Conselheiro Deputado A ido Fagundes e. integradO pela Assessora Técnica· da Presidência, Mariza
Barbosa de: Almeida Sampaio Ferreira, o Diretor EXecutivo Pedro Alves de Freitas, e o bacharel José Veiga filho, para elaborar ó projeto de Regulamento. Deu a palavra ao Conselheiro Deputado Aldo Fagundes para relatar a matéria. O Relator, inicialmente, disse que o grupo de Trabalho recebeu colaboraçijo especial e efid6nt6
assessoram.ento dos bacharéis Sonilton Fernandes Campos e Luiz Fernando Garcia de Oliveira, da quadro de
Assessores da Câmara· da:!i Deputados, gentilmente cedidos pelo dignfssimo Diretor-Geral Doutor Alteredo de
Jesus Barros, e que na redução_ final o próprio Presidente
do Instituto de Previdência dos Congresslstas pÚÜcipOU
ativamente, com idéíils e SugeStõe.s para aperfeiçÇ~ai' o
__texto. Disse ainda o Relator que o Grupo de Trabalho
optou pela elaboração de dois documentos básícos~ _u_m
Regulamento e um Regimento Interno, este disciplinando o funci_ona_mento do-Instituto e aquele fixando as normas gerais decorrentes da ap!ícação da Lei número sete
mil e oitenta e sete. Explicou, a seguir, as linhas seguidas
pelo texto elaborado, no momento apenas o Regulamento Básico, chamando a atenção do Conselho para as inovações_ introduzidas na legislação do IPC, entre as quais
destacou: redução do tempo limite para o cálculo das
pensões, de trinta e cinco para trinta anos; estabelecimento da idade de cinqüenta anos para a percepção da
pensão por parte dos novos segurados; abertura para o
ingr:Cssó de novos segurados facultativos; possibilidade
de averbação de até_um mandato estadual ou municipaJ;
ampliaÇão da receita, com o aumento da aUquot~ de
contribuü;ão__d_g segurado obrigatório de oito para dez
por cento; fixação de recursoS próprios para a formação
---dQ_ fundo Assistencial; criação da Caíxa de Pec.úlio, com
a administração confiada ao Instituto; fixação da pensão
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mínima em CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros), a ser alcançada gradualmente, dentro do plano de revisão das
pensões, de acordo com verba separada para esse fim e
nova sistemática para o cálculo das pensões. Nesta parte,
explicou o Relator, tendo baixado o teto de trinta ~_cinço
para trinta anos foram fixados novos índices consoante
o tempo de contribuição do segurado. Disse, também,·
que o câlculo da pensão, segundo o texto elaborado, deverá ser feíto. pelos subsídios vigentes na data da conces·
sào, tendo esta questão sido objeto de demorada análise,
especialmente por parte dos Conselheiros Deputados
Raul Bernardo, Renato _Azeredo, Mauricio Fruet e
Hugo Napoleão, todos concluhldo que esta interpretação corresponde inteíramente ao espirita e à letra da
Lei número sete mil e oitenta e sete de vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oítenta e dois. O ConseJhiro
Deputado Renato Azeredo declarou, indusive, que esta
interpretação se ajusta à história do IPC, "porque era assim que se fazia quando o Instituto foi criado". Dadas as
explica.çÇies pelo Relator, o Projeto fOi amplamente discutido e, depois de feitaS algumas modificações sugeridas
pelo ConselhQ, foi _iproviido, coi1forme redação final
publicada em separado. O mesmo Grupo de Trabalho,
disse o Senhor Pre_sidente, deverã agora elaborar o Regimento Interno, para posterior discussão e aprovação do
Conselho. Nada mais havendo a tratar, à-s dezenove hO~
r as é encerrada a reunião. E, para constar, eu, Pedro Alves de Freitas, Secretário, lavn;i a presente ata que, depois de lida e aprovada, serií assinada pelo senhor Presidente.
Deputado Bento Gonçalves - Presidente
INSTITUTO DE PREVID!':NCIA
DOS CONGRESSISTAS
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da Competência estabele·
cida pelo art. 15 idem "d" da Lei n'i' 4.284, de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
referentes ao período de O1-01 a 31-08~82 e do D_emonstrativo das Receitas e Despesas do mês de agosto de
1982, é de parecer que os mesmos se encontram corretos
e em boa ordem,- satisfazendo, assim, as exigências legais.

Brusília, 13 deja_neiro de 1~83- :senador Agenor Mafia. Conselheiro ...:....: beptii<i.dO Mauricio Fruet, Conselheiro - Deputado Hugo Napoleão. Conselheiro - Senador Nelson Carne ii-o. Conselheiro- Deputado Alceu
Collares, Conselheiro - Deputado Sebastião Andrade,
Conselheiro.
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA
DOS CONGRESSISTAS
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo _do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15, item "d", da Lei n'~4.284, de 20 de no-

vembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas referentes
ao período de l-1 a 30-9-82 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de setembro/8~. ê de parecer
que os mesmos se encontram cotretos e em boa ordem,
satisfazendo, assim, as exigências legais.
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Brasília, 13 de janeiro-de 1983- Deputado A/do Fagunde.s , Conselheiro - Deputado Alceu Collare.s, Conselheiro- Deputado Raul Bernardo, Conselheiro- Deputado Mauricio Fruet, Conselheiro - Senador Nelson
Carneiro, Conselheiro - Senador Bernardino Viana,
Conselheiro- Senador Agenor Maria,_Conselheiro.
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INSTITUTO DE PREVIDI':NCIA
DOS CONGRESSISTAS
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho DeliberatiVo do _[nstituto _de Previdêicia
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art. 15, item- d, da Lei n'l 4.284, de 20 _de no-

vo das Receitas e DeSpesas do mês de outubro /82, é de

Brasília, 13 de janeiro de 1983- D_epu_ta~o Hugo Na
poleão, Conselheiro·- Deputado Alceu i:::ÕIIares, Canse
lheiro - Deputado Sebastião Andrade, Conselheiro Deputado Maurício Fruet, conselheiro- Senador Age·

pafecer que os mesmos se enContram corretos e em bcia

_nof Maria, Conselheiro ....:. Senador Ne(soh Carneiro,

vembro de 1963, tendo procedido ao_ exame _do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e.Despesas
reft;:rentes ao período de 1.1 a 31.10.82 e do Demonstrati-
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INSTITUTO DE PREVIDRNCIA
DOS CONGRESSISTAS
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

o

Cons~lh_o Deliberativo do Instituto de Previdência
dQs Congressistas, nos termos da Competência estábele- .

cida pelo Art. 15 item d da Lei n<1 4.284 de 20 de no·
vembro de 1963, tendo proc-edido ao exame do Balancete
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
do més de novembro/82, é de parecer que os mesmos se
encontram corretos e em boa ordem, sa~ísfazendo~ as·sim, :.tS exíiéncías legais.

Brasília, 13 de janeiro de 1983- Deputado Aldo FaConi>elheiro- Deputado Alceu Collares. Conselh~íro - Deputado Raul Banardo, Conselheiro - Deputado Mauricio Fruet, Conselheiro- Senador Nelson
Carneiro,_ Conselheiro - Senador Bernardino Viana,
Conselheiro - Senador Agenor Afaria, Conselheiro.
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho DeHóerutiVo do Instituto de Previdência dos Congressistas, nos termos da CómpeiêÕCia~-esia
belecida pelo art. 15 item "d" da Lei n~> 4.284 de 20 de
novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balan-

7.®-

Brasília, 13 de janeiro de 1983 - Deputado Aldo
Fagundes, Conselheiro - Deputado Alceu Collares,
Conselheiro- Deputado Raul B~mardo, ComelheiroDeputado Mauricio Fruet, Conselheiro- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro- -Senador Bernardino Vianã,
Conselheiro - Senador Agenor Maria. Conselheiro.

cete Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e
- pesas referentes ao período de 01-01 a 31-12-82 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de dezembroj82, é de parecer que os mesmos se encontram
corretos e cm boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO No 01(83
Altera dispositivo da Resolução n~' 71/80,
gulamenta a concessão de auxílio-doença.
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quere~

O Conselho Defíberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, no uso de suas atribuições,
Resolve;
Art. 1~ O l:lrt. 7_q_ da Resolução n9 71/80 passa a ter a
seguinte redução:
"Art. 71' Para a finalidade do art. 51' as contribuições e os benefícios serão computadoS ã contar
de fevereiro de 1979."
Art. 2~> Exclua-se o parágrafo úníCô dá ai-t. 79 àa Resolução n~' 71/80.
Art. 39 Dê-se a seguinte redaçào ao art. 81' da Resoluçlio nl' 71/80.
"Art. 8~> Para fins de aplicação do art. 7~>, aos
segurados que já tenham sido beneficiados, a soma
das contribuições será considerada a partir da concessão do último auxílio."
Art. 4~> A presente Resolução entra em vigor a partir
desta data, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de janeiro de 1983 - Deputado Bento
Gonçah·e.l', Presidente- Deputado Tertuliano Azevedo,
Conselheiro- Deputado Raul Bernardo, ConselheiroDeputado Renato A;:eredo, Conselheiro - Deputado
Maurkio Fruet, Conselheiro - Deputado Aldo Fagunde.~. Conselheiro Deputado Hugo Napoleão, CanSe:.
lheiro -Senador Agenor Maria, Conselheiro.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS COI'IGRESSISTAS
RESOLUÇÃO No 02/1983
Dispõe sobre a concessão de empréstimos cm geral
e dá outras providências.

O Co_nselho Deliberativo--do Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, no uso de suas atribuições e ·
ante o disposto no art. 49 e parágrafo único do art. 50 da
Lei nl' ?.087, de 29 de dezembro de 1982,
Resolve:
Art. J<:> As carteiras de emprésttmos simpleS-, financiamento especial e Fundo Assiste-rida! âo IPC, após vedficaçlio de disponibilidade de Caixa, consider-ãda-a re--::
serva matemática para pagamento da fo[ha de pensiOnistas e observadas as normas vigentes para concessão de
empréstimos em geral, serão autorizadas a operar, pelo
Presidente do IPC, nos termos a seguir diSclplinados:
I-- Empréstimos simples aos segurados, mediante
consignaçlio em folha _de pagamento das duas Casas do
Congresso Nacional, seus órgãos supervisionadoS-e folha de pagamento dos pensionistas dp IPC, observadas
as normas vigentes para averbação, passam a obedecer
aos seguintes critérios:
-a) teta: Cri !.iOO.OOO,OO (um milhão e quinhentos mil
cruzeiros);
b) prazos: 6 (seis) ou 12 (doze) meses;
c)juros e correçã_o monetária prefixada:- 6.3% (sds
ponto três por cento) ao mês.
II- Financiamento especial aos segurados para aqui~
sição de veículo automotor atraVés de revendedor autorizado, firrila ou pessoa física,- até -o limite individllaT Cfe
Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros)
obedecendo-se o_seguinte:
a) observar, sempre, a capacidade financeira do mutuário, que será aferida com base nos subsídios, veilc1mento, pensão ou provento:
b) o veículo objeto do finari"Ciamento deverá ter~ rio
máximo, quatro anos de fabricação e, em :Se tiatan.do de
veículo usado, o valor do financiamento não poderá ultrapassar a cotação estabelecidas nas pesquisas de mercudo, com as garantias_ adi.cionais de:
I - alienação fidudária do veiculo;
2 _- além de contrato de financiamentO do veicUlo, -se=: ·
rá assinada promissória no Valor tõtal da dívida;
3- endosso de alienação fiduciáría em favor do IPC
no certificado de propriedade do veículo, cuja cópia será

autcn'ticada e juntada por funcionário da Seção de Fundo Assistencial ao contrato do mutuário neste Instituto,
ficando estabdecido que o prazo máximo para o cumprimento dessa norma, é de até 30 (trinta) dias, após a aquisição do financiamento;
4- o pagamento das amortizações mensais será feito
mediante autorização escrita irrevogável do mutuário ao
Banco do Brasil S/ A., agências SUPAR, SUSEN, ou
SUDEP, pai"a o desconto ein sua conta-corrente da
quantia devida, em favor do IPC;
c) oS-prazos para pagamento do financian1ento_são de
12 (doze), 18 (dezoito) ou 24 (vinte e quatro) ineses, sendo juros e correção monetária prefixada a mesma estabelecida na alínea "c" do inciso l, desta ResolUção;
d/ anles da concessão do fiO andamento, o veículo que
o miftu_ãriO desejar adquirir atravéS de pessoa física será,
obrigatoriamente, vistoriado por funcionário designado
pelo Presidente do IPC; e
e! em caso de perda do veículo o mutuário ficará obrigad_o ao pagamento das prestações mensais restã.ntes.
III- Os empréstimos c·oncedidos pelo Fundo Assis~
tencial do IPC, obedecem ao disposto no inciso I desta
Rcsoluçlio, exceto no que concerne ao seguinte:
a) para segurados do IPC, juros e correçào monetária
prefixada de 7.8% (sete ponto oito por cento) ao mês;
b; para não segurados do IPC,juros e correção monetária prefixada: 8.8% (oito ponto oito por cento) ao mês.
Art. 2"' A partir do pagamento da metade do_va[or
do débito, será concedido abatimento de 50% (cinqüenta
por cento) do valor dos juros e correção a vencer, para:
I - empréstimos, com prazo igual ou superior a 12
(doze) meses- nas reformas ou quitações;·
II - financiamento especial para ·veículo - somente
nas qUituções.
Art. 3~ A margem consignável do segurado pensionista para averbação na folha de pagamento de pensões
do IPC, será igual à concedida aos parlamentares pelos
órgãos competentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal:
Art. 4~ O mutuário que desfizer o seu vínculo de segurado com o IPC, terá o restante do seu débito vencido
_ em sua totalidade obrigando-se a resga-tá-lo imediatamente, ou através de unia promissória devidamerite avalizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 5"' A presente Resolução entra em vigor a partir
desta data, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de_ 1983.- DepUtado Bento
Gonçalves, Presidente - Deputado Tertuiiano Azevedo,
Conselheiro - Deputado Mauricio Fruet, Conselheiro
- Deputado A Ido Fagundes, Conselheiro- Deputado
Hugo Napoleão. Conselheiro- Senador Agenor Maria,
ConSelheiro- Deputad:.o Re~ato Azeredo, Conselheiro.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS CONGRESSISTAS~
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência_ dos Congressistas - IPC, com fundamento no
art. 62 da Lei nn 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
resolve expedir o seguinte
REGULAMENTO BÁSICO
Capftulo I
Da Sede, Foro e Regime
Art. 1"' O Instituto de Previdência dos CongressistasIPC- é uma entidade de previdência, com autonomia
administrativa, regida por legislação própria, constituída
pela Lei n9 4.284, de 20 de novembro de 1963, e consolidada pela Lei n"' 7.087, de 29 de dezemhro_de 1982.
Parâgrafo único. O IPC tem sede e foro no Distrito
Feder;.~l e funciona no Palácio do Congresso NacionaL
Art~ 21' O IPC rege-se por este Regulamento Básico,
pelo Regimento Interno e demais normas regulamentares que forem baix:.~das pelos Úrglios competentes de sua
administração, tendo cQmQ objetivo piecípuo -conceder
benefícios aos seus segurados e respectivos dependentes.
Parágrafo único. Nenhuma prestação de -caráier assistencial ou previdenci.ária poderá ser criada ou modífiCada sem que seja estabelecida a fonte de custeio.

Art. 3~> O presente regulamento só poderá ser modificado:
I -pelo voto da maioria absoluta dos membros ·p-resentes em Assembléia Geral;
11 -por decisão da maioria absoluta dos membros
dos Conselhos Deliberativo e Consultivo, tomada em
reunião conjunta.
Cap{tulo !I
Da Organização
Secão I
Dos Orgãos

Art. 4~> SãO úrgãos do IPC:
I - o Conselho Deliberativo,
II- O Conselho Consultivo;
III - a Presidência e a Vice-Presidência;
IV- a TesoUraria.
§ 1~' O Conselho Deliberativo compõe-se de nove
membros titulares e igual número de suplentes:
I -três Senadores;
II -seis Deputados Federais.
§ 2º O Conselho Consultivo constitui-se de:
I - Presidente do Senado Federal;
II- Presidente da Câmara dos Deputados;
lll- Presidente do IPC;
IV- ex-Presidentes do IPC.
§ 39 A Tesouraria compõe-se de:
I -um Tesoureiro titular;
H- dois Tesoureiros suplentes.
~ 4Q Vinculada aos Conselhos e junto à Presidência
funciona uma Assessoria e, subordinada à Presidência,
uma Secret~iaExecutiva, cujas atribuições são definidas
em Resolução do Conselho Deliberativo.
~ 5Q Os titulares e suplentes dos Úrgàos do IPC apresentarão declaração de bens, no prazo de sessenta dias
depois da posse e trinta dias antes de deixar o cargo.
Secão II
Da Eleição

Art. 59 O Presidnete e o Vice-Presidente, necessa~
riamnente segurados obrigatórios em exercício, são eleitos de dois em dois anos, alternadamente, pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados.
Parágrafo Único. O Presidente e o Vice-Presidente
são eleitos na última terça-feira do mês de março, do primeiro e terceiro ano de cada legislatura.
Art. 6~> Os membros do Conselho Deliberativo são
eleitos pela Assembléia GeraL
§ 1"' Dos membros suplentes, um terço é escolhido
dentre Os segurados facultativos e pensionistas.
§ 29 As chapas dos concorrentes aos cargos eletivos
deverão ser apresentadas à Secretaria Executiva do IPC,
para efeito de registro em livro próprio, com a antecedência mínima de cinco dias úteis da data fixada para a
realização da Assembléia Geral.
Art. 7~> O Conselho Deliberativo, por indicação do
Presidente, elege, dentre ·os segurados, o Tesoureiro titular e ÇJS Suplentes.
Art. 8<:> O mandato dos membros da administração é
de dois anos, permitida a reeleição.
~ I Y A posse dos eleitos, bem como a dos membros
do Conselho Consultivo, ocorre no primeiro dia (!til do
mês de abril, na sede do IPC.
- § 29 Se sobrevier força maior que impeça a realização
das eleições, os mandatos dos membros da administração fi_cam '!l:!tomaticamente prorrogados, até que seja
passivei realizá-las.
Art. 9"' Os cargos eletivos e os membros do Conselho
Consultivo não são remunerados sob qualquer forrria.
Art. 10. _O Vice-Presidente é o substituto do Presidente _em caso de ausência, impedimento ou vacância.
Art. II. O membro mais idoso do Conselho Deliberativo exerce a Presidência, na-hipótese de falta Ou impedimeilto -do Presidente e do VIce-Presidente.
§ 1~> O impedimento do Presidente por período superior a noventa dias implica na vacância do cai'go~-
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§ 29 No caso de vacância do cargo de Presidente, deverá realizar-se a eleição dentro de trinta dias da ocorrência da vaga, cabendo ao Conselho Deliberativo eleger, dentre os seus membros, o substituto, até o final do

biénio.

§ 39 Se o cargo de Presidente vagar a-meilos de três
meses do final do mandato, não haverá eleição, assumindo a Presidência o Vi ce-Presidente e, subseqüentemente,
no impedimento desse, o membro mais idoso do Conselho Deliberativo, em caráter definitivo, até o final do bié-nio.

Secão !li
Dos Co_nst;lhos

Art. 12.

O Conselho Deliberativo

reúne~se

nõ Palá-

cio do Congresso Nacional sempre que convocado pelo
Presidente e as decisões são tri-riiadas pelo voto da maioria de seus membros, assegurado ao Presidente o voto de
desempate.
§ 19 O Conselho DeliberativO pode reunir~Se, tarit~
bém, por convocação da maioria absoluta de se.us
membros titulares.
§ 29 À convocação para as reuniões do Conselho De~
liberativo é feita aos membros titulares e ~plentes, devendo estes substituírem aqueles, automaticamente, em
caso de ausência, respeitado o limite da composição do
órgão.
_ _
Art. 13. t facultado ao membro do Conselho Con~
sultivo participar das reuniões do Conselho Deliberati~
vo, sem direito a voto.
Art. 14. O Cons_elho Consultivo reúne~se, ordinaria~
mente, em conjunto com o Conselho De_liber_ativo, na úl~
tima quinzena de cada sessão legislativa, para traçar a
programação administl'ativo~financeira dõ- IPC para o
ano subseqUente.
ArL 15. O Conselho Consultivo pode reunír-se extraordinariariiente, mediãnte convocação de seu Presidente ou do Conselho Deliberativo.
§ 1"' Preside o COnselho Consultivo _o último Presi~
dente do IPC.
§ 2"' O Conselho Consultivo, sempre que entender
necessãrio, pode solicitar laudo pericial de aUditOiili especializada para, no prazo de trinta dias, avaliar a situação econômico-financeira do IPC.
§ 3Q O Conselho Consultivo_ pode convocar extraordinariamente o Conselho Deliberativo para tratar de assunto de interesse da adminstração do IPC.

Seção IV
Da Assembléia Geral
Art. 16. A Assembléia Gerai reúne-se:
I - ordinariamente, na última quarta-feira do mês _de
março, para:
a) anualmente, deliberar sobre o relatório do Presidente;
b) no primeiro e no terceiro ano de cada legilatura, eleM
ger os membros do Cons-elho Deliberativo;
II -extraordinariamente, por convocação do Presidente, dos Conselhos do IPC ou por um terço dos segurados:
a) para destituição do Presidente;
b) para reforma do Regulamento Básico:_
c) para outros motivos graves e urgentes.
Parágrafo único. Do edital constará a expressa finalidade da convocação e, no cas_o da alínea a, a Assembléia
é presidida pelo ex-Presidente do IPC mais idoso presente à reunião e, em sua falta, pelo segurado obrigatório
eleito dentre os presentes.
Art. 17. As convocações extraordinárias são feitas mediante edital publicado no Diário do Congresso NaM
cionat, Seções f e II, e afixad_o na sede do Instituto, com
a antecedência mínim·a-ae cinco-días.-§ 1"' O quorum de segurados para deliberação na
Assembléia-Geral extraordinária é de:
I -maioria absoluta, em primeira convocação, na hora
aprazada no edital;

II - um terço, em segunda convocação, cmco noras depois;
III - dez por cento, em terceira e última convocação,
após três dbs úteis.
~S 21> Caso não seja atingido o quorUm- previsto em
qualquer dos itens do parágrafo ant~rior, submeter-se-á
a matéria, rio prazo de quarenta e oito horas, à discussão
e deliberação dos Conselhos.

Seçào V
Da Estrutura Administrativa

Art. 18. A estrutura administrativa do IPC é definida em Resolução baixada pelo Conselho Deliberativo,
vedada a admissão de servidores em quadro próprio.
Art. 19. Os servidores do Senado Federal e da CâM
mara do Deputados, que forem requisitados pelo Presidente do If'C,__são postos à disposição do Instituto pela
Casa de origem, que lhes assegurará a remuneração~dos
carg(IS ou _funçõ~_q~:~e exercerem, sem prejuízo de quaisquer de seus dir_eiitOs~ fU-ncionaiS.
Art. 20. O Pr~idente.r~quisita as instalações, o material perma~ente, bem como sua manutenção, e o
Diretor-Ex6cutiv-o; Qi;f bens de consumo, necessários ao
funcionamento do IPC, cabendo ao Senado Federal e á
Câmara dos Deputados o seu atendimento.
Capítulo III
Da Receita
- Art. 21. O custeio dos benefícios as-segurados pelo
IPC é atendida_ pelas seguintes fonteS- de receita:
I - contribuições mensais:
a) 10% (dez por cento) dos subsídios dos segurados
obrigatórios, partes fixa e variável, descontados em folha
de pagamento;
_b) 10% (de_z por cento) do vencimento fixo ou salário
básico dos segurados facultativos, descontados em folha
de pagamento;
c) 16% (dezesseis p_or cenio) sobre os subsídios, Partes
fixa e variãvel, e sobre as diárias d9s segurados obrigató_rlõS:-pagos pe:lo Senado Federal e pela Câmara do Deputados;
d) 20% (vinte _p_or cento) sobre o vencimento fixõ ou
salário básico; pago~ pelos Órgãos aos quais Pertençam
_os segurados fa,_cultutívos;
e) Z'b (sete por cento) descontados das pensões pagas
aos segurados pensionistas;
f}_ o valor da complementação de caiêricia pago pelo
segurados na condiçõesdÕ art. 36;
II - -o valor das, diárias desc~ntados dos -segurados
obrigatórios que fastarem às sessões;
-~II -_o ~aLo r ~es_tinado _!_a~er~aç~o ~e -~andato estadual ou municipal;
IV -juros, correção monetária, multas, taxas, comissões~ aluguêis e __ outras rendas auferidas;
V - doações, legados e rendas extraordinárias;
VI - dotações específicas destinadas ao IPC no orçaM

menta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;
- VIl - auxílios e subvenções destinados ao IPC no
Orçamento da União, além da c_onsignaçào feita- por
-Congressistas;
§ }Q Compete aos Órgãos aos quais estão vinculados os
segurados incluírem, em seus orçamentos, as dotações
suficientes à execução do disposto nas alíneas c e d do
item I deste artigo.
§ 2Q O IPC não devolve contribuições, salvo por expressa t?_revisão legal.
Capítulo IV

dos Segurados
Art. 22. Os segurados são de três categorias:
I - obrigatórioS;
II - facultativos;
III - pensionistas.
Art. 23. São segurados obrigatórios, independentemente de idade e exame de saúde:
I - Senadores;
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II - Deputados Federais;
III - Suplentes em exercício.
Art. 24, São segurados fucultativos:
I - os servidores da Cfimara dos Deputados- e do Se~
nado Federal e de seus órgãoS supervisionados, que já estejam nessa categoria ou nela venham a inscrever-se;
I I - os ex-segurados obrigatórios que estejam OuVenham a estar integraUzando o período de carência.
Art. 25. São segurados pensionistas ou segurados ob-ri--gatórios _e facultativos qu_e, integralizada a carência, se
tornem pensionistas.
Art. 26. A reinscriçàõ é considerada para todos os efeitos como inscrição nova.
§ }Q Os segurados obrigatórios que tenham pertencido
a essa categoria_anteriorment~ à vi_gência da Lei n9 6.497,
de 7 de dezembro de 1977, terão assegurado, ao término
d9 novo mandato, o direito a somar o tempo do anterior
com o atual, permanecendo cOmo básico o_ valor do
subsídio fixo para o cãlculo de pensão.
§ 2Q Se os reinscritos na fonTta do parãgrafo anterior
completarem, no novo período, um mínimo de quarenta
e oito contribuições sobre Os- subsídios, partes fixa e Variável, terãõ- direito ao reajuste da penSão, nos termos do
art. 48 deste Regulamento.
§"JQ As contribuiçõe~ recolhidas na vigência da Lei nQ
7.087, de 29 de dezembro de 198"2~ pelos suplentes sem
carência liiteg-falizada, são computadas para efeito de
c_oncessão de auxOio~doença e somadas às que vierem a
ser efetuad'iís nos lermos do iri. 24 da mesma lei.
Art. 27. Perde a qualidade de segurado aquele que deixa _r de recolher as contribuições durante Seis meses.
Parágrafo Único. No cas9 de averbação de mandato
estadual ou municipal, perde o direito o segurado que
deixar de recolher as contribuições durante seis meses,
somando-se, entreta_nto, a seu_ favor, o tempo efetivamente pago.
Art. 28. Nào haverá contagem recíproca de contribuições efetuadas eõ1~C3tegorias diversas. O segurado
que mudar de catego-iia terá asSegurados os direitos ínerentes a cada uma delas, podendo, inclusive, fazer jus à
pensão nas duas categorias~
Art. 29. O pagamento das contribuições, inclusive as
do Úrgão a que pertencer, ê de responsabilidade pessoal
do _segurado, sempre que o seu afastamento temporãrio
do Senado Federal ou da Câmar~ dos Deputados torne.
impossível o desconto em folha.
Art. 30. O segurado obrigatório, desde que o requeira
em exercício, pode <ivel-bar, no máximo, um m"àndato estadual ou municipal.-para-efeito de cálculo de pensão.
§ jQ O pedido para averbação é instruído com certidão
comprobatória do mandato,Jornecida pelo_Órgão competente, cabendo a decisão ao Conselho Deliberativo.
§ 2Q Entende-se como em exercício o segurado obrigatório licenciado para desempenhar funções compatíveis
com o iha!'dato, nos- termos dO_ art. 36 da Constituição
Federal.
§ 3Q A averbação pedida somente gera direitos para o
segurado após o pagamento das contribuições correspondentes, calculadas em 24% (viilte e quatro por cento)
dos subsídios, partes fix.a e variãvel; vigentes na data do
pagamento, sendo 8% (oito por cento)_da parte do segu~
rado e 16% (dezesseis por cento) da parte patronal.

C:dpítulo V
Dos Dependentes
Art. 31. Consideram-se dependentes do segurado, des-de que vivam sob sua dependência económica:
I - a esposa, salvo se tiver abandonado o lar sem justo motivo;
II - o marido inválido ou com mais de sessenta anos;
III - a companheira mantida há mais de cinco anos;
IV- os filhos de qualquer condição, menores de vinte
e um anos ou inválidos;
V-- o pai invãliO.o oi.i ã riiãe;
VI - a pessoa designada que:
a) tenha menos de vinte e wn anos;
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pendência.
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-

Art. 32. Perdem a condição de dependente;
I - a viúva ou a companheira, pelo casamento;
II - o cônjuge, judicial ou conseosu~:I!mente separado, ou divorciado, a quem não tenham sido assegurada a
percepção de alimento_s, nem o que tenha abandonado o
lar há mais de cinco anos ou se encontre em outra situação disciplíilada na legislação civil;
IIJ- os filhos e as pessoas a eles equiparadas, pelo casamento.
Art. 33. Se não existirem filhos com direito à pe!Tsão,
o pai invâHdo ou a mãe concorrem coni a_ esposa, a ·companheira ou o marido com fiais de si!sSenta anos o"u-_in-

válido, bem como com a pessoa designada, desde que
haja declaração P.Or escrito--do segurado.
Capítulo VI
Dos Bene-ficios
Art. 34. O IPC concede:
1- pensão:
a) por tempo de mandato;
b) por tempo de contribuição;
c) por tempo de serviço;
d) por invalidez;
e) por morte.
II -benefícios, através do Fundo Assistencial:
a) auxílio-doença;
b) auxílio-funeral;
c) pecúlio;
d) outros beneficias resultantes de convênios.

Seção I
Da Carência
Art._35. O período de carência para a concessão de
pensão, salvo a ocorrência de invalidez ou morte, é de
oito anos de contribuição, __ _
Art. 36. Acarência pode ser integralizada, a pedido
do segurado, independentemente de estar o requerente
no exercício de mandato ou cargo, desde que o requeira
dentro de seis meses, improrrogavelmente, a contar do
dia imediato ao fim _do_ mandato ou de seu exerdcíO, ou
do dia do desligamento.
·
Art. 37. As contrib_uições Com a finalidade de completar a carêncià são.- efetuada,S mensalmente e calculadas:
I .:.....·ein .10%·_ (dez· por cento) sobre o valor _dos su~sí
dios, partt!s fixa e v~iiá"vel, .rriais '16% (dezesseis pOr ccn~
to) scthre _qS sUbsÚlio~. · p"artes_ fiXa ~ variâvel, e mêrlia das
diárias ,Pagas ·aOs- Ç,ongressistas, no ·cas9 de _segurado
obrig_atóriOj
·
.
: .
II- em 30% (trinta por' cento) dos valore.s atribuídos
ao ·venc,imento .fixo ou-Salário básico, n-o caso de segurado facultativo.
, ·
' .
Parâgi"a,fo· OD.íco. As contribuições para. a i'ntegiB.lização .da carência sófâ~ffifeaTU:Stes proporcionais à m.aj9ração dos v_alore.s ~a base de Çâlculo.

Seção !li

Seção II
Da Pensão em Geral

h) tenha mais de sessenta anos;
c) seja inválida.

VII- os irmãos de qualquer condicão, menores de
Vinte e um anos ou inválidos.
§ I~' A existêncfa-aOSdependentes enumerados nos
itens deste artigo exclui os referidos nos itens -que-se lhes
seguirem, com exceção do disposto no§ 39,
§ 2., São equiparados aos 'mhos, mediante declaração
escrita do segurado:
I - o enteado;
II- o menor que se ache sob sua guarda, por deter~
mirração judicial;
ri I - o menor que se encontre sob sua tutela e não
possua bens suficientes ao seu slistertto e educação.
§ 3"' A pessoa designada concorre em igualdade de
condições com os filhos do segurado, desde que este o
declare por escrito e não exista esposa o-u- marido inválido.
§ 4"' Presumem-se sob dependência econômica as
pessoas referidas nos ítens I a IV e as constantes dos itens
do§ 29 deste artigo, tendo as demais que comprovar a de-
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Art. 38~ Para o segurado que se inscrever depois da
entrada em vigor da Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de
1982, é_exigida a idade mínima de cinqUenta anos para
fazer J!l~_à _pens_ão.
Art.39. Excetuadas as pensões concedidas por invalidez Ol! morte~ a pensão é devida:
I -ao segurado obrigatório, proporcionalmente aos
anos de mandato federal, somados ao tempo d~ mandato
estadual ou municipal averbado na forma disciplinada
neste Regulamento;
I I - ao segurado facultativo, por tempo de serviço ou
contribuição.
Art. 40. E vedada a contagem el!l dobro de qualquer
tempo de serviço.
ArL 4 J. A pensão ê devida:
::-.-.1-a partir do términO do mandato oU de seu exercício;
JI- a partir do dia da publicação da aposentadoria;
III - a partir do dia imediato ao óbito.
Parágrafo único. O prazo para requerer a pensão é
de. doze meses após o fato gerador.
Art. 42. É permitida a acumulação da pensão com
pagamento efetuados por outros órgãos.
Art. 43. Êsuspenso o direito ao recebimento da pensão enquanto o segurado estiver investido em mandato
legislativo federal.
Art. 44. E reduzida em dois terços a pensão, quando
o pensionista venha a perceber, mensalmente, vencimento, salârio, gratificação ou remuneração de qualquer es- pécie pelo exercício de mandato, emprego, cargo ou
função públicos em valor igual ou superior à soma de
subsídios, média das diârias e ajuda de custo dos segura-- ~os obrigatórios.
§ f9 O pensionista comunicará dentro de trinta dias a
ocorrência de fato que justifique a redução ou perda da
pensão.
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica ao pensionista que tenha direito adquirido na forma da legislação
anterior.
ArL 45. Até 31 de março de cada ano, ou quando da
Ocorrência de fato que justifique a redução ou ~erda da
pensão, o pensionista declarará:
I -se exerce, ou não outro mandato, função, empre-go ou cargo públicos e, em caso afirmativo, apresentará
documento comprobatório dos rendimentos auferidos,
expedidos pelo Órgão pagador;
11--seu_ estado civil e domicílio.
P_ar~grafo Único. A ~missão pelo pensionista de
qualquer das declarações Cxigídas neste artigo e no & I~>
do art. 44, implicarâ na suspensão automâtica da pensão.
Art. 46. A pensão é reajustada na data_ e nos índices
fixados para o reajustamento geial do_ funcionalismO civil da união.
Art. 47. O IPC pode reajustar o valor das pensões
em caráter complementar, fora da regra estabelecida no
artigo anterior, mediante Resolução do Conselho Deliberativo, observados os seguintes critérios:
a) superavit no exercício financeiro, verificado no ba~
lanço_ anual;
b_) fixação de verba para o reajuste complementar não
.excedente de 30% (trinta pqr cento) do. valor da folha de
pagamento do mês de dezembro de cada exercício mais o
aumento concedido nos termos do artigo anterior;
c).' preVisão da pensão' mínima,
ser alcançada gradualmente, atribuind&-S~ no r~ajU_51ê Complementar va·
lor·.maior para a pensãO 'meflor;
d] r~visão pel-iódi.l?a d~ pe~sã9 mín!Iiiã, à ·medida que
seja: S~pe@da'' peta éÓTJlplem"entaçã<?:·
§·19-- reajuste cóinplementar da.-pensão é aplicado
'ao seg!Jr.adO Pension,isi~,.S\,Ia . vitív~.ou"cornPanheira, rn-- .dependentemente de reqlleri~ento do interessado.
§ .2~>- Outros ·d!!pefldentes- de sei~rido ptnsionista
· : pcrde~n: requerer z coffipl~iri~tá.~o de pensão; para ~am~ c~'so a. éaso· pelo CO!"!-selh.;> Deliberativo,
·

a

o

Das Pensões por Tempo de Mandato,
de Contribuiçao e de Seniço
Art. 48. Para o segurado obrigatório, depois de noventa e seis contribuições pagas, a pensão corresponde a
-26% (vinte e seis por cento) dos subsídios, partes fixa e
variável, vigentes na data da concessão, acrescidos por
ano de mandato subseqUente, exercido ou averbado, dos
seguintes percentuais:
1- do 99 ao 169 ano, mais 3,25% por ano;
li -do 17~> ao 28~> ano, mais 3,40% por ano;
III - do 299 ao 309 ano, mais 3,60% por ano.
§ 19 lntegralizada a carência, o tempo de contribuição superior a seis meses é contado como um ano
para efeito de cálculo da pensão.
§ 2~> Não integrará o cálculo da pensão o período de
contribuição devolvido ao segurado, na forma do_art._3_~>
da Lei n~ 4.937, de 18 de março de 1966.
Art._ 49. Para o segurado facultativo, o valor da pensão é calculado da forma seguinte:
1--:-_multiplica-se _o número de ano_s de contribuição
pela diária extraída da média aritmética dos doze últimos vencimentos fixos ou salários básicos, se o seu direito decorre da Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982;
II - multiplica-se o número de anos de contribuição
por um trinta avos dos últimos vencimentos fixos ou salário básico, se o seu direíto decorre da Lei n~> 6.017, de
31 de dezembro de 1973;
III- multiplica-se o número de anos de serviço prestado ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados por
um trinta avos do último vencimento fixo, se seu direito
estiver assegurado .anteriormente à Lei n'~' 6.017, de 31 de
dezembro de 1973.
Parágrafo Único. O valor máximo da pensão paga
ao segurado facultativo não pode exceder ao vencimento
fixo ou salário bâsico por ele percebido.

Seção IV
Da Pensão por Invalidez
Art. 50. A pensão por invalidez, que independe do
período de carência, é integral oU propOI-CionaL
§ I~> A pensão ê integral se decorrer de aCidente em
serviço.
§ 2~>-- A pensão é propordonal nos demais casoseées·
fabelecida de acordo com os seguintes critérios;
I -pa-ra o segurai:lo obrigatório: tempo de mandato
federal somadO ao de mandato estadual ou municipal
averbado, e, relãtivamente ao suplente, tempo de exercício de mandato;
I I - para o segurado facultativo: tempo de serviço ou
de contribuição, conforme sua situação de segurado.
§ 3~> o vafor mínimo da perisão por inválidez corresponde a 26% (vinte e seis por cento) dos subsídios, parte
fixa e variável, do vencimento fixo ou salário básico
mensal vigente na data da concessão.

Seção V

Da Pensão por Morte
Art._51. A pepsão dos dependentes de segurado que
falecer no exercício do mandato ou do car_go, relevada a
-carência, é paga à base de 50% (cinqUenta por cento) do
valor do beneficio a Que teria direito o de cujus.
Parágrafo Ünico. o·valor mínimo da pensão para os
dependentes corresponde a _50% (cinqUenta por cento) de
26%_(vínte e ·seís-por Ceitto) dos subsídiOS, parte"S fixa e
variável, vencimento o~ salário básico" percebido p.elo segurado.
Art. 52 ... -A peri.Sãd dos dependentes de segurado pensio~ista corresponde a.50% (cinqUenta por cento) do va. for <fo beneficio t:ju~··o-~~gtirado vinha percebCndo, aCresçida de talltaS parcela~ de 10% (dez Por cento) de seu va"Ior q_ua~t9s f0i-l!n{ ~s. der)etlde_ntes, até o máximO· de Cin·
oo~

.

Ar~. 53~ 'A _divjsã~ .-da Pensão Cntré ós dependentes
·o--&edeCe a?s.s~guint~s.'c.rité~ios:
..
__ ·
1:.......,. pefisão de dePefldentes de segurado·qUe fi!lecer no
exercido· do màndàto ·ou c3rg_o;
·
.·a] )O%_(cínqüent:i_ pOr ~ntO} do valor delerminada-·
np-_art. sr é pago ã eSp~sa, ao marido com mais de ~es-
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&nta anos ou invâlido, ou à compãnh.eira, se esta sobreviver àquela, ou, no caso da existêitcü1 de ambas, de forma a que cada uma receba a metade;
b) 50% (cínqüenta -pâr cento) divididos em partes

iguais entre os fith-os e as pessoa-s a eles equiparadas, conforme o disposto neste Regulamento;
II - pensão de dep~ndentes de segurado pensionista:
a) o valor estabelec_ido no art. 52 é pag6às pessoas referidas no item I, alínea a, deste artigo, nas mesmas condições;

h) 10% (dez por cento) dQ valor acima mencionado
são atribuídos a cada filho e às pessoas que lhe' são eqUiparadas,. até o mãximo de cinco.

Art. 54.

Havendo viúva e com-paulieifé., na qualida-

de de dependentes, a pensão é deferida iõtegralmente à
que primeiro se habilitar.
§ 19 No caso de ser deferido também o pedido da outra dependente, a pensão é dividida em partes iguais, a
partir do mês subscqüente ao atendimento do pedido.
Art. 55. Falecendo a viúva ou a companheira, a pensão a que tinha direito reverterá em favor da outra dependente ou, se não existir, em favor dos filhos do segurado, desde que menores ou inválidos.
Secào VI
Do Fundo Assistencial

Art. 56. O Fundo Assistencial, distinto da previdência, destina-se a prestar outros benefícíos aos -Segurados,
na forma que vier a ser disciplinada pelo Conselho Deliberativo.
Art. 57. Constituem fontes de recurso para o Fundo
Assistencial:
I - percentual dos juros obtidos através de emprésti-mos concedidos pelo IPC;
I I - rendas diversas:
a) doações;
h) auxílios consignados por Congressistas no Orçamento da União;
c) outras verbas que lhe forem destinadas.
Parágrafo único. O gestor do Fundo Assistencial é o
Presidente do IPC, com prC!!taçào de contas_ao Conselho
Deliberativo.

Art.58. O Fundo Assistencí:ll, no cumprimento de
suas finalidades, pode agir por conta própria ou mediante convênio celebrado com outras entidades.
Secào VII
Do Auxilio-Doença

Art. 59. O IPC concede auxílio-doença aos-stiUS segurados e pensionistas atravês-do Fundo Assistoncial e
de acordo com normas baixadas em Resolução do Conselho Deliberativo.

secão VIl!
_Do Auxílio-Funeral
ArL 60. O IPC reembolsa à pessoa que custeou as
despesas efetivamente gastas com o funeral do segurado,
desde que neilhuma outra entidade haja feitO paganiento
em valor superior.
~ 19 O valor reembolsável é de até cinco salários
mínimos vi8-entes na localidade em que se- der o sepultamento;

§ 29- O ptazo pata habilttação é _de sessenta dias a
contur do óbito do sesu_r~do.

(.luinta~felra
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ArL 65. Além dos relatórios à Assembléia Geral, são
publicados no Diário do Congresso Nacional balancetes
mensais e o balanço anual da situação patrimonial do
IPC; com o demonstrativo da receita e da despesa.
Art. 66. O exercício financeiro começa em· 19 de janeiro e se encerra em 31 de dezembro do mesno ano e o
exercício so_cial corresponde ao mandato dos cargos ele-ti vos.
Capítulo VIII
Das disposições finais e transitórias

Art. 67. Os _bens, negócios, rendas, a tos e serviços do
I PC estãO isentos de -iffipostos e taxas de qualquer natureza.
Art. 68. O recebimento de auxílios e subvenções da
Art. 61. A Caixa de Pecúlio criada pelo art. 52 da Lei
União independe de registro do IPC no Conselho NacioM
n9-7.087, de 29- de dezembro de 1982, é forffiada por tona! de Serviço Soci_al_ou_em qualquer outro órgão.
doS ·os--segurados nela inscritos.
Art. 69. Aplicam-se ao IPC os mesmos prazos de
prescrição de que goza a União.
§ J9 As contribuições são divididas em duas partes:
Art. 70. Ao segurado facultativo requisitado para
uma para o Fundo Assistencial, paga mensalmente, e ou,prestar serviço ao IPC, c que nessa condição permanecer
lra para a formação do pecúlio, paga toda vez que ocor_~pc!o período mínimo de cinco anos ininterruptas, fica asrer óbito de segurado.
!i 29 O valor dO pecúlio é a Soma das contribuições _ segurado o díreito -de ter incofporado ao valor da pensão
a importância resultante da média da gratificação pro lado::. segurados destinadas a esse fim.
·
bore dos doze últimos mesesd
§ J9 As COntribuiÇões são fixadas pelo Conselho De§ 19 A incorporação ocorrerã à época da aposentaliberativo c desc_ontadas em folha. A contribuição para a
doria, prevalecendo como base de cálculo o valor da graformação do pecúlio é deScontada_no mês seguinte ao ótificação que, nessa mesma· oportunidade, for atribuída
bito e o pagamento do pecúlio é feito dentro de. sessenta
ao car-go exercício ou equivalente.
dias.
§ 2<? O disposto no presente artigo se aplica aos servi§ _49 Na ocor[ência de mais de u_m óbito no mesmo
dores cm exercício no IPC na data da publicaçào_deste
mês, os desco_ntos são feitoS rios meses subseqi.ientes e o
-Regulamento, bem como àqueles que forem requisitados
pagamento do pecúlio obedece a ordem cronológica dos
na vigência da Lei n9 7.087, de29 de dezembro de 1982.
óbitos.
Ai'1."71. É fíxUdã ein Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzei~ 59 Nlf -Inscrição o segurado indica o beneficiário; ros) a pensão mínima, a ser alcançada nos termos do art.
havendo omissão, aplica-se o critério estabelecido para
47 deste Regulamento.
pagamento do Pecúlio Parlamentar.
Art. 72. Parte do .wperavit do exercício, fixada pelo
Capítulo VJI
CÕnsCih·o··Delibefativo; é ai).lfcada na formãção da reserva técnica do IPC.
Qas medidã.s de natüfeza financeira e contábil
Art. 73. A Lei Orgânica da Previdência Social e aleArt. 62. O IPC mantém c9nta especial 1!0 _Banco do
gislação referente à seguridade social são subsidfãrias
Brasil S.A. 6nóe,-menSalmente, são recolhidas as contrideste Regulamento,- Para interpretação e complemenbuições.
tação.
§ 19 O saldo da conta de que trata este artigo, feita a
Art. 74. Os casos omissos são resolvidos pelo Conseprevisão do valor da folha de pensionisfas, é aplicado em
lho Deliberativo.
bancos oficiais c em empréstimos aos segurados.
-Art. 75. Este Regulamento foi aprovado pelo Conse§ 29 A concessão de empréstimos é regulamentada
lho Deliberativo Crtlteunião realizada em 13 de janeiro
em Resolução do Conselho Deliberativo.
de 1983 e, -revOgadas as disposições em contrário, entra
Art. 63. Os recursos disponíveis do IPC são aplicaem vigor na dati:l de sua publicação.
dos em investimentos, por deliberação do Presidente,
Brusília, 13 de janeiro de 1983 - Deputado Bento
desde que autorizado pelo Conselho Deliberativo.
Gonca/l'f.>s- Presidente, Conselheiro Deputado A/do FaParágrafo Unico. Para efeito do disposto neste artigo,
gundes - Relator, Conselheiro Senador Nelson Carneientendem-se como recursos disponíveis os saldos exisro. Conselheiro SenõJdor Agenor Maria, Conselheiro Setentes_
. nadar Bernardino Viana, Conselheiro Deputado MauríArt. 64. Os pagamentos de. responsabilidade ~ia IPC
c-io Fru('t. C~nselheiro Deputado Hugo Napoleão, Consesão fdtos em cheque nominal visado pelo Presidente e
lheiro Deputado Alceu Collares. Conselheiro Deputado
peJo Te...,outeiro, ou ordens bancárias.
Renato A=en•do e Conselheiro Deputado Raul Bernardo.
Seção IX
Do Pecúlio

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
A ta da /'i' Reuníào Ordinãria, realizada a 5 de janeiro de 1983

As nove e trinta horas do dia cinco de janeiro de mil
novecentos e oitenta c três, sob a Presidência do Senhor
Senador Jarbas Passarinho, Presidente. e com a presença
dos Senhores Senadores Passos_ Pôrto, Primciro-VicePresidente, Gilvan Rocha, Segundo- Vice-Preddente,
Cunha Lima, Primeiro-Secretáfio, Jorge Kalume, Segundo Secretário e Itamar Franco, Terceiro-Secretário,
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Jutuhy Magalhães, Quarto-Secrctãrio.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
trata dos seguintes assuntos, constantes da pauta:
19) Minuta de Ato da ComissãoDiretora, ieajuStando
temporariamente os valores dos vencimentos, salários,

gratificações e proventos dos servidores do Senado Federal, nas mesmas bases estabelecidas, pelo Decreto-lei n<?
1.984, de 1982, para os servidores do Poder Executivo. O
Ato é assinado c vai à publicação.
29) Minuta de Ato da Comissão Diretora, reajustando
os vaiare.<> d_os _subsídios, parte fixa e variável, da ajuda
de custo, do au.~~:ílio moradia e do auxílio transporte no
Estado de origem, dum rue o mês de jal!eiro de 1983, em
40':':(., tquurenta por cento). O Ato, aprovado, éa~sinado e
vai U publicação.
39) Exposição do Senhor Diretor-Gcral sobre a situação dos lnspetores de Seguranêa Legislativa, posicionados nas Classes Especial e única, e o problema da passagem de uma para outra Classe. Debatida a matéria, é
UssiiHÍdo Ato, que via à publicação, rediStribuindo- os
servidores da referida Categoria Funcional nas diferentes Referências de vencimentos das duas Classes, utilizando, para a passagem de uma para a outra, o critério

adotado no item II do art. 3J"da Resolução n9 146, de
19SO.
49) Categoria Funcional de Agente de Transporte Legislativo. Com a criação da nova Categoria Funcional,
pela Resolução n9 100, de 1982, tornou-se necessário o
enquadramento do pessoal estatutário e CL T, mediante
A tos da Coril.issão Diretora, e a especifiCa"çào das atribuições da Nova Categoria Funcional, também mediante Ato da Comissão Diretora. Os três A tos são examina~
dos, aprovados c, assinados. vão à publicação.
59) Processo n9 003 168 81 6, cm que Hernaro de
Moura Saldanha e outros, Assistentes de Plenários, requerem transformação de seus cargos cm Assistentes Legislativos. A matéria já havia sido exaustivamente examinada na Reunião anterior, tendO ficado decidido o
acolhimento do pedido, nas bas·es constantes do parecer
do Senhor Quarto~~e_cretário. Em face disso, necessário
se faz a aprovação dã- medida, mediante Ato da ComisM
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são Dirctora. O Ato, :Jprovado, é assinado e vai àpubllcuç_ão,
6<.>) Solicitação d_o Dirctor da Subsec.~:etaria de Assistência Médica e Social, no sentido de ser corrigido desvio
de função relativo à servidora Rache! E!iza de C~tro
Costa Collins, que se encontra servindo nu SAMS, como
médico. A Comissão Díretoru, após debater a matéria,
decide uprovur Ato criu_ndo um claro de lotação na Categoria Funcional de_ Médico, C_las.li.e __"A:_:_,_do_ Quadro
CLT, e dcternün_ar_a__;:calização de provas de seleçào interna, de ascenção fu_ncíonal, para a servidora antes referida, a se rcaliz.ar na época própria às demais provas de
progressão e ascençào fuil~ionais, nos termos da Resolução nP 146, de 1980. O Ato é aprovado e vai à publicação.
7"') Processo n<.> 004 916 82 4, cm que se rcqucrt1ma revisão e reposição das Classes "C" e "Especial" da Categoria Funcional de Assistente Legislativo na Tabela de
Nível Superior. A Comissdo Diretora, após debater longamente a matéria, decide favomvelmente à apresentação de Projeto de Rcsoluçüo, criando a Categoria Funcional di.! Adjunto Legislativo.
A seguir, o senhor Prel)idcntc _concede a palavra ao Se~
nhor Terceiro-Secretário, que relatu os seguintes ;,JSsuntos:
I 0 ) Processo PD n\' 0229 82 2., cm que a Diretoria do
PRODASEN propõe a proposta Orçamentária do
FUN DASEN panr-o exercício de 1983. Sendo os pareceres técnicos favoráveis, iriclusive do Conselho de Supervisão do órgão, a Comissão aprova a sugestão e assina o
Ato competente, que vai à publk:aç1io.
2<?) Processo n"' PD 0465 82 8, em que a Universidade
Federal do Espírito Santo se propõe a adquirir equipamentos de refrigeração, inscrvívcis ao PRODASEN. A
matéria foi instruída com pareceres téCnicos favoráveis,
inclusive do _Cllnsultor~Geral do Senad_o, do Senhor
Diretor-Geral c do Senhor Primeiro-Secretário, como
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manda o Ato n<.> 0.2, de. 198 I, da Comissão Diretora. Examinada a matéria, a Comissão Diretora aprova a autoriLação para a alienação do cquipumento mencionado à
referida Universidade.

to. 0 C~fl!i_ssào Dirctora, após ouvir esclarecimentos do
Senhor Dirctor-Gcra!, decidt: determinar à Administração a realiwçà() de um reestudo da matCria, con.\Lderando _toda~_ •!:-. dccis0_es adllt:.ldas recentemente.

)O Pro,;esso PD n" 0535 82 6, em que é sugerida a alteraçdo dÕ Ato nç 20, Uc 1979, da Comiss_ào Diretora, com
a finalidudc de se dar tratamento igualitiirio aos ocupantes de empregos cm comissão cOm os cargos em comissào do Senado FcJcral. A modificação sugerida e considcraUa viável c correta pela Comissão Diretora, que entende Ueva ser concedido idêntico tratamento aos servidores do CEGRAF. Ato, aprovado. e assinado e vai à

-Usa da palavra o Senhor Primeiro-Secretário, para
Uo Conselho Federal de Corretores de
lmóvds, relativa :1 contratação de um Técnico em As~
!"Untos Jmobiliiirio~ para o Senado.;\ solicitação é encaminhada ao exame da pr(p;[ma Comissào Dire:tora.

publka~iio.

4'' Pr0cesso PD n" 0263 1:!2 6, contendo proposta de altemção dos limites previstos no Regulamento do PRODAS EN para as diferentes modalidades licitatórias, a
fim de turnú-lo~ compatíveis com o estube!ecido na lei
rt" 6.9-+6. O a:.sunto é discutido c, aprovado, é assinado o
Ato, 4U1.' vai â publicação.
Com a p<llavra, o Senhor Segundo-Vice-Prct.identc
aborda a o.:riaçüo da Coordenadoria de Assuntos Çuiturais,- apresentado pelo Senhor Segutidõ~Sccrctário,- que
na última R~o·unii"io !h~ fora distribuído, anexada a eópia
do projeto de resolução que crh1 o MUseu do Senado Federal. O parecer do Relator é favorável. O assunto fica
su,<;penso por vinte c quatro horut.. a fim de ser verificado
aspecto jurídico, relativo à criação em tela. Caso int;J:i_sta
iffipedilnento. fica- estabck'C.ido que a -criaçUo se Oad,
com a assinatura Uo Ato correspondente.
O _S_~l_lhor TcrcCj~9-Secretário aborda ó problema do
cstúgio de unive:r_s_itúrio~ OQSenado_ Federal. A Comissão
-olrerora decide determinar seja refeito o projeto antedormente apresentado para, com o parecer favorável da
Coniis,<;:lio Diretora, ser encaminhado ao Plenário.
O Se!lhor Segundo-S~retário, com a palavra. trata de
antiga reivindicação dos servidores do Grupo Artcsana~

~o·xpor solícita~ào

i\ seguir, os Senhores Primciro-Vice-Presidentc e
Ter~dro-Se-crctário

propõem, a exemplo do adot:.1do relativamente aos jorntlli::.tas credenciados no Senado Fedcr;.tl. 4ue e:->ta Cu~u conceda assistência médica, pela
Sub::.ccrctaria Je A~sistCndu Médica c Sacia_!- SAMS,
uo" 1.!,'\~Scn:._!_dorcs. A ümlissào Dirctoru, apôs- dcbuter a
matéria, ÇQrJ, absten~i'io de votos por parte do Senhor
Pre:-;idente c do ScnhDr Scgundo-Vice-Presidente, decide
autorit.ur o atendimento. como prnposto, pela maioria
do:. prc:o;cntc.~.
A seguir. o Senhor Presidente aborda o problema da
crü1çào de claro..., de ltlta~UD no Quadro de Pe.<>"'oal C.
L.T. do Senado, "olicitada por diversos órg.."ios da Casa.
Apús umplamentc Lkbatldo o assunto. a Comissiio O ire·
tora, ü unanimidade Jos presentes, decide não criar no''Os clan1s de lota~:.'lo nos Quudros do Senado.
Nadu mais h:tvendt1 :.1 tratar, à doLc horas e quurcn·
l) Senhor Presidente d<.::c!aru cnCCrrú~
dtlS l;S trabalho:., pelo que. cu, (Aiman Nogueira da Ga·
m:l), Dlrctor-Geral c Sccrct{trio da Comissão DiretOra.
lavrei a presente Atu que, ussinada pelo Senhor
Segundo-Secretúrio e pelo Senhor Presidente, vai U
p-ilhlicaçi'iú:
ta c cinço min.uto.-;,

Saiu da Con1issào Dirctor;.J, 5 de janeiro de 1983.ScnaUnr Jurha.1 Pa.I.IClrin/w, Presidente- Senador Jorge
lúilwiU', Segundo--Secretário.- ··

República Federativa do Brasil
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SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1983

Ata da 2~ Sessão,
em 3 de março de 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla,
Milton Cabral e Almir Pinto.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA2•SESSÃO,EM3
DE MARÇO DE 1983

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1..2.1- Ofícios do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
- N• S/1/83 (n' 147(82-P/MC),
encaminhando ao Senado Federal
cópias das nota.~ taquigrâf1caS e do
acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Re~
curso Extraordinário n" 97.337~1,

do Estado de São Paulo, o qual de·
clarou a inconstitucionlllidade dos
artigos 39 e 4" e 5~ da Lei n"' 270, de
2 de dezembro de 1977, do município de Orindiúva, daquele Estado.
- N• S/2/83 (n' 2(83-P/MC, '"
origem), encaminhando ao Senado
rederal cópias das notas taquigráflca::; e do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos auto.s dú Recurso Extraordinário n<:9::{,:,'i!{J-2, do Estado de São Paulo,
o qual declarou u inconstitucionalidadç do artigo 223 do Côúigo Trí-

butário do Município de Paraguaçu Paulista, Lei n_9 1.131, de 13
de dezembro de 197_7.

1.2.2- -Ofícios- do Sr. Jt?Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando aütOgrafos do.s seguintes projeto,ç:
--Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nY 143, de
1982 (n9 5.545/81, na Casa de origem), que dispõe sobre o Instituto
de Previdência dos_ Congressistas
- IPC. (Projeto enViado à sanção

em 9-ll-82).
-Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n_Y 136,
de 1982 (nY 6.719/82, na Casa de
origem), que modifica á bi:i--i"J'.'
6.750. de 10 de dezembro de 1979, e
_ dá outrãs pr6v!di!rlclas. (Projeto
enviado à sançào em 9-IZ-82).
- Projeto de Lei da Câmara n_ç
77}82 (n~ 6.226j82, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação dos Grupo,.-Dircção e Asscssoramentü Supt:riorcs c Atividades.

de Apolo JudiCiário do Tribunal
~Uperior Eleitoral, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n"' 7.061, de 6-12-82.

Encaminhados à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje~
tos:
;-- Projeto de Lei da Câmara n"'
1/83 (n~' 3.027}80, na Casa de origem), que dispõe sobre a utilização
do sistema de arbitramento na soM
luç:Jo d()s conflitos verificados na
celebração de acordos ou convenções colctivas de trabalho.
- Projeto de Lei da Câmara n9
2/83 (n"' 3.366}80, na Casa de origem), que altera o capta do art. 492
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Oecreto~lei
n"" 5.452, de \'?de maio de 1943, e
acrescenta parágrafo ao art. J>:> da
Lei n>:> 5. !07, de 13 de setembro de
1966, o.JUC cria o Fundo de Garantia
do Tempo dt.:: Serviço.
-

P.rojeto úc Lei da Cámara no
3/83 (n9 3.419/80, na Casu de ori~
gem), que altera o art. 408 do

Jorge Kalume- Mário Maia- Raimundo Parente
- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Alexandre
Costa- Helvldio Nunes- Almir Pinto- José LinsVirgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins FilhoHumberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo CoelhoLuiz Cavalcante- Albano Franco - Louriva[ Baptista
- Passos Pôrto - Jutah_y Magalhães - João Calmon
-José Ignácio- Moacyr Dalla- Murito BadaróSevero Gomes - Mauro Borges- Gastão MüllerMarcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Cari13.rgo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
Presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores~
Havendo número regímental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. t ~'Secretário procederá à leitura do Expediente.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
N' S/1/83 (n• 147/82-P/MC, na origem), de dezembro de 1982, encaminhando ao Sentldo Fedeial cópias das notas taquigrálir.!as e do ucórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.337-l, do Estado de São Paulo, o qual
dcr.::laro_u :J inconstitucionalidade dos artigos )'i', 4'1 c s~ da
Lei 270, de 2 de dezembro de 1977, do Municlplo_ de
Orindiúva, daquele Estado.
N"' S/2/83 (n"' 02/83-PjMC, na origem}, de 21 de fevereiro, encamínhando ao Senado Federal cópias taquigrá!icas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Extraordinário n'~ 98.583-2, do Estado
de São Paulo, o qu<:~l declarou a inconstitucionalídadc do
artigo 223 do Código Tributário dü M unidpio de Paraguaçu Paulista, Lei n"' 1.13 I. de 13 de dezemhro de 1977.
( Ã Cmui.~sào de Constitui(ào e Ju.ui,·a.}

O FI CIOS DO PRIMEIRO-SECRET,\RIO
DA C..\1\tARA DOS DEPUrADOS

N>:> 376/82. Je 9 de dezembro de 1982, cnmunicandu u
_1!_Provaçào das emendas do Senado ao Projeto de Lei da

0128
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Decreto-lei n'i' 3.689, de .1 de outubro de 1941 - Cóâígo de Processo Penal, relativo à sentença de

pronúncia.
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - 8• Reunião do Banco do
Nordeste do Brasil, recentemente
realizada na cidade de Aracaju -SE.

- Projeto de Lei da Câmara n'
SENADOR HUMBERTO LU4/83 (n'l' 1.627(79, na Casa de oriCENA - Defesa da refoi'ffiillação
gem), que institui o salário míninio
profissiOnal dos farmacêutíc_os,- e -da Lei de 5_egurança -Nacional
dá outras providências.
I .2.8- Comunicação da Presi- Emenda da Càmara dos Dedência
putados ao Projeto de Lei do SenaConvocação de sessão extraordido n• 118/77 (n' 3.228/80, na Cânária a realizar-se hoje, às 18 horas
mara dos Deputados), que dispõe
e _10- minutos, com Ordem do Dia
sobre o cheque e dá outras provique designa.
dênciasA
I .2.9 - RequerimentOs
-Projeto de Decreto LegislatiN9s 59 a 79/83, de desarquivavo n9 1/83 (n"" 115/81, na Câmara
• mento de proposições que menciodos Deputados), que aprova as
nam.
Contas do Presidente da Repúbli1.2.10- Comunicações
ca, relativas ao exercício financeirO
de 1980.
Das Lideranças do PDS e do
PMDB, referentes à designação
1.2.3- Comunicação da Presidos Srs. Senadores que integrarão
dência
o Colégio de Vice-Líderes.
- Prazo para oferecimento de
emendas ao Projeto de Decreto Le- _
1.3-0RDEM DO DIA
gislativo n9 1/83, lido na presente
~Requerimento n9 4/83, de ausessão.
toria do Senador Aloysio Chaves,
I .2.4 - Leitura de Resolução
solicitando, nos termos do art. 367
N9 l/83, que cria Comissão Par- do_ Regimento Interno, o desarquilamentar de inquérito destinada a vamento do Projeto de Resolução
investigar problemas vinculados ao n9 2Ó2, de 1981, gue autoriza o Go~
verJ;~_9 do Estado do __C_eará a conaumento populacional brasileiro.
tratar empréstimo externo, no va1.2.5- Leitura de projetos
lor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUen- Projeto de Lei do Senado -n9 ta milhões de dólares norte2/83, de autoria do Sr. Senador americanos), destinado ao II Plano
Máriõ Maia, que transforma o Ser- de Metas Governamentais- PLAviço Nacional de Informações MEG II - 79/83. Aprovado.
(SNI) no Instituto Nacional de ln~
-Requerimento n9 5/83, de auformãtica, Teleinformãtica e Tele- toria do Senador Aloysio Chaves,
mática e dá outras providências.
solicitando nos termos do art. 367
- Projeto de Lei do Senado n9 do Regimento Interno, o desarqui3/83, que acrescenta disposifivO à vamento do Projeto de Resolução
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de p9 155/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a elevar
1966, que institutiu o FGTS.
em Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos
I .2.6 - Requerimentos
e setenta e sete milhões, cento e um
- N9s 50 a 56/83, de desarqui- mil, trezentos c quarenta e três cruvamento de proposições que men- zeiros e cinco centavos), o montancionam.
te de sua dlvida consolidada. Apro- N9 57/83, de autoria do Sr. vado.
-Requerimento n9 6/83, de au~
Senador Humberto Lucena, solicitando homenagens pelo f<lk."Cimen- toria do Senador Aloysio Chaves,
to do ex-Senador Argemiro de Fi~ solicitando, nos termos do art. 367
gueiredo. Apro,·ado, após usarem do Regimento Interno, o desarquida palavra os Srs. Humberto Luce- vamel)to do Projeto de Resolução
ntr r62j81, que autoriza o Governo
na e Virgílio Távora.
do Estado de Pernambuco a elevar
- N9 58/83, de autoria do Sr.
em Cr$ 246.000.000.00 (duzentos e
Senador Humberto Lucena e ouquarenta e seis milhões de cruzeitros Srs. Senadores, solicitando,
ros) o montante de sua dlvida conque cm data a ser marcada seja reasolidada. Aprovado.
lizada sessão especial destinada a
-Projeto de Lei da Câmara n~
húmenagear a memória do ex7/81, (n9J.663/79, na Casa de oriSenador Argemiro de Figueiredo.
gem), que dá a denominação de ro~
1.2.7 - Discursos do Expediente
dovia dos Guararapes ao trecho da
SENADOR JOSE LJNS, como BR-101, que menciona. Rejeitado,
Líder - Relatório elaborado pelo após usar da palavra o Sr. Aloysio
Ministério da Agricultura sobre o Chaves. Ao afquivo.
projeto de aproveitamento econô- Projeto de Lei da Câmara n9
mico_ da mad_eira existente na área 16/81, (nQ 1.325/79, na Casa de orido reservatório de Tucuruí, a evo- gem), que inclui ligação rodoviária
lução desse trabalho, bem como na relação descrita das rodovias do
suas perspectivas.
Sistema Rodoviário Federal do

Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973. Rejeitado. Ao arquivo
-Projeto de Lei da Câmara n~
40/81 (n9 354/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatorie-dade da publicação de histórias
em quadrinhos nacionais e determina outras providências_. Discussão adiada, nos termos do Requerimento n9 80/83.
- Projeto de Lei da Câmafa
43/81 (n9 217/79, na Casa _de _origem)_ que veda a cobrança de juros
de mora sobre título cujo vencimento se dê em feriado, sábado ou
domingo. Aprovado. A sanção .
-Projeto de Lei da Câmara n9
47/81 (n9 286/79, na Casa de origem), que estabelece a obrigatoriedade de práticas agrícolas no ensino de 19 e 29 graus, nas escolas que
menciona, e determina outras providências. Rejeitado, após usar da
palavra em sua discussão, o Sr.
Nelson Carneiro. Ao arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n9
68/81 (n' 1.895/79, na Casa de origem), que inclui na relação descrita
das ferrovias do Plano Nacional de
Viação, instituído pela Lei n9 5.917,
de 10 de setembro de 1973, ferrovia
ra:dialligando BrasHia a Belém. Rejeitado. Ao arquivO.
- Projeto de Lei da Cámaia n9
80/81 (n' 2.253/79, na Casa de ori,
gem), que dispõe sobre o prazo
para o registro de nasciffiento. -Rejeitado. Ao arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n<?
86/81 (n~" 609/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ú-nico ao art. 893 da Consolidação
das Leis do Trabalho, dispondo
sobre a notificaç--d.o, por via postal,
das decisões dos Tribunais Regionais. Aprovado, nos termos do
substitutivo da Comissão de LegisR
lação Social, tendo usado da pala~
vra o Sr. Nelson Carneiro. A Comissão de Redação.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
91/81 (nll 760/79, na Casa de origem), que introduz alterações no
Plano Rodoviário Nacional, aprovado pela Lei nQ 5.917, de 10 de setembro de 1973, no que se refere ao
traçado da BR-359. Discussão adiada, por 30 dias, nos termos do Requerimento n9 81/83, após usar da
palavra o Sr. Saldanha Derzi.
-Projeto de Lei da Câmara n~
95/81 (n• 2.297/79, na Casa de origem), que altera a redação do Caput do a"rt. 227 da Con-solidação
das Leis do Trabalho, dispondo
sobre a jornada de trabalho dos
empregados nos serviços de telefo~
nes de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e iadÍoteiefonia. Rejeitado. Ao arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n9
3/82 (n9 3.111/80, na Casa de origem), que modifica o parágrafo único do art. 17 da Lei n9 6.448, de

Março de !983
Câmara-n9 143, de 1982 (n9 5.545/81, na Casa de origem), que ''dispõe sobre o Instituto de Previdência dos
Congressistas- IPC". (Projeto enviado à sanção em 912-82.)
N9 377/&2, de 9 de dezembro de 1982, comunicando a
aprovação do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n9 136, de 1982 (n9 6.7 I 9/82, na Casa de ori~
gem), que "modifica a Lei n9 6.750, de lO de dezembro
de 1979, _e dá outras providências". (Projeto enviad_o à
sanção em 9-12-82.)
N9 378/82; de 13 de dezembro de 1982, encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei da Câriui.ra n9 77, de 1982 (n9
6.226/82, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação dos Grupos-Direçào e Assessoramento Superiores e Atividades de Apoio Judiciário do Tribunal Superior Eleítoial, e dá oUtras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n9 7.061, de 06 de dezembro de
1982.)

O FI CIOS
Do Sr. /P Secretário da Cdmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' I, DE I983
(N9 3.027/80, na Casa de origem)
D~spõe sobre a utilização do sistema do arbitramento na solução dos conflitos verificados na ce-lebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho.

O Congresso Nacional decreta:_
Art. 19 Na solução de conflitos coletivos de trabalho
poderá ser utilizado o sistema de arbitragem, desde que
as partes convencionem submeter-se a tal procedimento
decisório.
Parágrafo único. lnexistindo cláusula t:xpressa ares~
peito em acordo ou convenção coletiva anterior, ou na
falta deste.<> institutos coletivos, as partes ainda poderão
optar pela arbitragem, inclusive no transcurso das negociações, ouvida a assembéia geral do sindicato da categoria.
Art. 2~ A arbitragem será realizada por peritos escolhidos de comum acordo pelas partes, em número ímpar,
num máximo de 3 (três).
Parágrafo único. As partes acordarão as condições
operativas de efetivação de arbitragem, às quaiS se submeterão, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos
arts. 1.072 a 1.102 do Código de Processo Civil naquilo
que não Cl.mflitar ~om ·as- demais disposições desta lei.
Art. 39 -Convencionada a solução do dissídio através
de arbitragem, somente caberá recurso do laudo emitido
à Justiça do Trabalho por violação de regras convencionadas do procedimento arbitral ou por lesão a dispositivo legal ou constitucionaL
Art. 4o:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

CODIGO DE PROCESSO CIVIL
CAPITULO XIV
Do Juízo Arbitral
SEÇÁO I
Do compromisso
Art. 1.072. As pessoas capazes de contnitar poderão
mediante compromisso escrito, em árbitros
que lhes resolvam as pendências judiciais ou extrajudiciaís de qualquer valor, concernentes a direitos patrimoniais, sobre os quais a lei admita transação. (340)
Art. 1.073. O compromisso ê judícíal ou extrajudi~
ciaL O primeiro celebrar~se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal por onde correr a demanda· o
segundo, por escrito público ou particular, assinado ~e
las partes e por duas testemunhas. (341)
Art. 1.074. O compromisso conterá sob pena de nu!idade:
I - os nomes, profissão e domicílio das peSsoas que
instituírem o juízo arbitral;
louvar~se,

Março de 1983

11 de outubro de 1977, que disPõe
sobre a organização política e administrativa dos municípios dos
territórios federais, e_dá_o_utras providêncías. Rejeitado. Ao arquivo.
- Projeto de Lei na Câmara n"'
4/82 (n9 1.829/79, na Casa de origem), que estabelece normas para a
expedição de documentos escolares. Aprovado. Tendo usado da palavra em sua discussão os Srs. Nelson Carneiro e Aloysio Chaves. Ã
sanção.

-Projeto de Lei ela _Cãmarà__ o'~
25/82 (n"' 413/79, na Casa de _origem}, que autoriza a pessoa fiSici
residente na Amazônia Legal a
aplicar incentivo fíSCãJ em fundo
para o desenvolvimento regionaL
Discussão encerradat voltando às
comissões c_ompctentes, cm virtude
de recebimento de emenda cm Plenário.
-Projeto de Lei da Câmara ri'>'
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2.2.1- Mensagem do Senhor
Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha
de nomes indicados para cargo cujo
prqvfmento depende de sua prévia
aquiescência:

- N"' 54/83 (N~' 81/83, na origem}, relativa à escolha do Doutor
Hélio Pinheiro da Silva para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, em vaga
destinada ao Ministério Público
Federal deCciiTinte da aposentado~
ria do Ministro Jo<i.quim -Justino
-Ribeiro.
2.2.2- ="" Ofícios do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
- N' S/3/83 (n' 8/83-P/MC, na
origem), encaminhando ao Senado

Federai cópiáS das notas

taquigrá~

ficas .e do acórdão proferido pelo
Supremo Ttibnal Federal nos autos
d_o Recurso Extraordimirío _n 9

26/82 (n" 1.152/79. na Cása de o_ri~ ·- 97 .SOS-S, do Estado óe São Paulo,

gem), que dispõe sobre a validade.
do atestado médico. Rejeitado. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
83/82 (n"' 3.7_77 /80, na Casa de origem), que dá nova redução ao C aput do art. 3"' do Decreto-lei n~'
8.622, de lO de janeiro de 1946, dispondo sobre a idade mínima de admissão nas escolas de aprendizagero do SENAC. Rejeitado. Ao arquivo.
1.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
-Requerimento n9 58/83, lido
no Expediente. Aprovado.
1.5- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR MA"RIO MAIA Considerações sobre noticias veiculadas pela Imprensa a respeito do
possível enquadramento, na Ld de
Segurança Nacional, do jornalista
José Carlos de Assis, do Jornal Folha de S. Paulo.
SENADOR JOSE FRAGELLI
- Litígio que estaria ocorrendo
entre a FUNAI e o Estado_de Mato
Grosso do Sul, no tocante a demarcação de reserva indígena naquele
Estado.
SENADOR LOMANTO JONlOR- Reparos a aparte dado na
presente sessão pelo Senador Fábio
Lucena ao pronunciam-entO do Senador Mário Maia, por conter injúrias contra a pessoa do Almirante
Gama e Silva c do ex-Senador Jar~
bas Passarinho.

1.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 3• SESSÃO, EM 3
DE ~IARÇO DE 1983
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

qual declarou a inconsti_tu_clonati0
da de do _artigo_ 320 da L~ i_ 09
782167, do Município de Para-

guaç_u Pauli?hJ, daquele Estado.
- - N~' S/4/ 83 (n"' 9/83-PJMC, na
origem), encaminhando ao Senado
Federal cópias das notas taquigráfkas e do acórdão Pr-oferiOo PelO
SuPiemo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9
77-725-3, do Estado_ d0-Rio_de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade das expressões - "de
dois cargos de magistério, ou" contidas no art. 26, § 3~' da Lei n~'
4.881-A, de seis de dezembro t.!e mil
novecentos e sessenta e cinco, daquele Estado.

2.2.3 - Requerimentos
N~'s 82 a 127 f83, de desarquivamento de proposiç_ões que mencionam.

- Requerimento nl' 7/83, de autoria do Senador Aloysio Chaves,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
nl' 126/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a

<levar em Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa c sete milhões,
-quatrocentos e noventa e nove mil
cruzeiros), o montante de sua dívida consolid_ada .._Aprovado.
-Requerimento n<:> 8/83, de autoria do Senador Aloysio Chaves,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n<:> 131/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em CrS 218.094.000,00 (duzentos .e dez_oito milhões, noventa e
quatro mil cruzeiros}, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado.
-

RequerimentO n" 9/83, de au~

to ria do Senador Aloysio Chaves,
solicitando, nos teniJ.õs do art_._367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n~' 146/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC) a
elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito
milhões, novecentos e noventa e
três mil e dezesscte cruzeiros), o
-montante de sua dívida consolidada. (Aprovado.
-Requerimento n<:> l0/83, de
autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando. nos termos do art.
367 do ~egimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n" 23/82, que autoriza .a Prefeitum Municipal de ltuiutaba
(MO) a elevar em Cr$
424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e
oitenta c nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado.

2.2.4- Comunicação da Presidência

2.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA

Cancelamento d.a sessão conjunta <lntcriormente cç!J_vocada pa~a
hoje, às 19 horas c ~onvocacão de
sessão conjunta a rçali:lãr~s_e amanhã, às lO horas e J_Q minutos, com
Ordem do Dia que designa.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo recebido de representações de classe de trabalhadores
em favor da revogação do decretolei que introduz alterações na política salarial.

2.3-0RDEM DO DIA
--Parecer da Comissão de
Cons_tituição e Justiça sobre a
Mensagem n9 43/83 (n9 75/83, na
origem), de 23 d~ fevereiro do _corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da: RepU.blicià subm-ete à- deliberação do Senado a escolha do
Doutor José Francisco Rezek, para
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga
decorrente da aPosentadoria- do
Ministro Francisco Manoel Xavier
de Albuquerque. Apreciado cm se~
são secreta.

SENADOR GASTÃO MüLLER
- Manifesto endossado por Presidentes de Confederações de Trabalhadores do Pals, de protesto contra as alterações inseridas na 'lei salarial.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA .DA PRÓXIMA
SESSÃO. EI"CERRAMENTO
3 - PORTARIA
DIRETOR-GERAL
N~>

5, de 1983.
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II- os nomes, profissão e domicHio dos árbitros,
bem como os dos substitutos nomeados para o caso de
falta ou_ impedimento;
III- o objeto do litígio, com todas aS ,suas especificações, inclusivamente o seu valor;
IV - a declaração de responsabilidade pelo pagamento dos honorários dos peritos e das despesas processuais
(<lrt. 20).
Art. I .075. O compromisso poderá ainda conter:
1- o prazo em que deve ser proferido o laudo arbitral;
11- a condição de ser a sentença arbitral executada
com ou sem recurso para o tribunal superior;
III - l:l pena para com a o_utra parte, a que fique obrigada aquela que recorrer da sentença, não obstante a clausula "sem recurso";
IV- a autorização aos árbitros para julgarem por
eqüidade, fora das regras e formas de direito.
Art. 1.076. As partes podem nomear um ou mais árbitros, mas sempre em nómero ímpar. Quando se louvarem apenas em dois (2), estes se presumem autorizados a
nomear, desde logo, terceiro árbitro.
Art. I ,077, Extingue-se o compromisso:
I - escusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação e não havendo substituto;
II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar o
seu voto algum dos árbitros, sem que tenha um substituto;
III- tendo expirado o prazo a que se refere o artigo
1.075, nUmero I;
IV - falecendo alguma das partes e deixando herdeiro ·incapaz;·
V- divergindo os árbitros quanto a nomeação do
terceiro (art.l ,076).
SEÇÁO II
Dos árbitros
Art. 1.078. O árbitro é juiz de fato e de direitO- e a
sentença que proferir não fica sujeita a recurso, salvo se
o contrário conVencionarem as partes.
Art. I .079.2 Pode ser árbitro quem quer que tenha a
confiança das partes. Excetuam-se:
I -os incapazes:
II- os analfabetos;
III - os legalmente impedidos de servir como _juiz
{art. 134), ou os suspeitos de parcialidade (artigo 135).
Parágrafo único. A exceção de impedimento ou de
suspeição será apresentada ao juiz competente para a homologação.
Art. 1.080. O árbitro, que não subscreveu o compromisso, será convidado a declarar, dentro de dez dias,
se aceita a nomeação: presumindo-se que a recusou~se,
nesse prazo. nada responder.
Art. 1.081. O árbitro é obrigado a proferir o laudo
no prazo do artigo !.075, n~' I, contado do dia em que é
instituído o juízo arbitral. ArL L082. Responde por
perdas e danos o árbitro que;
I - no prazo, não proferir O laudo, acarretando a extinção do compromisso;
II -depois de aceitar o encargo, a ele renunciar sem
motivo justificado.
Art. 1.083. Aplicam-se aos árbitros, no que couber,
as normas estabelecidas neste Código acerca dos deveres
e responsabilidades dos juízes (art. 133).
Art. 1.084. O árbitro tem o direito a receber os honorários que ajustou pelo desempenho da função. A falta de acordo ou de disposição especial no compromisso,
o árbitro, depois de apresentado o laudo, requererá ao
juiz competente para a homologação que lhe fixe o valor
dos honorários por sentença, valendo esta como título
executivo.
SEÇÁO III
Do procedimenro
Art. 1.085. Considera~se instituído o juízo arbitral,
tanto que aceita a nomeação pelo árbitro, quando um (I)
apenas, ou por todos, se forem vários.
I<:> Quando o juíZO for constituído de mais de um
(\)árbitro, furicionar-á-como presidente o mais idoso,
salvo se as partes, no compromisso, convencionarem de
outro modo.

*
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O preSiáCrlte oU áibítro dcsigí1<irá- o- esCriVão.
Art. 1.086. O jutz'o :iiblir'ãf p-oae tOmar cfePorinento

§ 29

das. partes, ouvir testemunhas e ordenar a realização de
períCia". Mas lhe C defeSo:
I -empregar medidas coercitivas, quer contra as par~
tes, quer contra terceiros;
II- decretar medidas cautelares.
Art. 1.087. Quando for necessáría a ar)licação das
medidas mencionadas nos números I c II do artigo antecedente, o juízo arbitral_ as solicitará à au,_toiidadt'< judiciária competente para a homologação do laU.diiArt. 1.088. -li1sfitufdõ o ju1zo arbitral, nele correrá o
pleito en1 seU:s--tCrmos.
Art. 1.089. Se já estiver peildeflte -a- causa, o presidente ou o árbitro juntando o compromisso ou depois de
assinado o termo (art.l.073), requererá ao juiz do feito
que mande entregar-lhe os autos mediante recibo e independentemente de translado.
Ar L 1.090. OJUíZ-o-ái'bífriilie5ponde pela restituição
dos autos, depois do julgamento ou da extinção do compromisso.
Art. 1.09 I. As parte!> podem estabelecer o procedimento :1rbltral, ou autorizar que o juízo o regule. Se o
compromisso nada dispUser a respeito, obsel-var-se-àO as
seguintes regras:
I - incumbe a cada parte, no prazo comum de vinte
(20) dias, assinado pelo juízo, apresentar alegações e documentos;
II -em prazo igual e também comum, pode cada
uma das partes dizer sobre as alegações -da outra;
III- as alegações e documentos se_.rào acompanh-ados
de cópias, para serem entregues a cada um dos árbitros e
a parte adversa. sendo autuados pelo escrivão os originais.
Art. [.092. Havendo necessidade de produzir prova
{art. 1.086), o ju[zo designará audiência de instrução e
julgi.lmento.
Art. 1.093. O juizo proferirá laudo fundamentado
no prazo do vinte {20) dias.
§ I"' O laudo será deliberado, em confúência, por
maioria de votos e reduzido a escrito por um relator.
§ 211 O árbitro, que divergir da maioriri., fuildãiUentará o voto vencido.
Art. 1.094. Surgindo controvérsia acerca de direitos
sobre os qu<Jis a lei não permite transaçã_o e verificandose que de sua existência o_u n~o dependerá o julgamento,
o juízo suspenderá o procedimento arbitral, remetendo
as partes ii autoridade judiciári:l competente.
Parágmfo único. O prazo para profer-ir o laudo arbitral rec_omeçn a correr, depois de juntado aos autos a
sentença, passada cm julgado, que resolveu a questão
prejudicial.
Art. 1.095. São requisitos essencüiis do-laudo:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a indicação do compromisso c o objeto do litígio;
I I - os fundamentos da decisão, meneionando-se expressamente se esta foi dada por eqüidade;
III - o dispositivo; (342)
IV- o dia, mês, ano e lugar em que foi assinado.
Art. I .096. O laudo será publicadO em audÍência de-julgamento. O escrivão dará, no mesmo ato, a cada parte
uma (I) cópia do laudo e remeterá os autos, em que este
foi proferido, ao cartório do juízo competente- para a homologação, dentro em cinco (5) dias.
Art. I D97. O laudo arbitral, dep-ois de homologado,
produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença judiciária; e contendO condenação da
parte, a homologação lhe confere eficácia: di:: titUlO -executivo (artigo 584, núme~o III).

SEÇÁO IV
Da homologação do laudo
Art. 1.098. É competente para a homologação do
laudo arbitral o juiz -a que originariamente tocar o julgamento da causa.
Art. 1.099. __ Rece!::iidos os autos, o juiz determinará
que as partes se manifestem, dentro de dez (10) dias,
sobre o laudo arbitral; e em igual prazo o homologará,
salvo se o laudo for nulo.

DlÃRlO DOCONGRESSONACIONAL(Seçàó II)
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ÁrC c:·wa~- E nulo o laudo arbitraf:

I - se nulo o compromisso;
I I - se proferido fora dos limites do compromisso, ou
em dc.sacordo com o seu objeto;
rii- se não julgar toda a controvérsia submetida ao
juízo;
IV -se emanou de quem não podia ser nomeado árbitro~

V -se os árbitros foram nomeados sem observância
das ooJmas legais ou contratuais;
VI- se proferido por cqilidade, não haveriâo a autorização prevista no artigo 1.075, lV;
VIl- se não contiver os requisitos essenciais exigidos
pelo artigo 1.095;
VIII- se proferido fora do prazo.
Art. LI OL Cabe apelação da sentença que homologar ou não o "laudo arbitral.
Parágrafo único. A cláusula "sem recurso'' não obsta
à interposição de apelação, com fundamento em qualquer dos vícios enumerados no artigo antecedente; o tribunal, se negar provimento à apelação, condenará o ape-'"
[unte· na pena convcndonal.
Art. 1.102. O tribunal, se der provimento à apelação, anulará o laudO arbitral:
I - declarando-o nulo c de nenhum efeito, nos casos
do artigo 1.100, números I, IV, V e VIII;
11- mandando que o juízo profira ilõVo laudo, nos
demais casos.
(J42)- Red:.u.;üo do inciso alterada pela Lei nQ 5.925. de I0 -1082.
( Ã.1· Comis.1·ões de Cvn.Hituicão e Ju.\·ti('a e deLe-

gúlaçào Suâal.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 2, DE 1983
(N9 3.366/80, na Casa de origem.)
Altera o .. caput" do art. 492 da Consolidação das
Leis do Trabalho, apro\lada pelo Decreto-Lei n"
5.452, de 1? de maio de 1943, e acrescenta parágrafo
ao art. }9 da Lei n" 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que ..cria o Fundo de Garantia do Tempo de Ser\'Íço."

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O caput do art. 492 da Consolidação das Leis
:Oo Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de J9
de maio de I 943, p:tssa <l vigorar com a seguinte redação:
"Art. 492. O empregado, inclusive o optante
pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, que contar mais de IO(dez) anos de serviço
na mesma empresa não poderá ser despedido senão
por motivo de falta grave apurada na forma dos
arts. 853 a 855 desta Consolidação, ou circunstância
de força maior devidamente comprovada."
Art. 2» O .art. 1» da Lei n» 5,107, de 13 de setembro
de I 2_66, pass<-1 a viger acrescido de um dispositivo numer.adÕ como ~ 7~:
"Art. !»
§ 79 O empregado que, tendo Ct?mpletado lO
(dez) anos de serviço na mesma empresa, sob regime
do--fundo -de Garantia do Tempo de Serviço, for
dispensado sem justa causa, fará jus a--indenização
cujo valor, somado ao saldo da conta vinculada,
perfaça, no mínimo, a indenização a que se refere o
art. 497 da Consolidação das Leis _do Trabalho,
.aprovada pelo -Decreto-lei n» 5.452, de ]I' de maio de

1943."
ArL J?
-cação.
Art. 4~

CAPITULO VIl
Da E.stabilidade
Art. 492. O empregado que contar mais de dez anos
de serviço na mesma empresa não Poderá ser despedido
senão por motivo d-e "falta graVe ou circunstância de
força muior, devidamente comprovadas.
Parágrafo único. Considera~se como de serviço todo
o tempo em que o empregado esteja à disposiçi:i:õ -do empregador.

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
C;ia o F~ndv de Garantia do Tempo de Serviço, e
dd outras providências
O Presidente da República,

Faço saber que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo
CongresSô Nacional, nos termos do artigo 5"'. do Ato
Institucional n<1 2, de 27 de outubro de 1965:
Art. (9 Para garantia do tempo de serviço, ficam
mantidos os Capítulos V c VII do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho, assegurado, porém, aos empregadoS o direito de _optarem pelo regime instituído na
presente Lei.
§ IQ O prazo para a opção é de 365 (trezentos e sessent:.l c cinco) dias, contados da vigência desta Lei para
os atuais empregados, e da data da admissão ao emprego
quanto :lOS admitidos a partir daquela vigência.

9 2Y A-prderência do empregado pelo regime desta
lei deve ser manifestada em declaração escrita, e, em
seguida anotada cm sua Carteira Profissional, bem como
no respectivo livro ou ficha de registro.
§ Y

Os que nUo

opta~em

pelo regime da presente

Lei, nos pmzos previstos no§ IY, poderão fazê-lo, a qual-

quer tempo, cm declaração homologada pela Justiça do
Trabalho, observando-se o disposto no art.- -16.

S ..j:Q O empregado que optar pelo regime desta Lei
dentro do prazo estabckcido no§ [»c que não tenha movimentado <l sua conta vinculada, poderá retratar~se desde que o faç<l no prazo de 365 dias a contar da opção,
mediante ded<Jração homologada pela Justiça do Trabalho, não se computando para efeito de contagem do tem~
po de serviço o período compreendido entre a opção e a
retratação.
~ 5Q
Não poderá rctratar~se da opção exercida O-empregado que transacionar com o empregador o direito à
indenização correspondente ao tempo de serviço anterior à opção.

~ 6" Na hipótese da retratação, o valor da conta vinculada do empregado, relativo ao período da opção será
transferido para a conta vinculada da empresa e individualizado nos termos do art. 21'.

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 3, DE 1983
(N9 3.419/80, na Casa de ?~ig~m.)
Al_tera o art. 408 do D~eto~Iei n~> 3.689, de 3 de
outubro de 1941- Código de Processo Penal, relati\IO à sentença de pronúncia.
O Congresso Nacional decreta:

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO Ç/TADA

CONSOL!DAÇÁO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de/? de maio
de 1943.

TITULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

Art. I» O art. 408 do Decreto~lei n~' 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, alterado
-pela Lei n~' 5.94 I, de 22 de novembro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art.
do críine
proferirá
Tribunal
Art. 2\"'
cação.
Art. J9

408. Se o Juiz se convencer da existência
e de indícios de que o réu seja o seu autor,
despacho mandando-o a julga'mento pelo
do Júri,"

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam~se

as disposições em contrário.

(Ã .C..f.!!lli.uào de Cpnstituição e-Justiça.)
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DIÃÍUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 4, DE 1983
(n9 1~627/79, ~a Casa de origem)
Institui o salário mínimo profissional dos

farma~

cêuticos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional

decr~;ta:

Art. 1<:> Fica instituído, em todo o território nacional, o salário mínimo profissional para os farmacêuticos
devidamente inscritos nos Cons-elhos Regionais de Farmácia,
Parágrafo único. Co-nSidera-se salário mín_imo_ profissional, para os efeitos desta lei, a remuneração mínima
obrigatória paga-por serviÇo-s prestados pelos profissionais de farmácia, com relação de emprego.
Art. 2<:> Fica fixado em 6 (seis) vezes o maior salário
mínimo legal vigente no Pafs, o salário profissional dos
farmacêuticos.
Art. J'i' Aos diplomados em Curso Superior de Farmácia que preSteni. Serviços de natureza profissional a
pessoas físicas ou jurídicas de direito púQlico da administração direta ou indireta, fundações_ vinculadas ao Poder
Público, a jornada de trabalho diurnq será de 4.(quatro_)
horas.
Art. 49 Aplicam-se ao salário mínimo profissional
de que trata esta lei as disposições de caráter geral da
Consolidação das Leis do TrabaJho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio -de 1943.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor nii data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

(Às Comissõ~Sae Legislaçãá SõCUi/~(Ji!}5aúde e de
Finanças.)

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 118, DE 1977
(n9 3.228, de 1980, na Câmara dos

D~putados)

Dispõe sobre o cheque e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

CAPITULO I
Da Emissão e da Forma do Cheque
Art. IY O cheque contém:
I - a denominação «cheque" inscrita no contexto do
titulo e expressa na língua em que este é redigído;
I I - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;
III- o nome do banco ou da instituição financeira
que deve pagar (sacado);
IV - a indicação do lugar de pagamento;
V- a indicaÇãO aa- data e do l_ugar de emissão;
VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu
mandatário com poderes especiais.
Parágrafo único A assiriatura do emitente ou a de
seu mandatârio com poderes especi<ils pode ser constituída, na forma de legislaçãõ-específTCa; por Ch:ihcela mecânica ou processo equívateil.te.
Art. 29 O título _a que falte qualquer dos requisitos
enumerados no artigo precedente não vale como cheque,
salvo nos casos determinados a seguir:
I - na falta de indicação especial, é considerado lugar
de pagamento o lugar__desi_gnadojunto ao nome dt? sacado; se designados vários -lugares, o c_heque é PagãVefnO
primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque ê pagã vel no lugar de sua emissão;
I I - não indicado o lugar da emissão, considera-se
emitido __ o cheque no lugar indicado junto ao nome do

emitente.
Art. 3Y O cheque é cniitido co11tra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de
não valer como cheque.
Art. 49 O emitente deve ter fundos disponlveis em
poder do sacado e estar autorizado a_ sobre _eles emitir
cheques, em virtude de contrato e:<;presso ou tãcito. A i_nfração desses preceitos não prejudica a validade do título
como cheque.
§ 19 A existência de fundos disponíveis é verifiCada
no momento da apresentação do cheque para pagamento.

§ 29 Consideram-se fundos disponíveis:
a) os créditos constantes de contá corrente bancária
não subordinados a termo;
b) o saldo exigível de conta corrente contratu<J.i;
c) a soma proveniente de abertura de crédito.
--Art. 59 O cheque faz supor a existência de previSão
correspondente desde a data em que é emitido e, se não
contiver data, desde o momento em que for posto em circulação.
Art. 69 O cheque não admite aceite, considerando-se
não escrita qualquú declaração com esse sentido.
Art. 79 Pode o sacado, a pedido do emitente ou do
portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque-não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por
quantia igual à indicada no título.
§ J9 A aposição de visto, certificação ou outradecla-_
ração equivalente obriga o sacado a debitar à conta do
emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em
beneficio do_ portador legitimado, durante o prazo de
apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente,
endossantes e demais coobrigados.
§ 29 O sacado creditará à conta do emitente a qt,tantia
reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação; e,
antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutilização.
Art. 89 Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:
I - a pessoa nomeada, com ou se_m cláusula expressa
...à_ordem";
I I - a pessoa nomeada, com a cláusula "não à ordem", ou outra equivalente;
III- ao portador.
_ Parágr"afo único. Vale como cheque ao portador o
que não-contém indicação do beneficiário e o emiTido em
favor de pessoa nomeada com a cláusula "ou portãdor",
ou ao expressão equivalente.
Art. 99 O cheque pode ser emitido:
I - à ordem do próprio sacador;
I I - por conta de terceiro;
III- contra o próprio banco sacador, desde que não
ao portador.
Art. 10. Consid_era-se não escrita a estipulação de
juros inserida no cheque.
Art. II. O cheque pode ser pagâVe! no domicílio de
-- -terceiro, quer na localidade em que o sacado tenha d_o_micílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco.
Art. 12. Feita a indicação da quantia em algarismos
e por extenso,- prevalece esta no caso d_ç divergência. Indicada a quantia mais de um~ vez, quer por extenso,
quer pOr aigirismos, prevalece, no caso de divergência, a
indicação d"ã m~nor quantia.
.Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.
Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria
obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenb"à- assinatura de pessoas incapazes -de- se obrigar por
cheque, ou assinaturas falsas, ou a·ssinaturas de pessoas
fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outrã razão,
não poderiam obrigar as pessoas que assüúiram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado.
Art. 14. Obriga-se pessoalmente quem assina che»
que como mandatário ou representante, sem ter poderes
para t::d, ou excedendo os que lhe foram conferidos, Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo
nome assinou.
Art. 15. _O emitente garante o pagamento,
consMerando-se nãO escrita a declaração pela qual se
exima dessa garantia.
Art. 16. Se o cheque, iOcompleto no ato da emissão,
for completado com inobservância do convencionado
cQrn o emitente, ta! fato não pode ser oposto ao portador, a não ser_que este tenha adquirido o cheque de máfé.
CAPITULO II
Da Transmissão
Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com
ou sem cláusula expressa "à ordem", ê transmissível por
via de endosso.
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§-J9 O cheque pagável a pessoa nomeada, com a ela~
'usula "não à ordem", ou outra equivalente, só é trans~
missível pela forma e com os efeitos de cessão.
9 29 _O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro
obrigado, que podem novamente endossar o cheque.
Art._ 18. O endosso deve ser puro e simples,
reputando-se não-escrita qualquer condição a que seja
subordinado.
§ 19 S~o nulos o endosso parcial e o do sacado.
§ 2'i' Vale como cm branco o endosso ao portador. O
endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no
caso d_c o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso
ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele
contra o qual o cheque foi emitido.
Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou
na folha de alongamento e_ assinado pelo endossante, ou
~eu mandatário com poderes especiais.
§ I~ O endosso pode não designar o endossatãrio.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em br:.mco), só ê válido quando lançado no verso do
cheque ou na folha de alongamento.
§ 2~ A assinatura do endossante, ou :3 de seu mandatário com po~~res especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específiCa, por chancela mecânica, ou
processo equivalente.
Art. 20. O endosso transmite todos os direitos r.Çsultantcs do cheque. Se o endosso é cm branco, pode o portador:
I -completá-lo com o seu nome ou com o de outra
pessoa;
II - endo;;sai- novamente o cheque, em branco ou a
outra pessoa;
III- transferir o chequ.e a um terceiro, sem completar
o endosso e sem endossar.
Art. 2_1. _Salvo estipulação em con_trário, o endossante garante_ o pagamento.
- Parjigrafo úniCo. Pode o en_dossante proibir novo endosso; neste caso, não garante o pagamento a quem seja
o cheque j:Jostefiormente endossado.
Art. 22. O dete-ntor de cheque "à ordem" é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma
Séiíetriírifet-rupta de endossos, mesmo que o úftimo seja
em branco. Par_i;l. esse efeito, os endossos cancelados ~ão
considerados não-escritos.
Parágrafo único. Quando um endosso em branco for
seguido de outro,_ entende-se que o signacário deste adquiriu o cheque pelo endosso em bra_nco.
Art. 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o cndàssante responsável, nos termos das disposições que regulam o direito de_ ação, mas nem por isso
converte o título num cheque "à ordem".

Art. 24. Desapossado alguém de um cheque, cm virtude de qualquer eventO, novo portador legitimado não
está obrigado a restituHo, se não o adquiriu de mã-fê.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque, as disposições legais rel.::ttivas à anulação e substituição de títulos
ao portador, no que for aplicável.
Art. 25. Quem for demandado por obrigação res-ultante de cheque não pode opor ao portador exceções
fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com
os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.
Art. 26. Quando o endosso contiver a clãusula "valor em cobrança", "para cobrança", "por procuração",
ou qualquer outra que implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, mas-só pode lançar no cheque endosso-mandato.
Neste c_aso, os obrigados somente podem invocar contra
o portador as exceçôes oponíveis ao endossante.
- Parágrafo único. O mandato contido no endosso
nüo se extingue por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade.
Art. 27. O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo prova em
contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao
protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do
prazo de apresentacão.
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Art. 21L O endosso no chCque nominativo, pago
pelo banco contra o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva imporltincia pela pes..<;oa a favor du qual
foi emitido, c pelos endossantes subseqUentes.
Parágmfo único. Se o cheque indica a nota, futura,
conta cambial, impo:->to lançado ou dc_darado a cujo pa~
gurnento se destina, ou outra Cllusa da sua emissão, ci-cn~
dosso pt.·la pessoa a favor da qual foi emitido e a sua li~
qüidaçà~J pt:lo banco sacado provam a extinção da abri~
gaçào indicada.

tes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante
do cheque à câmara de compensação.
Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do
uprcscntantl!, no caso da parte final deste artigo: o banco
sacudo responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou ulterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do
endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou cm parte. reaver o que pagou.
Art. 40. O pagamento s_e fará ~ medidõ.l em que forem apresentados os ch1!4ues e se 2 (dois) ou_ mais forem
apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferCnciu os de emissão mais antiga e, se da mesma data, os
de númerO inferior.
Art. -+I. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pugar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou
4UL' contenha borrões, emendas e dizeres que não pareç-am formalmente normais.
Art. 42. O_c_ht;que cm moeda estnmgeira é pago, no
prazo de apresentação, cm moeda nacional ao câmbio
do dia do pagamento. obedecida a legislação especial.
Pa.rúgrafo único. Se o cheque não for pago no ato da
aprcsentaç:Jo, pode o portador optar entre o câmbio do
dia da uprescntaçào e o do dia do pagamento para efeito
de conversão em moeda nacional.
Art. 43. Justificando o extravio ou a destruição de
che4Ut!, o possuidor, descre~·cndo-o com clareza e prccis:Jo, pode requerer ao juiz competente do lugar do pagamento a intimação do sacado para não pagá-16.- N-õ ·mes~
mo requerimento o autor pedirá a citação dos coobrigados para que, no prnzo de 60 (sessenta) dias. oponham
contestação, J1rmada em ilegitimidade de propriedade ou
posse.
l\' Nào apresentada contestação ou julgad<1 esta
improcedente, o juiz ::wtorizará por sentença o sacado a
pagar o cheque ao autor.
§ .29 A ãç:Jo a que se refere este artigo deverá ser ajuizada dentro do pmzo du apresentação do cheque.
CAPITULO V

CAPITULO III
Do Ara!

Art. 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou cm parte, por aval prestado por terceiro,
exc_eto o_ :-wc:ldo, ou mesmo por signatário do título.
Art. 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de
alongamento. Exprime-se pelas palavras "por aval", ou
fórmula l!quivalcntc. com a assinatura do_ avalista.
Con~ir.lcra-se como resultante da simples assinat:Jra do
avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se
tratar da a~sinatura do emitente.
ParCtgrafo único. O aval deve indicar o avalizado.
Na falta de indicaçUo, considera-se avalizado o emitente..
Ar!. 31. O uvalistu se obriga da mesma maneira que
o avaliwdo. Subsiste sua obrigação, ainda que nula e por
ele garantldLl, _;>_a)y_a_se_ a nulida.de resultar de vicio d~ fo.r:,
ma.
Parágrafo único. O avalista que paga o c-he()t.ie- udquirc tndos os direitos dele result<J.ntes contra o avalizado c contra os obrigado_s para com este em virtude do
cheque.
CAPITULO IV

Da apresentação e do Pagamemo
Art. 32. O ch~.:que é pagável à vista. Considera-se
não-escrita qualquer menção cm contrário.
Panígrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como d<J.ta de emissão é pagável no dia da apresentação.
Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias. quando emitido no lugar onde houver de ser pago~ c de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.
Parágrafo único. Quandõ o cheque é emifidO-ei-Jtre
lugares com calend;1ri_os diferentes, considera-se como de
emissijo o dia correspondente do calendário do lugar de
pagamento.
Art. 34. A apresentação do cheque à câmara de
compensação equivale à apresentação a pagamento.
Art. 35. O emitente do cheque pagável no Brasil
pode revogO-lo, mercê de contra-ordem dada por aviso
epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato.
Parágrafo único. A ·revogação- ou contra-ordem só
produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação c, não sendo promovida, pode o sacado pagar o
cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos
do art. 59 desta Lei.
Ar!. 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o
emitente c o portador legitimado podem fazer su_star o
pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada cm relevante razão de dir_eito.
l \' A oposição do emitente e a revogação ou
contra-ordem se excluem reciprocamente.
9 29 _ Não cabe ·ao sacado julgar da relevância _da razão invocada pelo oponente.
Art. 37. A morte do emitente ou sua incapacidade
superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.
Art. 38. O sa_cado pode exigir, ao pagar o cheque,
que este lhe seja entregue quitado pelo portador.
Parágrafo único. O portador não pode recursar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado pode exigir que
esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê'
a_ reSpectiva quitação.
Art. __ 39. O sacado que paga cheque ..à ordem" é
obrigado a verificar a regularidade da série de endossos,
rn,as não a autenticidade das assinaturas dos endossan~
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Do Cheque Cru;:ado
Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o
cheque. mediante a aposição de dois traços paralelos no
anverso do titulo.
9 ! "' O cruzamento é geral se entre os dois traços não
houver nçnhuma indicação ou existir apenas a indicação
"banco", ou outra equivalente. O cruzamento é especial
se entre os dois traços existir a indicação- do rioin:e ao
banco.
§ 29 O cruzamento geral pode ser convertido em especial, nHlS este não pode converter-se naquele.
S 3'.' A inutilização do cruzamento ou a do nome do
bant.·o é reputada como não existente.
Art. 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser
pago pc!o sacado a banco ou a cliente do sacado, m~_
diLlnte crédíto em conta. O cheque com cruzamento espe-;
da! só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou,
se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em
conta. Pode. entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.
~ I"' O banco só pode adquirir cheque cruzado de
cliente sl!u_ou de outro banco. Só pode cobrá-lo por con·
ta de tais pessoas.
§ 2"' O cheque com vários cruzamentos especiais só
-pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos,
um dos quais para cobrança por câmara de compensação.
§ 3? Responde pelo dano, até a concorrência do
montante do chequC, -o Sacado ou o banco portador que
não observar as disposições precedentes.
CAPITULO VI

Do Cheque para Ser Creditado em Conta
Art. 46. O emitente ou o portador podem proibir
que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição
transversal, no anverso do título, da cláusula ''para ser
creditado em conta", ou outra equivalente. Nesse caso, o
sacado só pode proceder a lançamento contábil (crédito
em conta. transfe_rênda ou compensação), que vale como
p<lgamento. O depósito do cheque em conta de_ seu bene·
ficiârio dispensa o respectivo endosso.
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§ 19 A inutilização da cláusula é considerada como
não existente.
_Ç ;2? Responde pelo dano, até a concorrência do
montante de cheque, o· sacado que não observar as disposiÇões precedentes.

CAPITULO VII

Da A cão por Falta de Pagamento
Art. 47. Pode o portador promover a execução do
cheque:
1- contra v eminente e seu avalista;
II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com identificação
do dia de apresentação, ou, por declaração escrtta e datada por câmara de compensação.
§ J9 Qualquer das declarações previstas neste artigo
dispensu o protesto e produz os efeitos deste.
29 Os.signatârtos respondem pelos danos causados
por declarações inexatas.
§ 39 O portador que não apresentar o cheque em
tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento
pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis
durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em
razão de futo que não lhe seja imputável.
49 A execução independe do protesto e das declarações preViStas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado
ter sido sUbmetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.
Art. 48 O protesto ou as declarações de artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do _eminente, antes da expiração do prãzo de
apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o
protesto ou as declarações podem fazer~se no primeiro
dia útil seguinte.
§ 19 A entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro especial e o protesto tirado no prazo de
3 dias (três) dias úteis a contar do recebimento do título.
§ 29 O instrumento do protesto, datado e assinado
pelo oficial público competente, contém:
a) a transcriÇão líteral do cheqUe, com todas as de- c!arações nele inseridas, na ordem em que se acham
lançadas:
b) a certid-ão da intimação do eminénte, de seu mandalário especial ou representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque;
c) a resP-Osta dada pe_los intimados ou a declaração
da falta de resposta;
d) a certidão de não haverem sido encontrados ou_de
serem desconhecidos o emitente ou os demais obrigados,
rea~izada a intimação, nesse caso, pela imprensa.
§ 3"' Oinstrumento de protesto, depois de registrado
em livro próprio, será entregue ao portador legitimado
ou àquele que houver efetuado o pagamento.
4? Pago o cheque depois do protesto, pode este ser
cancelado, a pedido de qualquer interessado, mediante
arquivamentode cópia autenticada da quitação que contenh<l perfeita identificação do titulO.
Ar~. 49 O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante e ao emitente, nos 4 (quatro)
dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações
previstas no art. 47 desta lei ou, havendo cláusula "sem
despesa", ao da apresentação.
§ J9 Cada endossante deve, nos 2 (dois) dias úteis.Segurntes ao do recebimento do aviso, comunicar seu teor
ao endossante precedente, indicando os nomes e endereços dos que deram os avisos anteriores, e assim por
diante, até o emitente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente.
§ 2Q O aviso dado a um obrigado deve estender-se no
mesmo prazo, a seu avalista.
§ 39 Se o endossante não houver indicado seu endereço, ou o tiver feito de forma ilegível, basta o aviso ao
endossante que o preceder.
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§ 4"' O aviso pode ser dad_o por qualquer forma, até
pela simples devolução do cheque.
§ 59 Aquele que estiver obrigado a aviso deverã pro-

de findo o prazo de apresentação, comunicoy a.ocorrênR
cia de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaraç5o equivalente.
~ 41' Não constituem casos de força maior os fatos
pummcnte pessoais relativos uo portador ou à pessoa
por ele incumbida da apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente.

var que o deu no prazo estipulado. Considera-se obser·
vado o prazo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta de aviso.
§ 6"' Não decai do dircifõ de regresso o que deixa de
dar o aviso no prazo estabelecido. Responde, porém,
pelo dano causado por sua negligêricia, sem que a indenr:
zação exceda o valor do cheque.
Art. 50. O emitente, o endosS_ante e o aValista_ podem, pela clásula "sem despesa", '"sem protesto", ou outra equivalente, lançada no título e assi_nada, dispensar o
portador, para promover a execução do título, do protesto da declaração equivalente.
§ I~' A cláusula oão dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos.
Incumbe a quem alega a inobservância de prazo a prova
respectiva.
§ 2~' A cláusula lançada pelo emitente produz efeito
em relação a todos os o brigados; a lançada por endossante ou por avalista produz efeito s.omente em relação
ao que lançar.
§ 3q Se, apesar da cláusula l;;mçada pelo emitente, o
portador promove .o protesto, as despesas correm por
sua conta. Por elas respondem todos os obrigados, se a
cláusula é lançada por endossante ou a.v:ali~ta.
Art. 51, Todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque.
§ lq O portador tem o direito de demandar todo~ os
obrigados, individual ou coletivamente, sem estar sujeito.
a observar a ordem em que se obrigaram. O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque.
§ 2~ A açào contra um dos obrigados não impede se-jam os outros demandadQS. mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele.
§ 31' Regem-se pelas normas das obrigações sOlidárias as relações entre ob.tigados do mesmo grau.
Art. 52. O portador pode exigir do demandado:
I - a importância do cheque nãó-p:igo;
II - os juros legais, desde o dia da_ apresentação;
III - as despesas que. fez;
IV - i. compensação pela perda do valor aquisitivo da
moeda, até o embolso das importâncias mencionadas
nos itens antecedentes.
Art. 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes:
I - a importância integral que pagou;
II - os juros legais, a contar do .dia do pagame-nto;
III - as despesas que fez:
IV- a compensação pela perda do valor aquisitivo da
moeda, até o embolso das importânci:Js mencionada-s
nos ítens antecedentes.
Art. 54, O obrigado contra o qual se promova exe~
cução, ou que a esta esteja sujeito, pode exigir, c.ontr-á
pagamento, a entrega do cheque, com o. instrumento. de
protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros
e despesas quitadas.
Parágmfo único. O end_o..51i..:mte que pagou O cheque
pode cancelar seu endosso e os dos endossantes posterio-

res.
Art. 55. QU_a ndo dispõsição legal ou caso de força
maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a
declaração equivalente nos prazos estabde.cidos,
consideram-se estes prorrogados.
O portador é obrigado a dar avis~d.m~diatO d~_
ocorrência de forÇ<l maior a seu endoS$ante e a fazer
menção do aviso dado mediante declaração datada e as~
sinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São
aplicáveis, quanto ao mais, ns disposições do art. 49 e
seus p.:trág:rafos desta lcL
~ 2" Cc.,'i:.tdu o impedimento, deve Q portador, imc~
diatamente, apresentar o cheque para pagamento e, se
couber, promover o protesto ou a declaração equivalente.
0
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31' Se o impedimento durar por mais de 15 (quinze)
dias, contados do dia em que o pOrtador. mesmo·antes

CAPITULO VIII

Da Pluralidade de Exemplares
Art. 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer
cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser
feito em v-ários eXemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada
exemplai-S-er considerado cheque distinto.
Art. 57. O pagamento feito contra a apresentação
de um exemplar é liberatório, ainda que não estipulado
- (iue o pagamentO torna sem efeito os outros exemplares.
Parágrafo único. O endossante que transferir os
exemplares a diferentes pessoas e os endossantes poste-riores respondem por todos os exemplares que assinarem
e que não forem restituídos.
CAPITULO IX

Das Alterações

Art. 58.

No caso de alteração do texto do cheque, os
signatários posteriores à alteração respondem nos termos do tixtci alterado e os signatários anteriores, nos do
texto original.
Pa~ágrafo único. - NãO Sendo possível determinar se a
firma fcii aposta no título antes ou depois de sua declaração, presume-se que o tenha sido antes.
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ração do cheque continuam regidos pela legislação cri-

min;l. - -

-

Art. 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de
poupança ou assemelhados e os cheques de viagem
regem-se pelas disposições especiais a eles referentes.
Art. 67. A palavra '"banco", para os fins desta lei,
designa também a instituição financiira contra a qual a
lei admita a emissão de cheque.
Art. 68. Os bancos e .c:asas bancárias poderão fazer
prova aos seus depositantes dos cheques por estes saca~
dos, mediante apresentação de cópia fotográfica ou microfotográfica.
Art. 69. Fica ressalvada a competência do Conselho
Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legis~
lação específica, para expedir normas relativas à matéria
bancária relacionada com o cheque.
Parágrafo único. É da competência do Conselho
Monetário Nacional:
a) a determinação das normas a que devem obedecer
as contas de depósito para que pos.o;am ser fornecidos os
talões de cheques aos depositantes;
b) a determinação das conseqüências do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante;
c) a disciplina das relações entre o sacado e o optante, na hipótese do art. 36 desta Lei.
-Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 71. Revogam-se as disposições em contrârio.

( Às.Coiiiissões de Constituléão e Justiça e de Economia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 1, DE 1983
(N~'

115/81, na Câmara dos Deputados)

CAPITULO X

Da Prescrição

-

Art. 59- Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47
desta Lei .assegura ao port:ldor.
Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado
iJ.O pagamento do cheque contra outra prescreve em 6
(seis) m~es. contados do dia em que o obrigado pagou o
cheque ou dia em que foi demandado.
Art. 60 A interrupção da prescrição produz efeito
so·mente C<?ntra 'o. obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo.
Art. 61. Aação de enriquecimento contra o emitente
ati· oúti·os -ob"figados, que se locupletaram injustamente
com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois)
anos, contados do dia em que se consumar a prescrição
prCViSfãriO.afl-:-3"9 -e Seu parágr-afo desta lei.
Art. 62 Salvo prova de nevação, a emissão ou a
transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento.
CAPITULO XI

Dos Conflitos de Leis

em

Matéria de Cheques

Art. 63 Os connitos de leis em matéria de cheques
- serão resolvidos de acordo com as normas constantes
das Convenções aprovadas, promulgadas e mandadas
aplkar no Brasil, na forma prevista pela Constituição
Ff!deral.
CAPITULO X\1
Das DisPosições Gerais
Art. 64~ A apresentaçãO ·do cheQue, o protesto ou a
declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos
.em dia._ú.til,._durante o expediente dos eStabelecimeritos
-de Crédito •. dm:iras de compensação e cartórios de Protestos.
_
Parógrafo ú~ic.o. O c.ômp~to ~os pra_zos estabelecidos nesta Lei obedece às disposições do direíto. comti_m._
Art. 65. Os. efeitos penais da emissão do cheque c;em
suficiente provisão do fundos, na frustraç1ío do pagamento do .cheque, da falsi~ade, falsificação e da alte-

Aprova as Contas do Presidente da República, relaÚVas ao exercício .financeiro de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" São ãprõVadas as contas prestadas pelo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício finanCeiro de 1980, conforme disposto nos arts. 44, inciso
VIII, e 8\, inciso XX, da Constituição Federal, com as
ressaJvas aos valores lançados à conta "Despesas Impugnadas", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal
de Contas da União.
Art. 2~" Os diverSos responsáveis da Administração
DiretU e Indireta, qUe não apresentaram ao Tribunal de
Contas da União os ba.lançoS anuaís referentes ao exercí-cio financeiro de l 980, no prazo estabelecido pelo Decreto n9 80.421. de 28-0e setembro de 1977, ficam süjeítos às
sanções previstas no art. 53 do Dec(eto-lei n~" 199, de 25
de fevereiro de 1967,' e Resoluções daquele Tribunal.
Art. 3~- .O Tribunal de Contas da União tomará as
providências para a aplicação das penalidades a que se
refere o artigo anteriOr.
Art. 49 Este Decreto Legisl.ativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N' \51, DE 198\
Excelentíssimos SenhOres Membros do CongresSO Nacional:
Em-Cumprimento ao preceito co.nStitU.cional do artigo
29 capur - com a nova redaçào dada pela Emenda
Constitucional n~ 3, de 15 de julho de 1972 -,combinado com o urtigo 8!, XX, tenho a honra de encaminhar ao
exame de Vossas Excelências os volumes anexos, que
compreendem as Contas do Governo da União relativas
ao exercício f'munceiro_de 1980.
Eiri úbediência, ainda, ao disposto no artigo 29 e seus
parúgrafos -\9 e 29 do De...:rcto-lei nl' 199, de 25 de fevereiro·de !967. que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União, combinado com o artigo 21 do De~
Cfeto- n~' 84.362, de 3f ·ye dezembro de 1979, submeto
também a Vossas Excelências o Relatório sobre a execu~ão d9 orçamento c a situação da udministração fman~ ceira fede_r_al, elaborado pela Secrehlria-Centrul de Con-

0134

-- DIARIÕ DCiCONGRES:so NACIONAL (Séção li)

Sexta-feira 4

trote Interno da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

nio Delfin Netto, Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento.

Brasília, 27 de abril de 1981. -João Figueiredo.
E.M. N• 108(81
Em 27 de abril de 1981.
Excelentissimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração
de Vossa Excelência os Balanços Gerais da União, relati-

vos ao exercício de 1980, e o Relatório dR SecretariaCentral de Controle Interno desta Secretaria de Planejamento, sobre a execução orçamentária e a situação da

administração financeira federal.
As peças de que se trata constituem a prestação de
contas do Presidente da República ao Congresso Nacional, de conformidade com as seguintes disposições cons-

tittidonais:
..Art. 29. O Congresso Nacional reunir-se-ã,
anualmente, na Capital da União, de 19 de março a
30 de junho e_ de 19 de agosto a 5 de dezembro.
Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da República:
XX- prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após á abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao ano anterior."
O Decreto-lei n9 199, de 25 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União e dã outras providências, estabelece, a seu turno:
..Art. 29.- O Tríbunal dará parecer prêvio, em
60 (sessenta) dias, -contados da data da entrega,
sobre as contas que o Presidente da República, no
prazo constitucional, deverá prestar anualmente ao
Congresso Nacional.
§ 19 As Contas do Presidente da República deverão ser entregUeS ·ao -congresSo Nacional, até o
dia 30 de abri! do ano seguinte., devendo o Tribunal
de Contas ser infornlido do cumprimento ou não
dessa determinação constitucional.
§ 29 As coiitã.s- consistirãõ doS baiâ0ç6s
da União e do Relatório da InspetOri"i-CCral cie Finanças do Ministério da Fazenda sobre a execução
do orçamento e a situação da administração financeira federal."

·geratS

Cabe recordar, por oportuno, que a obrigação antes
cometida à Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
da Fazenda, por força do§ 29 do Decreto-lei n9 199/67,
ora transcrito, passou a ser de responsabilidade da
Secretaria-Central de Controle Iiiterno dest.l:CPasta,
diante do seguinte preceito contido no artigo 2f, caput,
do Decreto n9 84.362, de 31 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre a _nova estrutura do controle interno:
"Ã Secretaria-Central de Controle Interno caberá apresentar ao Tribunal de Contas da União, a
partir da elaboração do balanço geral relativo ao
exercício finanCeiro de 1980, o relatório sobre a execução do orçamento e a situação financeira federal,
exigido no§ 29 do artigo 29 do Decreto-lei n9 199, de
25 de fevereiro de 1967, e de responsabilidade atual
do Inspetor-Geral de Finanças do Ministêrio da Fazenda."
Incumbe-se esclarecer, outrossim, que os Balanços
Gerais aqui oferecidos vão assinados pelo responsável
pela Secretaria-Central de Controle Interno, Fernando
de Oliveira; e, tambérri, por Suriiie BUtuem~ bacharel em
Ciências Contábeis, sob registro CRC-4878-DF, a quem
designei, através da Portaria n9 016, de 17 de fevereiro de
1981, para responder pela Secretaria de Contabilidade
da Secretaria-Central de Controle Interno.
Submeto a Vossa Excelência, derradeiramente, minutas dos expedientes a· se diiígireln ao Congresso Nacfõfial
e ao Tribunal de_ Contas da União, comunicando o cumprimento das disposiÇões- consfitucíollais e legais.
Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência os protestos de meu profundo respeito.- Antô-

PARECER
O Tribunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no art. 70, § 29, da Constituição, e
Considerando que a execução orçamentária do exercício processou-se com regularidade;
Considerando que os Balanços Gerais da União e a
análise das respectivas contas espelham as operações
orçamentárias, financeiras e patrimoniais realizadas no
exercício de 1980;
Consid-erando que o desempenho económic-ofinanceiro do Governo, apesar das dificuldades decorrentes da conjuntura adversa, foi satisfatório;
Consid_erando que ocorreu supeiâViCde caixa da orde CrS 2.035 milhões, ãtcançado sem prejuízo da
execução do Planejamento Governamenta-l;
1: de Parecer que sejam aprovadas as contas relativas
ao exercício de 1980, apresentadas ao Congresso N acional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
General-de-Exército João Baptista de OHveir:i FiglleiredoT.C,_, Sala das Sessões, 14 de julho de 1981.- Luciano
Brandão Alves de Souza, Presidente- Arnaldo Prieto,
Ministro-Relator- Ewald Sizenando Pinheiro, Ministro
- Henrique de La Roque Almeida, Ministro João Nogueira de Rezende, Ministro- Gufdo Fernando Mondin,
Ministro- Mário Pacini, Ministro- Vida[ da Fontoura, Ministro - Bento José Bugarin, Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 1,
de 1983, que, nos termos do§ 19 do artigo 391 do Regimento Interno, após sua publicação e distribuição em
avulsos, ficará, sobre a mesa, durante três sessões ordinárias, para recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

ctem

E lida a seguinte
RESOLUÇÃO N• I, DE 1983

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar problemas vinculados ao aumento popula·
cional brasileiro.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 b criada, na fÕrma autorizada pelo art. 37 dR
Constituição Federal e nos termos do disposto no art.
170, letra a do Regimento Interno do Senado FederalRes. n9 93, de 1970 Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar os problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Parágrafo único. Na execução da competência prevista neste artigo, a· Comissão apurará, dentre outras,
questões relacionadas com as migrações internas e con~
trote de natalidade.
Art. 29 A Comissão constltuir-se-â de 9 (nove)
membros e terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
apresentar suas conclusões.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação
Já não é_ de hoje que o problema do crescimento populacional vem preocupando importantes segmentos das
sociedades contemporâneas, sobretudo daquelas que, na
atualidade, enfrentam dificuldades de ordem econômica
geradas essencialmente pela desordenada explosão demográfica. O nosso país enfrenta, no piuticular, situaçãovexatória, agravada pela desequilibrada distribuição demográfica, que assinala permanente e progressivo agravamento no âmbito das migrações internas. De f:ito, não
constitui novidade o problema gerado pelo êxodo rural,
na exacerbação das dificuldades citadinas, sobretud_o das
litorâneas. As causas desses desequilíbrios e desníveis
conseqUentes - algumas já identifiCadas- (as secas do
n-ordeste e as inundações nas regiões merídio"nais) devem
ser objeto de acurada investigação, a fim de que sejam
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apresentadas soluções que atendam aos reclamos do desenvolvimento nacional. Para tanto, nada mais adequada do que a via da investigação por Comissão Parlamentar de Inquérito, instrumento efetivamente capaz de, mediarite consUlta aos setores interessados, identiticar e obter os subsídios indispensáveis à perfeita elaboração legislativa, no objetivo que se busca de estabelecer uma
política que favoreça a fixação do homem, consoante as
necessidades dO planejamen_to económico nacional, evitada, assim, as síndromes das atuais deformações que se
verificam em nosso Pats.
Odacir Soares - João Lobo - Jorge Bornhausen Jutahy Magalhães- Moacyr Dalla- Marcondes Gadelha- Martins Filho- Helvídio Nunes- Gabriel Hermes- João Lúcio- Lourival Baptista- Benedito Canelas- Murilo Badaró- Almir Pinto- Milton CabralGuilherme Palmeira- Marco Maciel- João CalmonTarso Dutra- Lui: Viana- Virgi7l0 Tavora- Amaral
Peixoto- Raimundo Parente- Albano Franco- Carw
los Alberto- Roberto Campos- José Lins- Alexandre
Costa - Adi?rbal Jurema - Lomanto Júnior.

O SR. PRESID~NTE ( Moacyr Dalla)- O docume_nto lido contêm subscritores em número suficien-te para
constituir, desde logo, Resolução do Senado, nos termos
do art. t 70, a do Regimento Interno.
Será publicudo para que produza os devidos efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, ora cria~
da, a Presidência fará, oportunamente, as designações,
de acordo com as indicações que receber das Lideranças .
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projetas de lei que serão !idos pelo Sr. J9-Secretárío.
--- SãO -!filos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE 1983

Transforma o Serviço Nacional de Informações
(SNI) no Instituto Nacional de- Informática, Teleinformática e Telemática e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O serviço Nacional de InfOrm-ãções (SNf),
cri_ado pela Lei n9 4.341 de junho de 1964, fica transformado no Instituto Nacional de Informática, Teleinformática e Telemática, (INITT), que funcionãfá como Autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério das
Comunicações, com autonomia administrativa e financeira~

Art. 2Q O Instituto Nacional de Inforniática, Te!einformãtica e Telemática tem por finalidade superintender
e coordenar, em todo o território nacional, o estudo de
sistemas informáticos, cuja coleta de dados ejou disseminação e utilização à distância de informações emitidas
ou recebidas por sistemas de informilçõeS-automáticas,
que empreguem meios de telecomunicações, bem como a
captação, processamento, armazenamento e fornecimento de inforinações, inclusive as que interessem à Segurança Nucional.
Art. 39 Ao Instituto Nacional de Informática, Teleinformâtica c Telemática incumbe especialmente:
I - Fornecer informações de interesse nacional aos
Poderes da União, governos estaduais e administrações
municipais, entidades e serviços estatais, autônomos e
paraestatais;
II- Proceder, no mais alto nível, à coleta, avaliação e
integração das informações, em proveito dos Poderes da
União;
III- Promover, no âmbito dos governos, federal, estaduais e municipais, a difusão adequada das informações e das estimativas decorrentes;
IV- Assessorar o Governo na formulação da política
nacional de Informática e coordenar sua execução como
órgão superior de orientação, planejamento, supervisão
e fiscalização, tendo em vista, especialmente, o desenvolvimento científico e tecnológico no setor;
V- Organizar as atividades de informática sob a forma de Sistema, a que serão integradas to_das as unidades
organizacionais, de qualquer grau, incumbidas especificamente das referidas atividades;
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VI- Elaborar o estudo das medidas necessárias à formulação, pelo governo, da Política Nacional de Microe-letrônica;
VII- Elaborar o Plano Nacional de Microeletrônica,
e submetê-lo a aprovação da Presidência da República;
VIII- Executar, em articulação com o Conselho de
Desenvolvimento Industrial do MinistériO da lndústríã e
do Comércio- COI-, direta e indirctamente, o Plano
Nacional de Microeletrônfca;
· ·-···

IX -Orientar e coordenar, ouvidos os órgãos coin.pe~
tentes, a aplicação dos recursos governamentais destinados ao setor;
X- Pronunciar-se sobre projetas de tratados, acordos, convênios e compromissos internacionaiS- de qualquer espécie, relativos e Microeletrônica;
XI- Promover e estimular, em articulação com o
Conselho de Desenvolvimento Industríal - CD] - aS
atividades_ produtivas e comerciais em Microeletrônica;
XII - Orientar, aprovar e supervisioriar os Planos Dfretores de Informática dos órgãos da Administração
Pública Federal, direta ou indireta e das funções supervisionadas;
XIII- Promover e incentivar, em colaboração com o
Conselho de Desenvolvimento IndUstrial - COI - a
realização de estudos prospectivas para o setor de Microeletrônica;
XIV- Promover e incentivar a formação de recursos
humanos necessários ao Setor: em seus diferentes níveis;
XV- Promover e incentivar, em articulação _com o
Conselho -Nacional de Desenvo!Virriento Científico e
Tecnológico- CNPq _; -tfã Secretaria de Tecnologia
Indústria-STJ-do MIC, a pesquisa Científica e tecnológica no setor;
XVI- Propor medidas para O tratamento adeqUado
ao atendimento das necessidades específicas das Forças
Armadas, no setor da Inforritáiíca e Telemática;
XVII -Promover c incentivar o intercãrilbio de íde~
ias e experiências, através de reuniões nacionais e internacionais;
XVIII -Supervisionar as entidades da Adminis-traçào Indireta, ligadas aos sctores da Informática e da
Telemática;
--XIX- Pronunciar-se .sobre projetas de tratados,
acordos, convênios e comproffiíssos Internacionais de
qualquer espécie, relativos aos setores da Informática e
da Telemática;
XX - Elaborar normas técnicas e padrões, em matéria de Informática e Telemática;
XXI- Promover e incentivar as atividades produtivas, comerciais e d_e serviços nos setores da Informática e
da Telemática;
XXII- Promover e incentivar a utilização -da Informática como meios de agilização do piOcesso deciSóriO e
do desenvolvimento nacional;
XXIII- Elaborar e instituir, ouvidos os Conselhos
de Desenvolvimento Industrial, Conselho de PolítiCa
Aduaneira e a Carteira de Comércio ExteriOr do Banco
do Brasil, normas e critérios para a similaridade naciori31
de produtos dos selares da Informática c da Telemática;
XXIV- Manifestar-se sobre a averbação de contratos de transferência de tecn_ologia em Microeletrônica,
por solicitação" do Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI- e sem prejuízo da competência legal
daquele órgão;
XXV- Pronunciar-se, ou-Vido o CDI, sobre a concessão de benefícios fiscais ou di!:-OUtra nãtureza por parte
de órgãos governamentais a projetas dos setores da Informática: e da Telemática;
XXVI- Manifestar-se, tecnicamente, por solicitação
do INPI, sobre os pedidos de patentes que envolvam Microeletrônica sem prejUízo da competência legal daqUele
órgão;
XXVII- Assessorar o Ministério das Relações Exteriores na representação brasileira em organismos e Cveil.tos internacionais ligados aos setores da Informática e âa
Telemática;
XXVIII -Promover, em articulação com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento .CientíficO e Tecnológico
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- CN:Pq -, a implantação de sistemas de informações
cientificas e tecnológicas para o setor de Informática, Teleinformática e-Têfeniátfca;
XXIX - Elaborar e instiruir noilnas e padrões relativos a c-ontratos a serem negociados de equipamentos,
pi-ogramas e serviços ligados aos setores da Informática
--e Telemática, pOr órgãos da adniín-isifãção federal, áireta e indiretamente, e fundações supervisionadai;
XXX - Elaborar normas e padrões para a estrutura
-de órgãos de processamento de dados a serem criados
pelos Governos Federal e Estaduais;
XXXI - Manifestar-se sobre a averbação de contratos de transferência de tecnologia nos ·setores da Informática e da Telemática, devendo as empresas interessadas cumprir as exigências formuladas pelo Instituto- e
prestar as informações que lhes forem solicita~as, sem
prejU-ízo da competência legal do INPI;
XXXII- Proinover os meios -tendentes -a evitar aredundância ilos setores da Informática e da Telemática;
XXXIII -Manifestar-Se-sObre- pedidos de patente
Que- Cnvofvam Informática e Telemática, sem prejuízo da
competência legal do lN PI;
XXXIV - Promover a implantação de cadastro do
parque computacional privado e governamental no que
se refere a recursos humanos, equipamentos e programas;
XXXV- Promover a implantação de cadastro de
bancos.de dados operados por órgãos de administração
pública federal, direta e índireta e fundações supervisionadas;
XXXVI- Gerir os recursos destinados às atividades
da infonnática___e da Telemátlcá:·- -Art. 4Y Fica extinta a Secretarí<~: Especial de Informática- SEI- criada na Secretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional da Presidência da República, pelo
Decreto nQ 84.067, de 8 de outubro. de 1979.
Art. 5~ Nos termos do artigo 172, do Decreto-lei nY
200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto -lei
nQ 900, de 29 de setembro de 1969, para os fins previstos
nesta Lei, é assegurada autonomia administrativa ao Instituto Nacional de Informática, Teleinformática e_ Telemática:
Art. 69 O Poder Executivo, dentro de 120 dias; a
paftir da aata de publicaç8.o da preserúe Lei, proporá,
atravês de Decreto, as medidas legais necessárias à execução das providências nela contidas, sobre a autonomia
financeira do Instituto Nacional de Informática-~ Telemática _e Telcinformática, sobre a sua estruturação e
corilpetência, sobre o recrutamento e aproveitamento do
seu pessoal cujas atríbuições serão estabelecidas em regimentos internos aprovados pela autoridade competente
a ser designada na referida estruturação, bem como a
transferência para o INJTT de lodo o acervo e bens do
Serviço Nacional de Informações e Secretaria Especial
de Informáttca.
Aft. ?Y A Escola Nacional de Informações, eirada
pelo Decreto n9 68.448, de 31 de múÇO de 1971,-será subordinada diretamente ao Instituto Nacional de Informãtka, Teleinformãtica e Telemática- INITT- e terá
por finalidade:
a) preparar pessoal para o atendimento das necessidades do INITT:
b) cooperar no desenvolvimento da Política Naciorial de Informação;
·
c) realizar pesquisas em proveito do melhor rendimento das ativid.ides do INITT.
Art. 89 Dentro de 120 dias, a partir da data da promulgação desta Lei, o Poder Executivo ~xpedirã decreto
dispondo sobre a organização decorrente das finalidades
pfevislã"Sneste mesmo diploma legal e sobre o aproveitamento do pessoal necessário ao funcionamento da Escola Nacional de Informações - ESNI --Art. _99 Esta Lei entra em vigor na ?ata de sua publiCação.
Art. 10 Revogam-se as disposições em ??ntrárío.
JustificaçãO-

No mundo em que vivemos no presente e para o futuro,
cada vez mais, a informação é um recurso necessário à
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sobrevivência do indivíduo e das Sociedades organiza~
das.
Em 1980, o MinistériO do Comêrcio Internacional e da
IndúSiiii-do Japão, juntamente com a Federação Nadona[ das Indústrias Japone"sas, criaram "o grupo de estudo do desenvofvilnento tecnológico'', __chªmado o _"Grupo dos Sessenta". A este foi confiado um balanço dos
avanços tecnológicos do Japão, principalmente após os
choques petrolíferos de 1970, 73 e 79. Nesse relatório, os
nipónicos afirmam com uma convicção oriental: "o futuro só está assegurado na base de novas tecnologias; nos
setores onde a inovação possa multiplicar rapidamente
as aplicações industriais - e os empregos criados".
"Tudo vai depender da exploração sistemática, generalizada, de uma nova fonte de energia que transformará
todas as indústrias atuais e fundará as indústrias do futuro~ a informática, isto ê, a ín.formação e seu tratamento."
..Quer dize Ocomputador, os semicondutores, os micro
proCesSadores, os robôs industriais, a transmissão por fichas óticas, a bioindústriã, erifim a ramificação do microProcessador nos modernos canais de telecomunicação, para automação do trabalho à distância com ênfase em dois domínios fundamentais das atividades humanas: a Educação e a Medicina."
Ê a Revolução Tecnológica em marcha, com a Sociedade informatizada que se avoluma e que se transforma
sem criar desemprego.
_Q Dr. Uellohara, diretor de pesquisas da Sociedade
NiPPon Efitric, primeira do Japão em Telecomunicação
e Telemática, conclui: .. No vasto domínio das atividades
industriais, que s"erão todas elas, sem exceção, informatiza_das, nesse domínio do ''logístico",_que deverá alimentar os M!CROPROCESSADORES e os ROBOS, se
alistarmos os cinco bilhões de habitantes do planeta, haverá ainda falta Oe pessoal". E a revolução das atividades humanas, em direç-ão a uma sociedade de pleno emprego, o verdadeiro, o das faculdades de cada um, a partir do microprocessador e da Informática.
O Brasil, para poder aspirar ao título de potência
emergente, deve decidir rapidamente se acompanha o
grupo dos países desenvolvidos, ou se simplesmente pretende adotar postura resigi1ada de nação caudatãria das
grandes potências, "sistema perifêrico das economias
centrais", como assinala o prof. Roberto Barbosa de
castro.
De fato, diante do esforço e do sacrifício empenhados
em dotá-lo de uma economia moderna e transformá-lo
em qm a nação industrializada, poderá, o Brasil, por incapacidade ou deliberadamente escolher, a pior face do
_dilema, deixando de acompanhar a explosão técnica e
científica de nossos dias, co-nsiderada como uma nova e a
mais inexorável revolução industrial:· a TELEINFORMAT!CA.
De uns poucos anos a esta parte, um gravíssimo
problema é colocado à nação brasileira: o de resolver o
atual "boom" tecnológico, fator de progresso e ~manci
pação dos povos, e que se reveste, como se sabe, de características não convencionais, a partir, sobretudo, do
desenvolvimento da eletrônica e de outros campos correlatos ou que, de qualquer maneira, favorecem a criação
de mais e mais sistemas e seu pleno aprovcitl'l:mento de
:lUtomação e _de tratamento da informação, como muito
bem salientou o referido professor Roberto de Castro
Barbosa.
Segundo vaticina este -ilustre técnico, o fulcro das
transfonnações por que estará passando o mundo nas
próximas décadas há de centrar-se numa ..sociedade de
conhecimento", como intitulou em seu livro, outro eminente técnico patrício, João Metello de Mattos.
Na reaHdade, "gerar, sistematizar, transportar, difundir e tirar partido de informações, com rapidez, eficiência e em alta escala, marcará a diferanÇ? entre povos desenvolvidos e subdesenvolvidos do futuro, conforme
acentua ainda, o Prof. Roberto Barbosa.
_ Temos_ urgente necessidade de, por todos os meios,
promover e difundir em todo o País, as novas técnicas de
tratament()_ e difusão da i':! formação, procurando aplicâlas da melhor maneira possível em benefício da sociedade brasileira.
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Fabulosos siio os efeitos produZidos na vida do- homem de nossos dia.s pela Teleinformâtica, sobretudo no
concernente à melhoria da efetlvidade do sistema decisório dos governos c empresas, sistema responsável pelas
ultcrações c.struturaL'i por que passam a socieda.de e a
economiu modernus,
Como :;alicnta O Prof. João Metelio em sua obra, "as
grandes alterações hoje em marcha nas sociedades humanas originaram-se da reformulação da metodologia
de equacionamento dos problemas e da metodologia de
procura de melhor solução, tnu:idas pela teoria dos sistema,\·"'_._, (o grifo é nosso). Foi esta teoria qu·e reVolucionou, como se sabe, a metodologia da pesquisa e o estudo
cientí!ko moderno.
O Brasil não pode desconhecer que o mundo vive, hoje, sob o .signo dos sistemas de informa-ções; ou seja, a
comput:u.;ão, os bancos de dados e as redes de comunicação de dados, nem desconhecer a necessidade- de
bencfid:tr-se. quanto antes, do uso intenslvá dessas técnicas, para que possamos construir um· novo modelo social: a soâedade_de_cunh!'cimento'', sociedade caracterizada pela soci:tlizw,;ão da informação, pelei riiuóança da escala de valores, pelo crescimento dinâmico de um setor
da economia :.Hé então pouco expressivo, e que passa a
exercer papel fundamental no balanço de pagamento dos
países: A ECONOMIA DE INFORMAÇÃO (apud "A
Sociedade do Conhiximellto", João Metello de Matto.s}.
Com o advento de_tantas e tão prodigiosas conquistas,
tod.as as :.íreas da atividade humana sofrerão profundas
mudanças. As ciências,_ notadarnente as ciências humana.~. passarão por uma profunda reanálise crítica e a educação receberá novos recursos c prio-ridades niaiores por
parte das autoridades governamentais que d"esejam uma
transformação sem tl'aumas para o Povo.
Com a possibilidade de explorar a fabulosa capacidade que <.t telcinformátic:a pode fornecer, todos terão somente a informação de que precisam. Daí a nccess.idade
que têm as nações de desenvolver~- Conscientemente, uma
política para a telemática capaz de conduzir a uma sociedade de menores desequilíbrios e conflitos, vale dízer, a
uma sociedade mais equânime.
Na grande "aldeia glObal" em que vivem, os homens,
nos dias de hoje, graça~- <los- poderosos -meios de comunicação, recebem o pape! relevantíssimo que as redes
públicas de comunicação de dados desempenham para
as comunidades nacionais de cada país, à medida que
são colocadas em funcionamenLo:
São as redes públk.·a~· de dados que permitem a um
país oferecer a seus habitante!> os recursos do Relatório
Simon Nora. (L'Informatisation de la Societé- SimOn
Nora, A lain Mine, Rapport à Prcsident de la Republique
- Jan. 1978)- apud "A Sociedade áo COnh-eCimento",
de João Metello.)
Acreditamos que, para aumentar a eficiência de nossos.sistemas de informações, precisamos estimular todas
as empresas do nosso sistema TELEBRAS, que constituem o Sistema Nacional de Telecomunicações, para que
elas possam melhorar cada vez mais .os seus serviços em
benefício da comunidade usuária. Muito, porém, temos
a fazer nesse sctor. Temos mesmo que projetar uma meta
ideal e caminhar gradativamente em demanda de sua
concretizaçilo.
A Teleinformática e a Telemática precisam ser ativadas com a!ocaçõe.<; de maiores somas de recursos e com o
recrutamento de maior número de técnicos e profissionais qualificados. Sobretudo a telemática que representa a massificação dos recursos da Telcinfoimática, imPlicando isto em dizer que as informações não ni""ai.Ç âel'ei'ào
estar apenas ao alcance de segmento.~ jf!çlzadrH, de elites
da sociedade e dos grandes grupos econômícoS, nias que
devem ser colocadas à disposição do homem comum. A
informação, assim, será um recurso disponível a domicílio. como são, hoje, a eletricidade, o telefone, a água
encanada.
No dizer do citado Prof. João Metello. A Telemática
ocorre .:1 nível de país e representá exatamente o conceito
que conduzirá a trilharem o caminho das sociedades informatiladas (L" lnformatisations de la Societé), para o
que a França se prepara com a expansão de sua rede
TRANSPAC.
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A Telemática significa a Teleinformática democratiza.
da c universalizada em termos de nação.
A Te!em:.ítica, também, pode ser encarada como a intersecção das áreas das Telecomunicações Públicas com
<l irlformática em nível global e coletivo.
-A Telc:mâtica é o instrumento de viabilização_ da sociedade informatizada (apud op. cit.}.
Diversas nações já têm se preparado e as sUas comunidade!>, para enfrentarem, através das comunicações, os
dcsillios trazidos pela Telemática porque -sabem que do
, ~uccsso cm vencerem esse desafio dependem suas próprias soberanias.
E a soberania de uma nação, como muito bem ressai·
tou o Prof. João Metelto, "cada vez mais vai depender
do grau ~c liberdade que ~sanação possua sobre três recursos fundamentais: matérias-prima.~. energia e principalmente, INFORMAÇÃO:"
A capacidade de um país de fazer circular em seu território informações sob forma digital é um componente
importante de sua capacidade ~e manter-se independente, principalmente se esse pais necessitar substituir
matéria-prima não existente em abundância no seu território po_r outras de diferentes caracte~ísticas.
Foi FrÚz Maclup quem primei~o, em 1962, compreendeu c__divu!gou o conceito de que a produção econômica
moderna se divide em: produção material, bens e serviços e Produção Intangível de Informações e Conhecimento. (Tire Production and Distribution of Know-!edge in
Tire 1../nited States - Fritz Maclup - 1962.)
As sociedades informatizadas surgem c desenvolvemse naturalmente, quando existem pré-condições.
Em matéria de telecomunicações por computações, o
"amanhã já é hoje".

0-v-afo-r scicia] da informação prCcisa ser encãrado seriamente pelo governo, pois as nações encontram-se, no
momento, face a uma inflexão no conÚnuum de evolução
da humnidade. E justamente essa inflexão que representa, segundo o Prof. João MeteUo, "a passagem para asociedade informatizada, o que poderá representar um
mundo onde serão aumentadas as diferenças entre países
pobres e paises -ricos, sujeitos a uma nova forma de divisão do trabalho capaz de acentuar as disparidades existentes".
P:m.1 citai- somente um exemplo; o Prof. João Metello
revela que apenas 10% da população do Globo utiliza
90% do espectro de freqaêli.c(as radioelétrícas, cxatametlfc: os paí.~cs desenvolvidos; enquanto isso, 90% da populaçã(l tem que cOntentar-se em compaftilhú os restantes
10% do espectro de freqüências. Isto apenas no calnpo
das telecomunicações.
E o mesmo técnico nos adverte que se não nos dispusermos a debater, tomar decisões e caminhar conscientemente para a sociedade informatizada, d"entro de padrões étit-'Os e morais ajuStados a nossos valores culturais, corrrcrcmos o risco até mesmo de vermos reproduzido o fantasmagórico e terrív-el panorama descrito pelos
escritores ficcionistas pessimistas-, que nos faúm lembrar
o "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley: o homem fabricado cm série, nas provetas dos laboratórios,
dominado e transformado em objeto a ser usado, cadil
qual em tal espécie de trabalho.
Só há uma forma de evitar os nossos desequilíbrios:
a) a conscientização do problema;
h! uma tomada de posição;

c) um programa deação capaz de promo~·era telemátiea entre nó.~. i.Hu é, de democratizar o uso dos recursos informacionaü colocandO-o.~ ao alcance do homem comum.
No momento em que as nações iniciam o ingresso na
sOdedade informatizada, o i3rasil precisa tomar consciência c escolher seu caminho para a Telemática, visando atingir seus gfand"es desígnios culturais, sociais, económicos e políticos.
Ora, um dos grandes meios, senão o maior, de consirulr enüe nós uma sociedade informatizada, é o governo apmclhar a nação de um poderoso órgão técnicocientífico, com a necessária autonomia administrativa,
como propõe o projeto que temos a honra de apresentar,
cm conúiçõcs de :1donar com eficiência, sua rede de informações por todo o território nacior1al.
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E entre nós, uma política de informática deve ser tixada expre.<;samente como se propõe, a nível de governo,
como no Jupào. onde seus habitantes concluíram que é
na TnformMica e na Telemática que repousa o futuro do
país.
Portanto, a transformação do Serviço Nacional de In1~-rril-;lções cm Instituto Nacional de Informática, TdC..:
mãtica e Telcinformática, INITT, com a encampação da
Secretaria Especial de Informática e da Escola Nacional
de Informações, visa, precipuamente integrar o Brasil no
esforço de autonomia no campo estratégico dos processos míeroeletrõnicos, em que os países do Terceiro Mundo se empenham para se transformar em potências emergentes, ansiosas por participarem da nova era da tecnologia microcomputacional, das sociedades informatizadas.
O aproveitamento dos recursos humanos e materia"iS;
bem con1o do "know-how", provenientes do SNI, da
SEI edn ESNf, ao universalizar um acervo atêentãoso~ente útil à restrita comunidade de informaçil;o, cria
uma Nova Instituição, democrática e científica, sem áUmcnto de despesa e accessíve! a toda sociedade brasileira.
Por outro lado, é notório o desgaste do SNI perante a
opinião pública nacion<ll, mercê dos desvios freqüentes
de suas finalidade5 prccípuas.
Estigmatizado pelos últimos escândalos que o envolveram inexoravelmente. é hora de se encarar a acidentada trajetória percorrida por este teratológico órgão de
espionagem e contra-espionagem da vida de pacatos cidadilos brasileiros, para que o projeto de nascimento do
Instituto Nacional de Informática, Teleinformática e Telemática, nesses tempos de distensão e desarmamento de
espiritos seja uma contribuição sincera c cfctiva à -abertura dCn10crútica proposta pelo Presidente João Figueiredo.

Sala das Se.<;sÕe!>, 3 de março de 1983.- Mário Maia.
LEG!SLA('ÀO CITADA

LEI N' 4.341 DE 13 DE JUNHO DE !964

Cria o Serviço Nacional de

Informaçõe.~

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
;>;,!o_çiono a seguinte Lei:
Art. !Y E_ criado, como órgão da Presidência da Re- _ pública, o Serviço Nacional de Informações (SNI);- o
qual, para os assuntos atinentes à Segurança Nacional,
operará também em proveito do Conselho de Segurança
Nacional.
Art. 2~ O Serviço Nacional de Informações tem por
finalidade superintender c coordenar, em todo o território nacional as atividades de informação e contrainformação em particular as que interessem à Segurança
Nacional.
Art. 39 Ao Serviço NaCional de Informações incumbe especialmente:
a) assessorar o Presidente da República na orientação c cOordenação das atívidades de informação -e
contra-informação afetas aos Ministérios, serviços estatais, autônomos e entidades paraestatais;
h) estabelecer c esscgurar, tendo em vista a complementaçãO do sistema nacional de informação e contraiil!OrtTiação, os necessários entendinl.entos- e tigit.ções com
os Governos de Estados, com entidades privadas e,
quando for o caso, com as administrações nlunícipaís-.
c( proceder, no mais alto nível, a coleta, avaliação e
integração das informações, em proveito das decisões do
Presidente da República e dos estudos e recomendações
do Conselho de Segurança Nacional, assim como das
atividades de p!anejamento a cargo da Secretaria-Geral
desse Conselho;
di promover, no ãmbito governamental, a difusão
adequada dus informações e das estimativas dceorrentes.
Art. 4\' O Serviço Nacional de Informações compreende-uma chefia (Chefe do Serviço e Gabinete), uma
Agência Central no Distrito Federal e Agência Regionais.
!~ Fka incorporada ao SNI, como Agência regional com sede no Rio de Janeiro (Gu_a_nabara), o Serviço
Federal de Informações e Contra-Informações (SFICI)

*
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que atualmente integra a Secretaria-Geral dO' Conselho

c) realizar pesquisas em proveito do melhor rendi_!!!ento das _atividilàes do Sistema Nacional de Informações.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3, DE 1983

- -Art. J'i' O Presidente_ da República nomeará o Diretor da Escola Nacional de Informações (EsNI) quç serã
um Oficiai-General da Ativa das Forças Armadas, dO
posto de General-de-Brigada ou equivalente.
Parágrafo único. O Diretor da Escola Nacional de Informações (EsNI), demissível ad nutum,serâ escolhido
entre os integrantes de lista tríplice, apresentada pelo
Chefe _do SN I.
-Art. 4<:> A Escola Nacional de Informações (EsNI)
terá a organização decorrente das finalidades previstas
neste Decreto.
Art. 5<:> Os Cursos e Estágios relacionados com as
ativid<ldes de Informações do Sistema Nacional de Informações, em funcionamento em outras Escolas ou entidades de ensino, serão absorvidos pela Escola Nacíonaf de
Informações (EsNi), à medida que forem sendo ativados
,os seus Cursos o-u Estágios considerados equivalentes.
§ i<:> Cabe ao Chefe do SNI, em entendimento com o
Chefe do EMFA ou Ministro interessado, propor--ão
Presedente da República a absorção a que se refere este
artigo.
§ 29 A EscoEa Nacional de Informações (EsNI) pQderâ valer-se do pessoal e da experiência de ensino dos
Cursos e Estágios absorvidos.
§ _J_9 _Q pessoal que haja concluído os Cursos e Estágios absorvidos, será considerado possuidor dos Cursos
ou Estágios equivalentes da Escola Nacional de Informaç6es (EsNI).
Art. 6" O pessoal necessário ao funcionamento da
Escola Nacional de Informações (EsN!) poderá ser requisitado dos Quadros da -Administração Fedefal, incluSive das_Forças A(madas, além do previsto no§ 29 do art.

O Congresso Nacional decreta:

de Segurança Nacional.
§ 29 O Serviço-Nilcional de Informações está ise:rito

de quaisquer prescrições que determinem a publicação
ou divulgação de sua organização, funcionarri.entoS e efetivos.
Art. 5'~ _O Chefe do SNI, civil" oU militar, --a.a con-

fiança do Presidente da República, terá sua nomeação
sujeita à aprovação prévia do Senado Federal.--§ l'~ As funções de Chefe do sNfnão podem ser desempenhadas cumulativamente com as de qualquer ou-

tro cargo.
§ 2rt Ao Chefe do SNI são devidas as honras Cprerrogativas de Ministro de Estado.
§ 3'~ O Chefe do SNI perCeberá vencimentos iguãiSao fixado para os Chefes de GabínCte -da Presidência da
República.
Art. 6<:> O pessoal civil e mílitar necessãrio ao funcionamento do SNI serâ proveniente dos Minisfêrios e OUtros órgãos dependentes do Poder Executivo mediante
requisição direta do Chefe do Serviç_o.
§ J<:> Além desses servidores requisitados, poderâ ser
admitido pessoal na forma do artigo 23 da Lei númei'o
3.780, de 12 de julho de 1960.2,.. O Chefe do SNI poderá promover a colaboração, gratuita ou gratificada, de civis ou militares, servidores públicos ou não, em condições de participar de atividades específicas.
Art. 79 Os serviços prestados ao SNI pelo pessoal civH ou militar constituem serviços revelantes e título de
merecimento a ser considerado em todos os a tos da funcional.

§ J<:> Enquanto exercerem funções no SNI, os civis
são considerados, para todos os efeitos legais em efetivo
ex.ercicio aos respectivos cargos.
§ 29 Os militares f!m serviço no SNJ são considerados
em comissão militar.
§ ]fi Os civis e militares cm serviço-no SNI farão jus
a uma gratificação especial fixada anualmente, pelo Presidente da República.
Art. 8<:> No decurso do anQ de 1964 a SecretariaGeral do Conselho de Seguia'iiça-NaciOnal terá a Seu cargo apoiar, financeiramente e em recursos materiais, o
funcionamento da Agência Regional do SNI com sede
no Rio de Janeiro.
Art. 91' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fuenda, o crédito especial de Cr$
200.000.000,00 (duzentos mifhões de cruzeiros) para a
instõ.llação do SNI e seu funcionamento em 1964.
Art. 10 A presente lei entra em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições cm contrário.
Brasília, 13 de junho de 1964_;_ 1431' da Independência e
da República.- H. CASTELLO BRANCO- ~~til
ton Campos - Emesw de Mello Bapti.vta- Arihur da
CoJta e Si!~·a - Vasco da Cuiiha - Octáw·o Goul·eia de
Buihões - Juare: Tá1•ora - Oscar Thompson Fillio Flávio de Lacerda - Arnaldo Sussekind- Nelson Law!nere Wanderley - Raymundo de Brito - Daniel Faraco
- Mauro Thi!wu- Roberto de Olh'i!iftTCainpoS.- ---76~"

DECRETO N• 68.448, DE 31 DE MARÇO DE I97l
Cria_a Escola Nacional de Informações e dá outra.ç
providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições qu_e
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, -decre-

tu:
Art. I~ Fica criõ.lda a Escola Nacional de Informações (EsNI), com sede em Brasília, DF, subordinada
dirctamente ao Chefe do serviço Nacional de InfOrmações.
Ar!. 2<:> A Escola Nacional de Informações (EsNI)
tem por finalidade:
a) preparar civis e militares para o atendimento das
necessidades de informações c contra-informações do
Sistema Nacional de Informações;
b) cooperar no desenvolvimento da doutrina nacional de informações;

6•.
-§ [<:> A_l:::sco[a Nacion;J.I de lnfor~~wões_(EsNI)_r:o~
den.í aindã contõlr com o concurso do pessoal dos Quadros das Administmções Estaduais e Municipais e de entidades privadas, mediante entendimento com os órgãos
interessados.
§ 29 -0 pessoal requisitado para a Escola Nacional
de Informações (EsNI) St!r-â considerado cm exercício na
Presidénr.:ia _(ia__Rc-pública.

Art.

7~

E delegada ao Cht:fe do Serviço Nacional de
comPetência, na forma do art. 12 dõ
Dcl.!reta-lci nl' ~00, de 25 de fe\'ereiro de 1967, pnra expedir os a tos l.!onseqüentes à execuç5o deste bec-reto, inclusive o Regulamento da Escola Nacional de Informações
{EsNI), observadas as disposiçõeS do§ 2<:> do art. 49 da
Lei-ri\> 4.3-4!, de !3 de junho de _1964_·
Parágrafo úniço. A elaboração do Regimento Interno da Escola Nacional de Informações (EsNI) fica isenta
~~-ex-ii}!ô~Cb previ~w no_art. 1<:> dO Decret~ n-~ 62.459;-d~
25 d_c mar~Ó de 1968:
Informaçõ~;:s

Art. 8<? _Os _recursos para- instalação, ampliação e
fundonamento da Escola Nacional de_ Informações (EsNI) ad,irão do Orçamento Geraida ~...lnião.
Art. 9~ A E-sCola Nacional de lnfofmações (EsNI)
func_ionarô, a_ partir de 1972, de modo progressivo, conforme as disponibilidades udministrativas.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publir.:;.u.;ão, revogadas as disposições em contrário.
_ Brasílí<~, 31 de março de 1971; 150<:> da Independência e
83~ da República.- EM I LIO G. MÊDICI -Carlos Alberto da Fomoura.

DECRETO No 84.067, DE 8 DE OUTUBRO DE 1979
Cria a Secretaria Especial de ltiformática, como
órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional. e dá outras providências.
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Acrescenta dispositi,.·o à Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o FGTS~
Ar!. !9 é açr_esccntado ao art. 6<:> dõ.l Lei n<:> 5.107, de
13 Je setembro de 1966, o seguinte§ J<:>:
"§ 3? Verificado que existe diferença a menor
entre a importüilcía que o emp-regado perceberá na
forma do dispositivo neste artígo e a que perceberia
se amparado pelas normas dos _c~:~pítulos V e VII do
Título !V,--dll CLT, à-empresa caberá efetuar a sua
imediata complementação.''

Art. 2~' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua
public<tçào.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.

Jwtificação
O <lrt. 6~> da Lei n<:> 5.107, de l 3 de_ sçtcmbro de I 966,
que instituiu o FGTS, é o que cuida das conseqüências
d<t resc-isão do contrato do empregado pela empresa, sem
justa causa, determinando que aquela pague dirctamcnte
ao trubalhado~ dispensadq certas qu~:~ntias comple-mentares aos depósitos até então realizados na conta vinculada.
Entretanto, com a experiência de quase_ quatorze anos
de aplicação da lei n~ 5.107, hoje todos sabemos que as
importúnciõ.ls resultantes das disposições do art. 6~ e seus
~"§nunca Çe eqUiYãlcm a--q-ue o empregado perceberia se
umpamdo pelos institutos da indeniz<Jçào por tempo de
serviço e da estabilidade.
Assim, o que aqui queremos é estabelecer na dita Iegisluçàu do FGTS untu fórmula de ser alcançada a real
compatibilid<.td-e. em termos pecuniários, entre o Fundo
e <l estabilidade ou o sístema indenizatório da Consolida~ào. já que t<t! equivalt:n<.:ia decorre de mandamento
constitucional (v. art.l65, inciso XIII,da Constituição
Federal).
Sala de Sessões, 3 de março de 1983.- Ne!Jon Cameiro.
LEGISLA Ç..f O CITADA

LEI No 5.107, DE IJ DE SETEMBRO DE 1966
(DOU 14-9-1966 ·- LTr 30(529)
Cria o Fum[o dt> Garantia do Tempo dt> Serviço, e
dá outras prm·idêncitH.
Art. ó~ Ocorrendo r~cisào do contrato de trabalho,
por parte da empresa, scmjustõ.l causa, ficará esta obrigada a pagar dírctamentc ao empregado optante os valores
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao
imediatamente anterior. que ainda não houver sido recolhido ao Ban~o .dcposit<"lrio, a[ém da importáncia igual a
JO~ddez por ~.:cnto) desses valores c do montante dos depósitos, d<l ~orreçào mone-tária e dos juros capitalizados
_na sua conta vinculada. co_rrespondcntes ao período de
truhalh9 na cmpres:L
!~ Quand\) m:orrer despedida por c-ulpt~ reeipraça ou- força nlaior, conhecidas pela Justiça do
Trah:dho, o pc-n:entua! de que trata este artigo será
de 5% tcinco por cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele previstos.
g_ 2'~ As importáncius de que trata este artigo
dt:verào çonstar do recibo de quitaçào de rescisão de
l.!ontrato de trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 470 da Cl T, e eximirão a empresa
exclusivamente quanto aos valores di:::.criminados
{Redaçào do artigo c~ dada pelo Dec. nQ I .432, de
5-12-75).

*

(À.,· ''omis.wie:i de Constituidio e Justiça
e de ü•gisloq_çàú Social. i

O SR. PRESIDENTE ( 1\rhJ:lCyr Dalla)- Os projetas
que vêm de sei lidos serão puhlii.!udus e remetidos às comissões competentes.
(Ã.~

Comissões de Constituição e hmiça, de Segurança
Nacional e de Serviço Público Civil.)

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
I <:>-Secretário.
-
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Sàv lido.\' v.1· seguintes

REQUERIMENTO N• 50, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos tcnnos do dispoto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o-dasarquiVamento do Projeto de Lei do
Senado nl' 12, de 1981, que- inodifica a denominacãó do
movimento estudantil a que se refere a Lei n~' 6.341, de 5
de julho de 1976, e dá outras providências, feita a rec_onstítU:ii;ào do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- L(moir- Varga.ç,
REQUERIMENTO N• 5!, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 46, de 1982, que "dispõe sobre o consentime_nto de pai ou mãe brasileiro para que o menor possa se
ausentar do País", feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Lenoir Vargas.
REQUERIMENTO N• 52, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Iiiterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nQ 172, de 1982, de minha autoria, que "acrescenta letra ao item II do art. 275 do Código de Processo
Civil, instituindo o rito sumaríssimo para as ações cónstitutivaS de servidão legal de aquedutos", feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - M oacyr
Duarlr?.

REQUERIMENTO N• 53, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 173, de 1982, de minha autoria, que "altera
disposítivo da Lei nl' 6.515, de 26 de dezembro de 1977,
possibilitando o divórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra já divorciada- anteriormente", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de març<? de 1983. _- Moacyr
Duarte.
REQUERIMENTO No

5~,

DE 1983

Senhor Presidente_:_
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nQ 217, de 1982, de minha autoria, que "altera
disposição da Legislação Eleitoral", feita a -reconstituição do p-rocesso, se necesSáriã:
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Martins F'i~
lho.
REQUERIMENTO N• 55, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do dispostõ no art. 367 do-Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~> 221, de I982, de minha autoria, "que -·-·altera
disposiÇão-da Legislação Partidáiia", feifa a rl!c:onstí~
tuição do processo-, se necessária.
Sala das Sessões,_ 3 de março de 1983.- Martins Fi~
lho.
REQUERIMENTO N• 56, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 53,
de 1981, de minha autoria, que ''proíbe o Uso do fuino
em dependéncia do Senado que menciona", feita a re~
constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Louriva/ Bap·
tista.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - Ós reQuerimentos lidos serão publiCados e posteriormente incluidos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~'-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 57, DE 1983
Senhor Presidente~
Re_queremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo faleci.
menta do ex-Senador Argemiro de Figueiredo.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
h) apresentação de condolências à família, ao Estado
da Paraíba e ao Presidente Nacional do PMDB.
Sala das Sessões, J de março de 1983.- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento
poderão fa"zer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a
votação) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A 12 de dezembro do ano passado, faleceu, na sua
querida fazenda lt:.lfaré, em Campina Grande, um dos
maüires vultos da política paraibana e, sem dúvida alguma, um grande brasileiro: Argemiro de Figueiredo.
Otmpinense de nascimento, fez os cursoS- primârio e
secundário respectivamente no Colégio São José, em
Campina Grande e no Liceu Paraibano, em João Pessoa,
bacharelando-se em Direito na velha e tradicional Faculdade do Recife, como l:mreado de sua turma.
Advogado militante, ainda muito jovem, destacou-se,
desde togo. nos principais fóruns do Estado, revelandose, sobretudo, o orador fulgurante que se sobressaía na
tribuna dos júris populares.
Grangeando, por isso mesmo, o respeito e a admi~
ração dos seus conterrâneos, Argemiro de Figueiredo
não tardou cm ser convocado para a militância pOlítica,
fltividade para a qual tinha uma vocação inata, e a que
dedicou praticamente toda a sua existência, embora ainda lhe sobrasse tempo para cuidar da agricultura e da pe·
cu ária, pois sempre foi também um homem voltado para
os problemas do campo.
Na sua vida privada, era um homem simples e afável,
amigo íntransigente dOs seus iiffiigos, esPoso dedicado e
pai e avô amantfssimo. Tinha uma personalidade forte,
que eu diria quase telúrica, tal o seu apego à terra natal,
à sua querida Campina Grande que sempre foi, inclusi~
ve, o cenãrio do seu refúgio nos momentos mais diffceis
de sua tumultuada e vitoriosa carreira política.
Na sua vida pública, revelou-se como administrador,
como poHtico e como parlamentar.
Deputado estadual de 1929 a 1930, Secretário do Inte·
rior e Justiça, no governo Gratuliano de Brito, na Paraíba, governante da Paraíba de 1935 a 1940, Constituinte
em 1946, membro da Comissão Constitucional. Deputa~
do Federal pela UDN de 1946 a 1951. Senador eleito
pela UDN em 1954, em 1958, face a divergêncía na política paraib::wa, ingressou no PTB. Em sua primeira passagem pelo Senado, foi 3Q-Secretário da MEsa Diretor[U
e-1~'-Secretário; Presidente das Comissões de Redação e
de Finanças; Vice-Presidente da Comissão de Consti·
tuição e Justiça, membros das Comissões de Reforma
Constitucional, Legislação Social, Finanças, Códigos
ELeitora_is e Partidários e Relações Exteriores. Eleito a
segunda vez para o Senado pelo PTB, exerceu o mandato
de 1963 a 1971, tendo, em 1966. ingressado no MDB do
qual foi um dos fundadores no plano nacional e estadual. Eis o curriculum vilae de Argemiro de Figueiredo.
Se no Governo do Estado realizou uma obra administrativa admirável, que ainda hoje serve de exemplo às
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novas gerações, apesar dos recursos de que dispunha o
Estado na época, no parlamento, sobretudo no Senado,
deixou uma magnífica coritribuição aos nossos anais,
pronunciando sempre um discurso firme, altivo e corajoso, sobi'e os temas nacionais, regionais, estaduais e mui-li~
cipais.
O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HliMBERTO LUCENA - Pois não.
O Sr. José Uns- Nobre Senador Humberto Lucena,
desejo juntar meus votos de pesar aos que V. Ex• traz ao
Çongies.so Nacional e à Nação brasile_i.!:~· pela perd_a dessç eminente homem público paraibano. Líder inconteste,
inteligente, determinado e, foi ele, certamente, um dos
grandes homens que a Paraíba ofereceu ao Brasil. Lamantamos profundamente e desejamos, através de V.
Ex~. levar o nosso pesar à família enlutada e ao Governo
do Estado da Paraíba.
O SR. HUMBERTO LUCENA _- Agradeço em
nome da Paraíba, a solidariedade de V. Ex• a esta justa
homenagem à memória do ex·Senador Argemiro de Figueiredo.
Embora voltado, com vivo e permanente espírito
público, para os problemas que af1igiam o Brasil, a sua
paixão maior, porém, sempre foi o Nordeste e as suas dificuldades, a sua pobreza crescente, a sua misêria.
Afastado da política, a partir de 1971, Argemíro de Figueiredo recolheu-se à Campina Grande, onde, em completa lucidez e cercado pela esposa, D~ Alzira, pelos filhos, genros, noras, netos e demais parentes e amigos fieis, viveu ainda mais de dez anos de sua intensa vida, dedicado às atividades agropecuárias, mas sem deixar de
acompanhar a vida nacional e estadual, orientando e
aconselhando, com o maior interesse, os mais moços que
porfiavam nas duas pelejas da vida partidária.
Este, em linhas gerais, o perfil de Argemiro de Figueiredo, à cuja memória renovo neste ínstante a sentida homenagem de todos os paraibanos, em cujos corações pulsa um sentimento de profunda saudade pelo ilustre conterrâneo desaparecido.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com que e111oção, neste momento, recordamos nós
que presente estávamos àquela reunião do Congresso
Nacional em que lida foi a carta de Argemiro de Figueiredo, pela palavra de Filinto MUller, na despedida que
fazia aquele paraibano das lides parlamentares.
Doze anos são passados, e neste momento, ouvindo o
discurso do eminente Líder do PM DB, as palavras voltam cOm aquela intensidade que tanto percutiu- o sentimento daqueles colegas que tinham em Argemiro Figueiredo o símbolo do parlamentar e o símbolo do nordestino.
Neste momento em que a sua memória recordada é,
desejamos nos lembrar desse homem- jã que vã é a memória das pessoas - que foi para a Paraíba não apenas
um dos seUs representantes da maior estirpe, mas que foi
propriamente o espfrito indomável do povo paraibano.
Recordamo-nos de suas lutas contra as primeiras distorções que, jã à época, após os primeiroS gOVernos revo~
lucionários, apareciam quanto à aplicação dos fundos
chamados do art. 34/18, a coragem com que enfrentava
a incompreensão da opini'iío pública de então, que, por
motivos pummente emocionais, não via Que o grande
paraibilnõ não defendia as suas Idéi<1s; ele defendia era o
interesse m<lior de toda a região nordestina, como os fatos depois vieram a comprovar.
Neste momento gostaria de como seu amigo, como
seu companheiro de tantas jornadas, om no mesmo campo, ora cm campo adversário, juntar minha palavra àquelas proferidas pelo eminente Senador Humberto Lucena, num preito de admiração, num preito de saudade
c, principalmente, num preito de homenagem a quem
tanto dig_11ili~.:ou a Paratba e o Nordc~tc. 1Jfuito bl'm.'}
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- Em votação
o requerimento do nobre Senador Humb~rto Lucena.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados 1Pausa.)
Aprovado.

A Me::.a associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa.
O SR. PRESII)ENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento que vai se[ lido pelo Sr. 1~>-Secretário.

E tidv o ~·egunre
RFQl'ERI~IE:'<TO

N' 58. De 1983

Senhor Presidente:
Nos termos do arL ~22 do Regimento Interno, requeremos qut! em data a ser marcada seja realizada sessão
especial Je,.tinada a homenagear a memória do exSenador Argemiro de Figueiredo.
Sal:1 da:-: Ses"ões. 3 ele março de 1983.- Humberto Lu''ena - Milton Cahral- Áh·aro Dias- Mauro Borges
- Rohf:'rto Sarumino- ,\.fário ,lfaia- Raimundo paren~
te.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo
com o art. 279, inciso I, do Regimento Interno, este re~
querimento será objeto de delíberação após a Ordem do
Dia.
----

0 SR. PRESIDENTE (Moucyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Líder Senador AToysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Líder)- Sr. Presidente, transfiro, pela Liderança, a palavra ao nobre Senador José Uns.
O SR. PRES10ENTE (Moucyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senado-r José Lins, que falará como
Líder do PDS.
O SR. JOSt UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE j REVISÃO DO ORADOR,
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Louríval
Baptista.

O SR. LOURIVALBAPTISTA (Pronuncia o s_eguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se:Oadores:
A VIII Reunião do Conselh__Q de Administradores
(RCA) do Banco do Nordeste do Brasil objetivou; à semelhança das anteriores, avaliar o desempenho da Instituição no ano transacto, defiitir prioridades e estabelecer
a program<.Jçào que o Banco deverá realizar no corrente
ano de 1983, principalmente nas áreas de crédito rural,
industrial, infra-estrutura, geral e de_cámbio.
A convite do Presidente Camilo Calazans -_cuja excepcional atuaí.;ào à frente do Banco do Nordeste já o
projetou como um dos mais lúcidos e ificientes administradores do País -, tive a satisfaçilo di participar da
magna Reuni~o que _se realizou em Aracaju, de 17 a 19
dej•meiro passado, no Auditório da Universidade feder.ll úe Sergipe.
O evento adquiriu relevo excepcionaL reunindo Diretorcs. Chd'cs de Departamentos e Gerentes da Institui<;ào, além de grande número de personalidades,
destal..!-<.tndo~~e l) comp<trecimcnto do Ministro do Interior J\-hírio Andreazza- que presidiu a Reunião-, do
Governudor Ojcnal Tavt~n:s de Queiroz; do Governador
reçém-eleito do Ceará, Luiz Gonzaga da Mota; dos Senadores Albano Franco e Passos Põrto: Deputados Federais; do Superintendente da SUDENE, 'A·'alfrido Sal·
mito. do Magnífico Reitor du Universidade Federal de
Sergipe, Professor Gilson Cajueiro de HOlanda: Secre.
t:.írios de E~tado; do Prefeito de Antcaju, Heráclito
Rollemberg; c inúmeros empre5".1rios-.
;\ VIII Reunião do Conselho de Admini.~traçào do
Banco do Nordeste teve início càm uma palestra sobre o
desenvolvimento rcgiona.l, pelo Superintendente·
Adjunto de Operações da SUDENE, Marias Jacob Te·
no rio de Melo, o qual se referiu ao imperativo de uma es·
tmtt:gia política definida -j:JU"ia O desenVolvimento du Rc~
_giào.
I

l)estw.:o, desse pronunciamento, as seguintes consideI.JUe rcyclam o posicionament9 do Confer~ncistu:

_r~t<:ÔS~

"Nos últimos 20 anos, inúmeras declarações fo~
ri.lm feitas. onde se di.tia ser o Nordeste uma priori·
Jade. Só I.JUe até agora a atitude politicá tomada
pelo Governo tern sido insuficiente, visto que adisp;tridade entre as Regiões tem aumentado em vez de
diminuir-, COri10 se tem pr~te1idido. Isso ri5o qu"er di;~r l)Ur.! n:hl L~nha ~ido valioso para a Região 0 acordo dc-semolvimentista arcado pelo Governo e posto
cm pr~ttka pm seus Ministério:;. notudamerne o Mi·
nistério do Interior, pois, caso contrárlo. a situação
tcrb sido bt!"m pior", afírmou o Conferencista."
Al'rcdiLa de que o problema do Nordeste nll0 é técni·
co. poi~ o que neio:essita é de uma politica mais firme,
dentro de três prindpais linhas de atuaçào: a edu.:a_çUo
do homem nordestino. o desenvolvimento de formas raciomlis -c sociais de aproveilament0 hídrico, principalmente na região sernj-.ãrida. e a aplíc<.Jçào de um -fntenso
programa de industrialização. Quanto à SUO EN E, de~J<_t[Ou que estt~ continuará com os mesmos program<ts
desenvolvidos <.ltê agora. não sendo previsto nenhuma
modifie<.tçào de ordem qualitativa.
Qu;fnto aos pronunciamentos formulados pelo Ministro Mário Andreazza, reafirmando o caráter essencial do
Nordeste como a maior prioridade do Governo Federal
n{)_ .:_ontexto da Administração Fech::ral, e pelo Governa-- dor Luiz Gonzaga da Mota a respeito da Reforma Tributária, que se impõe como pré-condição para aceleraç::io e fort<.Jlecimento do desenvolvimento regional,
complementam; por assim dizer, a conéeituação, -a ãnáli~
se -dos Prob!Cmas, e as soluções -preC'onizadas para a região como um todo, que tem, no Banco do Nordeste, a
força propulsora da sua Prosperidade, desenvolvimento
e b-cm-estar~
O Presidente do Banco do Nordeste do Brasil afirmou,
cm sua palestra, que os programas desenvolvidos pelo
Banco para o de"senvoldmento da regiãO, continuam os
mesmos: Po!onordeste, Programa Sertanejo e Programa
de Recursos Hídricos, pelos quais -o Banco-está lutando
para a obtenç1io de maiores recursos.
'"A vantagem que o Btlnco oferece, --afirmou o Presidente Camilo Calazans,- é de que ele pode atuar em to~
das <.lS áreus, financiando projetas desde a indústria e o
co"mércio, coino é o caso da Indústria "Frutos-Tropicais'\ até a llgrícultu-ra e pecu<'triu, como por exemplo, o
frigorífico de Propriá, o Nutria!. Além disso, o BNB é o
Banco que oferece a menor taxa de juros". Quanto a esse
-problema, informou-que no acordo fixado com o FMI,
ós-sUbsTOíos pUra. a·-agríCUltura no Nordeste-não foram
alterados. Para o custeio agrícola de grandes proprietários, ãs -taxii.Sde juros serão de 35%, "ficando o peqUeno
c médio agricultor com um<:~ taxa de 12%.
·
Sobre <JS recl..;;nações de que as taxas de juros c~bra·
das pelos hancos estcjum altas, responde que alto é o
índice de inflaç~o, pois com a bai:-;a deste! baixarã-o" tam~
b(:rn as tuxa.s.
O presidente afirmou, ainda, que o"-BNB teve um ótirno desempenho no ano pa~sado, crescendo 9% em termos reais, tendo como aplicações atuais uma média de
564 bilhõc~ Jc cruzeiros, e que pretendem chegar, em 83.
~~um total de relo menos um trilhào em cruzeiros novos.
r::~tào procumndo agora ca-ptar recursos, e as agências
JQ ~ui do País têm grande facilidade para isso, estando
também j[t garantidos os recursos oficiais. O único
problema ~crá o auxílio externo, que está muito difícil de
ser con!icguidõ por qualquer emp-resa brasileira, sendo
este o maior problema a se_r enfrentado pelo b:m~? _este
São documentos essenciais para uma exata avaliação
--d:t conjuntura nordestina e pleno conhecimento das providéncias em andamento visando a enfrentar os seus
problemas. rnotivos pelos quais solicito, Senhor Presidente. a incorporação a este pronunciamento, das palestras proferidas pelo Ministro 1\.Urio Andreazza, pelo
Gl)vcrnador eleito do Ceará. Luií: Gonzaga da Mota e
pdO Presid~rllc dO Banco do Nordeste do Brasil, Dr. Camilo Ca!azans de Magalhães. (Muito bem! Palmas.)
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DOC:FME.VTO A QUE SE REFERE O SENADO/l LOURII'AL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO MÁRIO ANDREAZZA,
NA ABLRTURA DO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES
DOBA NCO DO NORDESTE, 1\0 DIA 18 DE FEVEREIRO
DE 19SJ, EM ARACAJU
··E cum granJe ~atisfa~ào que participo desta VIII
Reunião úo Conselho de Administradores do Banco do
Nordeste do Brasil.
P:if:l-mlm. c.<>tc- contato reveste-Se de signific<.~tiva imrortância pela relev;:ulte funç?to que cabe ao Banco do
Nordeste no esforço de desenvolvimento que, nesta Re~
gião, vem_rcalizundo_o Governo do Presidente João Figueiredo.
O objdi\·o bâsico das uções do Ministério do interior
tem sido o de promover melhor distribuição regional do
desenvolvimento brasileiro, pi-amovê-la, principal e
priorit<triamente, na dimensão social. Procurando a retluçiio da pobreza, de suas causas e conseqüências, com o
objctivo de melhorar a qualidade e as condições de vida
da popuktçiio.
Moradia, água, saneamento, meio ambien-te; enfrentando e superando as calamidades naturais, equacionando os problemas urbanos, dos mais simples aos mais
complexos, esses os componentes do nosso dia-a-dia,
esse o nósso- campo de maior abrangência. ~ nele que
nos sentimos mais próximos de cada cidadão que vive a
problemática de sua comunidade.
E o Nordeste, conforme diretriz estabelecida pelo Presidente João Figueiredo, desde a sua posse, tem sido a
nossa maior prioridade, merecendo as atenções e empenho de toda o Ministério no sentido de elevar ao padrão
de vida de sua sofrida população.
Atravessamos quatro anos consecutivos de secas sem
paralelo nos antecendentes históricos, que jã demandou
.do Governo Federal recursos superiores a 250 bilhões de
cruzeiros, atingindo uma área equivalente à soma àos
territórios da França, itália, Espanha e Portugal, e uma
população só um pouco inferior à da Argentina; cerca de
30 milhões de pessoas.
Mas tenho a_ esperança, e sobretudo muita fé em Deus,
de- que este ano a região terá um bom inverno. Pelo menos é o que prenunciam as primeiras chuvas que ora
caem cm quase todo o Nordeste.
Somente com as chuvas que se verifiam é que teremos
plenas condições de aproveitamento das barragens e de
outras obras hídricas, como perenização de rios e construçi.iü de aguadas, que duplicarão, em seis anos, a capacidade de armazenamento d'água d<l região existente em
1979.
Nlim- balanço das uções do Ministério do Interíor- no
N ardeste, no tocante à assistênda a áreas crítícas das secas, constata-se que, somente- com empregos. em obras
comuilltárias~· abâ~Cec!iil:ento de água e géneros alimentícios, foram uplicados mais de 47 bilhões de cruzeiros em
1982.

-

lnfeii.t:mcntc, não há ainda uma única solução para
comhatcr us efeitos da seca. Há um conjunto harmónico
de soluções, conhecidas c te~tadas. 1?. o que se vem buscando exc-cutar_,.__no_ ámhilo do Ministério do Interior,
através di.! programas que, no somatório de seus rcs_u[ta-dus. propiciem resultados, soluções definidas, sintetizadas no ~inõmio _:·cap~açiio e Uso _daÂgua" e "Adap~
tt~çào Agrícola··.
E!-!sas açõcs, cujos resultados, em escala significat_iva,
dependem da dimensão dos recursos a eles destinados,
fundamentam-se na convicção de que a regi1io semi:írida do_ N ardeste é viável economicamente. E o que nos
-a.->segum essa viabilidade é o conjunto coordenado de
uçõcs que aqui está sendo desencadeado, com vontade
política, ..:apacidade cxecuti~·a, convicção quanto a seus
resultados.
A:; -áreas castigadas pela seca continu<.lrào a receber
este uno o apoio do Governo Federal, pura obras de ca~
rátcr Permanente ora desenvolvidas na área do Polígono
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das Secas, de modo a permitir que se obtenha gradativamente a convivência normal do nordestino com esse fenômeno de natureza secular.
Apesar da adversidade conjuntural, que atinge indistintamente a todos, demos continuidade à poHtica de
desenvolvimento para a Região, com o apoio firme dO
Presidente J oào Figueiredo e a cooperação solidária dos
governadores e dirigentes das entidades regionais de desenvolvimento.

Temo-nos empenhado em ampliar os recursos necessârios ao fortalecimento da Região, notadamente para
os programas especiais, como o Polonordeste, o Projeto
Sertanejo e o Programa de Aproveitamento de Recursos
Hídricos do Nordeste- PROHIDRO, voltados para dinamizar as ati vidades agropecuárias resistentes às secas e
para a proteção do homem do campo.
Aplicamos este ano nesses programas e nOS de irrigação a cargo do DNOCS e -da CODEVASP cerca de
Cr$ 200 bilhões.
Vontade, imaginação e recursos forarii o quanto bastou para que o Projeto Sertanejo, por exemplo, iniciasse
a cumprir a sua finalidade de criar resistência às secãs iio
Nordeste semi-árido.
Com efeito, a região está hoje quase toda coberta pelo
programa, com a presença de aproximadamente 110 núcleos do Projeto Sertanejo, operando_ cerca de 12 mil
projetas, a um custo final superior a 12 bilhõ~s de cruzeiros, criando mais de 94 mil empregos, dos quais 23.352
permanentes e 70.811 temporários. Para 1983, o Conselho Monetário Nacional já aprovou para eSse programa
mais de 12 bilhões de cruzeiros de recursos de crêdito,
que se somam aos 11 bilhões de cruzeiros constantes do
orçamento da União.
Outro impoitante programa é o PROHIDRO, criado
com o objetivo de ai.uitentar a dispo-nibilidade de água na
região, para uso humano e na agropecuária, com repercussão di reta sobre pequenas e médias propriedades. Somente em 1982, o Governo aplicou nesse Programa; a
fundo perdido, recursos no valor de Cr$ lO bilhões de
cruzeiros e, para 1983, estão- comprometidos, com o
PROHIDRO, mais de 15 bilhões do orçamento _da
União.
De outra parte, em 1983, a R~gião deverá beneficiar-se
amplamente dos recursos do FINSOCIAL, destinados,
no âmbito do Ministério do Interior, para a pequena irrigação, para as populações pobres das zonas cana vieiras,
para crédito especial destinado à introdução de novas
tecnologias agrícolas ao nível do pequeno e médio produtores rurais.
Do mesmo mod_o, ampliamos os investimentos realizados pela iniciafiVa privada, através do Fundo de Investimentos do Nordeste- FINO R, de modo a expandir as
atividades produtivas e elevar as oportunidades de emprego.
Este foi o Fundo :que mais cresceu nos últimos anos, ·o
que demonstra a preocupação do Governo Federal em
relação ao_ Nord_este._ Em termos nominais, esse crescimento foi de 16 bilhões de cruzeiros, em 1980, para CrS
33,1 bilhões em 1981, representando um aumento de 107
por cento e subiu_ para CrS 75 bilhões em 1982, representando um aumento de 127 por cento. Este ano os recursos do FINO R deverão elevar-se cerca de 100 pOi centO,
em termos nominais, passando de CrS 75 bilhões para
150 bilhões de cruzeiros.
Objelivamos, no ano passado, a concessão de priori:.
dades para executar, até 1986, com a colaboração do
Banco Mundial, o Programa Especial das Regiões Metropolitanas do Nordeste, que propiciará o fortalecimento da estrutura urbana das três grandes capitais nordestinas.
Relativamente à melhoria das condições de vida, cumpre destacar a construção, em 1982, em-todo o Brasíf, de
700 nii! novas moradias, A programação na ârea habitacional permitiu fosse ínaug-ufado um conjunto habilãCional por dia úfil do ano, E, em 1983, um total de 720 conjuntos habitacionais estarão concluídos possibilitando
entregar, praticamente, dois conjun-tos hab_it-ªcionais__a_
cada dia.
A participação do Nordeste no Programa Habitacional do Governo Federal é altamente significativa. Cerca

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
de um --Quarto dos financiamentos habiúicfonais- veni cabendo a esta região, beneficiando principalmente as populações de menores rendas: quase meio milhão de novas habitações para o Nordeste, de um total de cerca de 2
milhões contratados para o Brasil em 1979/1982.
Um exemplo desta preocupação, os senhores poderão
ob::;ervar, aqui mesmo em Aracaju, onde construímos
possivelmente a segunda maior cidade do Estado. Tratase do Conjunto Augusto Franco, que abrange 4.510 casas, beneficiando mais de 25 mil pessoias, a um custo total de 5,3 bilhões de cruzeiros.
Esses conjuntos, frise-se, são dotados de toda a infraestrutura: água, luz, esgotos e vias pavimentadas e, aindu, equipamentos comunitários, como escolas, centros
sociais e áreas de lazer, de forma a oferecer melhores
condições de vida e saúde a seus ocupantes,
Na ãrea de desenvolvimento urbano, 1982 foi o ano dopequeno município, quando a grande maioria das prefeituras brasileiras teve atendidos os seus pedidos de construçào de obras de interesse público. Somente no Nordeste foram aplicados Cr$ 4,5 bilhões, com atendimento
a 1.335 dos 1.377 municípíos nOrdestinos, quaSe a totalidade, portanto, dos muniCípios da Região.
Est<."S os números que queria apresentar aos Senhores
Administradores do Banco do Nordeste que atestam a
nos_!la preocupação com o desenvolvimento sócioeconOmico desta área do País. Cfeio que êste significãtivo elenco de conquistas corresponde ao esforço que é
possível ao Governo realizar atualmente.
Mas revela destacar o exeinpio de tr:ibalho que o-Nordeste ápresenta a todos os brasileiros, demonstrando do
que é capaz e erifrentaildo com dignidade os grandes desafios, contribuindo desta forlna para a concretização dO
Projeto Nacional de Desenvolvimento,
Finalizando, não páderia deixar de testemunhar o dinamismo desta Instituição, re_gistrando e agradecendo a
dedicação dos seus Administradores, Gerentes e Funcionários em geral, exortando-os a continuarem, com eficácia e confiança, na causa comum do desenvolvimento regional.
Os resultados do BN 8 no ano passado, com um saldo
de CrS 563,9 bilhões de empréstimos globais, ultrapassaram ·as melhores expectativas, expefimentando o incremento nominal de I 16,78 por cento em relação a dezembro de 1981, vale dizer, um crescimento real de 8,5
por cento.
Supenwdo todas as dificuldades que se- abateram
sobrc o Nordeste, vem o Banco do Nord_este, desta forma, assumindo o papel de principal gestor financeiro dos
recursos do Ministério do Interior e suas entidades vinculadas e de outros organismos do Governo Federal voltados para o desenvolvimento da Região,
Cumpre-me reiterar, neste momento, todo o apoio ao
Banco do Nordeste, na pessoa do meu querido amigo
Camillo Calazans de Magalhães, Presidente da Instituição, c demais membros de sua Diretoría, certo de que
este esforço solidário interessa profundamente a toda a
comunidade no seu justo anseio de melhor beneficiar-se
do fruto do desenvolvimento.
Muito obrigado'-'.
PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR
ELEITO DO CEARÁ LUIZ GONZAGA DA
MOTA, NO ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES DO BANCO DO NORDESTE DOBRA-SIL, NO DIA I9 DE FEVEREIRO DE I983, EM
ARACAJU.
REFORMA TRIBUTÁRIA
Gostaríamos, inicialmente, de manifestar nosso sentimento dc satisfação ao participar de mais uma reunião
dos administradores do Banco do Nordeste. Afinal de
contas., foi esta a instituição que nos serviu de principal
escola profissional e a cujos quadros temos a honra de
pertencer. Além desse sentimento pessoal, ressalta-se a
importânci~ do BNB como agente do desenvolvimento
regional, impulsionador das transformações estruturais
que vêm ocorrendo, há três décadas, em nossa região,
Liberado pelo banco, temporariamente, para exercer
atividade administrativa e política, queremos realçar
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nossO profundo interesse pelos destinos desta casa, que é
de todos nós. Em nossas ações, no governo do Estado do
Ceará, temos, sempre que possível, utilizado nossa -mo-desta inTiuéncia para defender o princípio de que o banco deve ser cada vez mais fortalecido. Esta diretriz continuará, doravante com mais vigor e,· ci-emos, com maís
eficácia, durante os próximos anos de árdua vida política. Não é só por amor de filiação profissional, mas,
sobretudo, pela convi<.-çào de que a situação do BNB é
um _espelho da prioridade conferida à Região.
Antes de entrarmos no tema de reforma tributária,
achamos conveniente tecer algumas considerações sobre
o desenvolvimento do Nordeste, o que nos leva a refletir
a respeito do papel que o Governo exerce com esse objetivo. Nossa primeira preocupação é aferír, precisamente,
a posição do Nordeste no contexto da política sócioeconómica global.
E preciso avaliar o efeito regionalizado de cada política, programa ou projeto do Governo, seja chamado regional ou não, de caráter setorial ou nacion<J:l, para sabermos se há ou não há prioridade de reduzir o desnível
entre o Nordeste e o resto do País.
Senhores: lamentavelmente, a nossa sensação é de que
o efeito regional de todo o conjunto de programas governamentais, depois de somados os seus resultados, é no
sentido de concentrar a renda e o emprego no CentroSul. Alguns dados ilUstram este argumento:
-O Nordeste tem 50% dos analfabetos do País, mas
recebe menos de 20% do total de recursos públicos destinados à educação.
- Vivem, no Nordeste, mais de 30% dos brasileiros
portadores de doenças, sobretudo as parasitárias, contagiosas c endémicas, mas nossa fatia nos recursos para
sall_de e.stá muito ab_aix:o dess_l:l proporção.
--o valor total de todos os programas CoSpeciais e do
FINO R alcança uma ínfima ffação dos sUbsídios implícitos no crédito Ofitíil, concentrado fora do Nordeste.
---Praticamente, todos os projetas nacionais, que se
podem cosiderar de grande porte, situam-se fora desta
região.
-Nos últimos trinta anos, em que se proclamou uma
prioridade nordestina, criando-se o BNB e a SUDENE,
o Nordeste viu, -estarrecido, cair a sua participação no
produto nacional.
E por isso, prezados colegas, que a atual fase que se
inicia na vida política brasileira tem boa chance de
toFriar-se um 1riarco hislUricü todo especial. O NordeSte
não pede favor, só racionalidade, bom senso, justiça sociaL O seu desenvolvimento só benefícios trará ao Governo e ao resto do País. Desenvolver, de fato, o Nordeste, é uma ques.tão de prioridade politíc"a e não menlnleilte económica.
Ainda ontem, dizíamos, numa reunião dos governadores eleitos do Nordeste, cm Natal, que chegou a hora e a
vez de o Nordeste falar aberta e francamente. Os resultados das últimas eleições estimulam a caminhada do
rumO do a)JerfeTÇoaffiento democrático, desejado poi todos os brasileiros e defendido com obstinação pelo Presidente Figueiredo.
O momento é de debate. Dentro desse quadro destacase a reformulação da política- tributária, como forma de
proporcionãr uma melhor distribuição da renda nacional.
Em matéria de políttca económica, exíste enorme-di- vcrsidade de opiniões. Em política tributária, a divergência é -aínda maior. Tributação regressiva, proporcionar
ou progressiva, todos esses critérios já foram justificados
e refutados, no decorrer da história econômica, dependendo das idéias prevalecentes na ocasião. Ora é a efíciência, ora é a eqUidade que predomina,
Após 1964, tivemos uma reforma tributária, cujo principal escopo foi pavimentar o caminho para um crescimento económico acelerado. Esse crescimento de fato
_ocorreu Jogo depois.-Por outro lado, o federalísmo fiscal
tornou-se concentrado, pois a união, que participava, em
1967, .::om 37% do recursos tributários efetívãmente disponíveis (isto é, após computadas todas as transferências) passou a deter 45% nos -períodos mais recentes.
ESse padrão de política económica e tributária não
pode continuar, po·rque estamos entrando numa nova
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era de abertura política. E preciso corrigir as distorções
provocadas por uma excessiva ênfase no critério de eficiência, para privilegiar a equidade pessoal e regionaL
Talvez, no final de contas, nem seja necessário salientar
o aspecto regional, pois uma jUStiça fiscal efetiva entre
pessoas já implica uma equidade entre regiões e estados.
Esta conclusão, de que o fundamental é a distribuição
dos frutos da política econômica entre pessoas (que estão
espacialmente projetadas no plano regional), permeia todas as nossas idéias. Talvez a afirmação mais célebre de
Ricardo tenha sido qUe o principal problema da economia política é a determinação das leis que regulam adistribuição dos benefícios do_ desenvolvimento.
No nosso contexto atual, de que base devemos partir
para propor um projeto de reforma tributária? E preciso,
em primeiro lugar, definir oS-princípios, os objetivos e as
prioridades que norteiam a reforma. Os princípios São
necessários porque, afinal de contas, temos que explicitar os postulados que nos orientam a ação. Os objetiVos
nos devem levar a saber se estamos a fim de implantar ou
não, neste país, uma nova ordem económica e um novo
pacto social. As prioridades indicam o que vamos fazer,
concretamente, para atingir os objetivos e praticar os
princípios- estabelecidos.
Nossa proposta preliminar é qUe- Se defina, como
princípio, o exercíCiO-da democracia representativa, Para
o que é necessário a participação da c_omunidade nas decisões que regem os seus destinos. Como objetivos, é preciso estabelecer, repito, um novo pacto social e uma
nova ordem econômia que elejam a justiça social como
preocupação básica. Como prioridades, as ações da sociedade e do governo devem ser orientadas no sentido di
reduzir os fortes desníveiS --entre classes de renda e entre
regiões e Estados da Fed_eração. Os instrumentos para
operacionafizar essas prioridades encontram-se no processo político e na política económica,- destacando-se,
nesta, a política fi'ibutária.
Feitas estas colocações iilicials; ressaltamos a necessidade de o governo, juntO com as lideranças de cada região, explicitaras princípios, objetivos, prioridades e instrumentos. Sobre as propostas já apresentadas pela comissão interministerial da reforma, pretendemos comentar e sugerir alguns pontos relevantes.
A respeito da anulação de alíquota interestadual do
ICM, achamos uma medida louvável, porque contribui
para eliminar a evasão de receitas tributárias dos estados
consumidores para os estados produtores. Por sua vez,
as transferências federais jain-a"íS devem ter por finalidade
corrigir esse tipo de evasão, que deve ser abolida definitivamente.
Tatnbém consideramos de apreciável conteúdo social
a isenção de produtos essenciais de consumo das populações carentes. Embora signifique perda de receita, esta
medida é um passo positivo no caminho de uma maior
justiça fiscal em nosso País, além de contribuir para
combater o processo inflacionário.
Providência igualmente oportuna é a fusão de parte do
IPI com o ICM, formando um novo imposto que poderá
ser seletivo. Devemos esclarecer, contudo, que se trata de
medida que concentra intensamente a receita rios estados
mais lndustri<i.lizados, pouco aproveitando aos estado-s
do Norte, Nordeste e Centro~Oeste. Por oUtro lado, di·
minui a base do IPI federal para o cálculo dos fundos de
participação dos estados e dos municípiOs, de grande expressão para os estados mais pobres. Nesse sentido,
achamos por- bem propor que, do acréscimo de receita
decorrente dessa fusão tribufária, metade apenas fiQue
para o estado arrecadador, deixando a outra metade
para reforçar o FPE e o FPM.
Com relação à crh!ção d-e- mecanismos baseados no
í:I;nposto de importação para apOiar- os eStãdos exportãdores, cremos ser esta uma medida altamente necessária.
Mas o critério de distribuir- este apoio não deve ser somente o volume exportado, mas também o superávit obtido em cada estado como contribuição líquida positiva
para a balança comercial do País. Este ê um meio de estimular os estados a se engajarem mais efetivamente na
política nacional de comérciO exterior, colaborando, as·
sim, com o Governo Federal para alcançar o reequilíbrio
da economia nacional.

[)-!~R! O DOCONGRESSONAC!ONAL (Seçào !I)
A justiça fiscal requer uma reformulação do imposto
dC fenda~ sendo preciso tornar mais progressiva -à sua íricidência.
Nesse ponto, os dados disponíveis não mostram razoável progressividade, de modo que reputamos excelente a idéía, expressa pela comissão, de tributar com mais
vigor os detentores de altos rendimentos, principalmente
incorpo-rando à base de incidência os ganhos reaís de capital c o acréscimo de património pof herança.
Consideramos, ãinda, de elevado alcance social, um
tratamento mais suave, sob o ponto de vista tributário,
da micro e da pequena empresa, inclusive no que se refere aos tributos estaduais.
Entrando mais especificamente no campo das prioridades, reafirmamos a imperiosa necessidade de diminuir
os desníveis de recursos fiscais entre os estados brasileiros. Meus senhores: temos, hoje, estados em que média
de recursos efetivamente disponíveis por habitante (depois di cOffip-iitadas todas aS tranSferências) equiva-le acinco vezes a de outros. Esta desigualdade não pode c_onIinuar, se qUisermos uma federação autêntica, observando os dados, vemos estados pobres com recurs-os "per
capita"-iguais a-31% da média nacional. Apesar dos reforços até agora empregados pelo Governo Federal, que
reconhecemos de público, temos de convir que muito
ainda tem de ser feito para diminuir essas disparidades.
Um instrumento para isso seria a aplicação de um cri·
tériCi;-SCgUiido o qual as transferências globaiS da uniãO
assegurassem, paulatinamente, que nenhum estado tivesse menos de dois terços de recursos fiscais por habitante-em relação à média nacional. Deve-se condicionar esse
tratamentO à demonstração do esforço de cada estido
em ampliar sua- arrecadação própria.
Para cumprir esse critério, cOntribuem todas as medidas tributárias de caráter redistributivo.
Uma delas é a realocação das cotas dos impostos únicas para levar mais em conta as necessidades dos estados
pobres, evitando-se a sua excessiva concentração- que
atualmcnte se observa no Sudeste do País. Outra é a aplicação de despesas públicas de caráter social com base na
participação de cada estado na população brasileira.
Quanto a uma visão mais abrangente das difiCUldadeS
sócio-económicas dos estados, devemos registrar que
esse problema não se resolverá apenas com medidas de
caráter tributário. A política sócio~econômica global
deve revestir-se de prioridades regionais, pOis esse pãpel
não deve caber somente ao sistema tributário e à Política
explicitamente regional. A prioridade de incorporar todas as regiõf:s ao processo de desenvolvimento do país é
uma questão de todo o Governo Federal e de toda a sua
política sócio-económica. Sob esse prisma, o papel das
empresas estatais e da polítíca monetária-tem que assumir preocupação com os seus efeitos esPaciaiS. Uma pequena mudança espacial nas atividades das estatais pode
significar muito mais do que uma grande mudança na
política tributái'í<i.~-em termos de geração de renda, empi'ego e ãrreclldação estliduaL O orçamento fiscal
tofnou-se, no decorrer do tempo, relativamente pequeno
diante dos orçamentos monetário -e das estatais_
- Uma questão relevante se refere às implicações da
atual crise da economia brasileira sobre a viabilidade e a- oportunidade de mudanças na política sócio-econóinica
e de uma reforma tributária. Sobre este ponto, a primeira observação é que, sendo a abertura política desejada
por todos os brasileiros, temos que assumir alguma
transformação dela decorrente, promovendo a redistri~
buição dos recursos públicos entre regiões e esferas de
governo. Sem essa redistribuição, a nova atmosfera política estará ameaçada.

a

Segundo, as alterações que defendemos na política
s6Ci0:C:Co"nô"iÍ1ica e na Política tributária não prOvocam
aumento de carga tributária contra os setores produtivos; mas apenas uma maior tributação das classes de ã.ltos rendimentos, o que pode compensar a união pelas
perdas da realocação de recursos para os estados.
Todas as medidas que acabamos de analisar e sugerir
miram um horizonte que se aproxima, mas não indicam
o que fazer para corrigir o desequilíbriO orçamentário
qtfe 6S·novos governadores de todo o Brasil receberão no
dia da posse. Nesse sentido, como hipoteca de solidarie-
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dadc com o Governo Federal, temos proposto que nos
eniaJemos no esforço de contenção de despesas e asseguremos equilíbrio orçamentário em nossas gestões. Mas,
para apressar o alcance desse equilíbrio, ê urgente que se
p·romova um pacto de cooperação entre o Governo Federal c os governos estaduais com o lim de ajustar o pagamento dos déficits acumulados àS reais possibilidades
financeims dos estados. Para isso, torn<J.-se necessáriO
um ciclo de negociações entre autoridades federais e estaduais.
Caros colegas: nesta aUrora democrática que se inkia
na vida do País, conclamamos a união de todas as lideranças políticas, empresariais, religiosas e dos trabalha·
dort.:s cm geral. Temos que lutar por uma sociedade economicUmentejusta e politicamente ãberta,~dc modo que
se conviVa com uma- efetiva justiça fiscal entre pessoas,
regiões e estudos.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE CAMILO
CALAZANS DE MAGALHAES,
NO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DOS AD'
MINISTRADORES DO BANCO
DO NORDESTE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE
1983, EM ARACAJU.
"M-inhas SenhOras, meus SenhOres:
Estamos aqui reunidos para o encerramento desta
Reunião do Conselho de Administradores do Banco do
N ardeste, após dois dias e meio de um profícuo trabalho
em que avaliamos o desempenho da instituição no ano
que passou e examinamos as perspctivas para o corrente
exercício. Tivemos, também, a oportuidade de ouvir lúcidas e e.~clarecedoras exposições sobre os mais deferentes e palpitantes temas da rea!ídade nordestina e nacio~
na!, além da abordagem de assuntos específicos do Banco do Nordeste.
Nossa civilização atravessa, atualmente, uma de suas
maiores crises económjcas e sociais, que se estende a todas as nações, desenvolvidas ou não, elevando de forma
perversa os índices de desemprego, de concentração de
renda e de outros indicadores negativos que afetam a paz
e o bem-estar social das classes menos favorecidas.
O Nordeste, especialmente, na condição de região periférica e dentro do processo que os economistas denominam de "causação circular", sofre com mais intensidade os reflexos desse quadro, agravado ainda mais pelos problemas clim~tícos decorrentes de sucessivas estiagens.
Mesmo assim, estimativas do Banco do Nordeste e da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) indicam que, a -deSpeito desses problemas, a economia nordestina conseguiu, em 1982, recuperar-se do
desempenho negativo de 198 I, registrando uma expansão do crecímenio do produto entre 3 e 4 por cento, no
último exercicio.
Ao Banco do Nordeste, por sua vez, não foi fácil
conjunturas adversas.
-Inspirado na tenacidade do homem nordestino, na capacidade e empenho de seus dirigentes e funcionários,
mas, acima de tudo, contando com o apoio do Ministro
do Interior, M~rio _Andreazza, e de seus colegas da área
económica,- O Banco do Nordeste superou todas as expectativas, extrapolando a programação estabelecida
para o ano.
Conl -efeito, OBanco do Nordeste encerrou o exercício
de 1982 com um saldo de aplicações da ordem de Cr$
563,9 bilhões, registrando incremento de 116,7 por cento
em relação a 198 J, equivalente, em termos reais, a um
crescimento ~e 8,5 por cento. Essa_ cifra ultra_pass!l e muito ~a- meta de crs 500 bilhões fixada Para o eXercício.
Re.~saltc-se que o ano de 1981 foi, sem dúvida, o de melhor desempenho do Banco,acusando crescimento ope~
racionãl de 27 por cenfã, em termos reais.
sobrepor~se-á

A perform~nce alcanç~da é das mais satisfatórias,
considerando-se as dificuldades ~onômicas nacionais,
princip<.llmente em virtudt: das limitações de recurso.
Ademais, esse rcsulta-ciOpermitiu aO BNB continuar na
posição de terceiro maior estabelecimento de crédito do
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país em volume de empréstimos e ampliar consideravelmente a p<lrticipação do Banco no sistema bancário re-_
gional e nacional.
Como ban.co de desenvolvimento, mantendo sua assistência aos setores rural e industrial e aos projetas voltado~ pttra o fortalecimento da infra-estrutura regional, o
Banco do Nordeste registrou, ao final do exercício, saldo
de aplic:-~çôes, de Crli 405,5 bilhões. _ou seja, cerca de 72
por ~entv das aplicações globais. Em relação a 1981, esse
.->eg_mcnto representou uma expansão de 131,9 por cento.
superando o incremento dos empréstimos_ totais.
O~ emrrCstimos do Banco _à agropecu.âria alcançaram.
em J98l. saldo de Cr$.95..3 bilhões. contra Cri 54,3 bilhões em 1981. com incremento de 75,5 por cento. Tal
desempenho foi influenciado por uma corijuntura desfavorável. caracterizada por problemas c!imáÚcos, contenção de recursos e redução de subsídios.
Nada obstante, procurou-se intt:nsificar a concessão
de crCditos para custeio nas épocas favoráveis ao aproveitamento da:. poucas chuvas caídas na Região, o que
permitiu aumento na produção de quase todas as cultu~
ras agrícolas nordestinas, em 1982.
Di;mte de um quadro climático ainda desfavorável, o
Banco dire<..:ionou sua ação financiadora para investi~
mentos que não dep-endessem da incidência d.e_chu_vas e
que, ao mesmo tempo, gerassem imediata absorção de
mão-de-obra. capazes, portanto. de neutralizar imigrações as rurais. características desses perfodos de dificuldHdes.
E.xplka-l't\ assim, entre as diversas operações do Crédito Rural. o elevado incremento das operações destinadas â ".construção de açudes, poços e obras de irrigação e
correlatas"- e. inversamente, a peqt.iCna -eVcilu-çãO dosItem; relativo:. à "formação de pastagens e outros in\,-esiimentns pecuários".
Dcstuqut!'-se. também_._ _a atua.çãQ.do_B.anco no Crédito
Cooperativo, através do qual foram concedidos financia·
mt!'ntos para milhares de pequenos produtores e prestada
assistencia tê·cnictre géi'cncial, de modo a contribuir para
o fortalecimento do sistema cooperativista regional. O
saldo desses empréstimos elevou-se a Crli 9,3 bilhões, ao
fliiai- rJe-!982. crescendo 102,3 por cento no ano. Esses recurso~ foram destiilados a !53 cooperativas de!- produtores rurai:<> do nordeste, cm favor de78 mil pequenos e mini produtores rtrrais· da Região.
No âmbito dos programas especiais., ressalta o desempenho alcançado pelo Programa de Desenvolvimento de
Are<~s integradas do Nordeste (POLONORDESTE),
com l)peraçõcs contratadas no valor de Cri 4,0 bilhões
em 1982 e incremento de 136,8 por cento em relação a
198!, e pelo Projeto Sertanejo, ao amparO do qual foram
realizados novos empréstimos no valOr--de Cis 5,-1 bi~
lhões.
O Banco lançou, também em 1982, sete programas especiais de crédito rural, para difusão de novas culturas e
de aperfeiçoadas técnicas agropecuárias, visando a elevar a produção e produtividade do setor primârio nor·
destino. São programas fundamentados em pesquisas
desenvolvidas, há anos, por universidades e órgãos' de
pesquisas agropccuárias, com o patrocínio do Banco do
Nordeste, e para os quais foram reservados, das receitas
do Banco, r_ecurso-s da ordem de Cr$ 3 bilhões.
Os financiamentos do Banco d_o_ Nordeste ao set.or industrial e de infra-estrutura, por seu turno, tiveram crescimento superior ao conjunto dos empréstimos do Ban~
co~ 143,3 por cento, alcançando saldo de Cr$ 237,9 bilhões, contra CrS 97,8 bilhões em 1981. Do total, CrS
112,2 bilhões correspondem ao segmentO industrial, qu'e
teve expansão de 117,8 por cento, e Cr$ 125,7 bi!hõ_es re~
presentam financiamentos para projetas de infra~
estrutura, cujo incremento no ano foi de 171,4 por cento,
Dentre os programas especiais da área de crédlto industrial, os que tiveram aumentos mais expressivoS foram o Programa de Finariciaffiento para Aquisição de
Máquinas e Equipamentos, com repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAM E), queregistroU incierõ.ento de 175,3 por cento e um saldO de
109,0 bilhões, em 1982, e o programa de Crédito Industrial Suplementar, mantido com recursos próprios do
Banco, destinado ao ã:poio de pequena~ e médias empre~
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sas regionais. Este programa expandiu-se em l03,5 por
cento, passando de CrS 4,9 bilhões, em 1981, para Cr$ 10
bi!hüe;;, ao final de 1982.
Ressalte-se, ainda, no tocante i:t assisténcia prestada
pelo Banco do Nordeste ao parque industrial nordestino,
os financiamento~ do Programa Nacional do Atcool
{PROALCOOL), que experimentaram um incremento
de 102,2 por cento, afcançando saldo de CrS 17,2 bilhões, montante aplicado em projetas de instalação de
destilarias autónomas e anexas a usinas de açúcar.
A atuação do Banco do Nordeste como banco comercial consistiu em reforçar c suplementar o capital de traÕi.tlho da;; empresas industriail;, comerciais e agrícolas da
Região, pcm1itindo-Ihe:-; t!'vitar ou reduzir estrangula·
mentos_ do processo produtivo _em sua fase de come~ciali- zaçào. Proporcionou, ainda, aos Estados e Municípios
noxdeslirios, fin<in_ciamentos - a_ títufo de antedpação
de receitas .,.....- de sorte a permitir a continuidade de seus
programas administrativos nas épocas de redução de receitas.
Na linha de Crédito Geral, registrou-se incremento de
99,8 por cento, com um saldo de Cr$ 121,5 bilhões, de~rnpcnho que poderemos considerar satisfatório e para
o qual contribuiu ~ubstancialmente o expressivo volume
de_ recur_s_os captados peTas Agências do- BNR_ no
Cent,r:o-Sul do País, com a emissão de; Recibos dt: De-pósito Bancário RDBs).
_O ..-uldo de fin~nciamentos realizados com recurs_os_ de
depósito u prazo evoluiu de CrS 12,3 bilhões para CrS
45,5_ bilhões no ano de I982. com incremento de 270,0
por cento, aplicados, preferencialmente, em favor de empresas nordestinas. Esses recursos permitiram ao Banco
-do -NOrdeste reforçar sobremodo sua assistência fina-n·
ceim a Região.
As operações de câmbio tiveram um desempenho sig~
_nificat_iyo cm 19!-l2, alcança_ndo saldo de Cr$ 109,1 bi\hües, contra Cr$ 47) bilhões em !981. no que resulta
crescimento de 130,7 por cento, bt!'m acima do índice de
97,7 correspondente ao reajustamento cambial do perío~
do. Cabe ressaltar, nesse tocante, o lucro, obtido pela
Carteira de Câmbio no Banco em 1982- CrS 14,8 bilhões, que correspondeu a cerca de 33,6 por cento do lucro bruto da instituição.
Apesar dos reflexos da política antinnacionária, os recursos globab à dispo!iição do Banco, para operacionali~
-'.ação do seu plano de trabalho no ano. tiveram uma expans~o satisfatória em 1982, como res.ultado do empenho da administração no sentido de mobilizar r_ecursos
junto a fontes variadas, internas e externas,
A9 final de 1982 o saldo dos recursos do Banco soma~
va CrS 619,4 bilhõe~ crescendo ll3,7 Por cento em relação a 1981. Do total 348,9 bilhões correspondem arepasses e refinanciamentos, e CrS 270,5 bilhões a recursos

próprios e depósitos. No âmbito destes últimos, cabe
destacar ainda uma vez a expansão dos depósitos com
emissão de Recibo de Depósito Bancário (RDB) captados principalmente nas Agências extra-regionais, cujo
crescimento foi de 287,6 por cento, evoluindo de_ Cr$
12,1 bilhões em 1981 para CrS 46,9 bilhões em 1982.
Quanto aos repasses e refinanciamentos, cumpre mencionar os repasses em moeda estrangeira que apresentaram incremento de- 149,4 por cento, atiniindo saldo de
Cr$128,2 bilhões em dezembro de 1982.
A nec~dade de captar recursos no mercado, em
iguais condições com os demais bancos do País, tornouse mais premente tendo em vista a redução, em termos
reais, dos recursos da União destinados ao Banco do
Nordeste, no ano passado.
Em efeito, cotejando esses recursos. verifica-se ter havido decremento do saldo relativo aos depósitos, de entidades públicas, os quais, em termos reais, involuíram
48,8 por cento; o referente aos recursos oriundos do Banco Central, que sofreram um decréscimo real de 22,2 por
, cento; e os provenientes dos depósitos especiais da
União (PIN, PROTERRA e FINOR), que registraram
uma involução real de 17,5 por cento.
Se comparados esses decréscimos com a taxa de intlação do período, constata-se que, efetivamente, pelo
menos para equiparar ao saldo destinado pelo Governo
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Central em 1981. ddxaram de ser carre.ados em 1982
para o Banco do Nordeste recursos da ordem de 48 bilhões, valor aproximado ao montante de Cr$ 50 bilhões
aplicado:> pelas autoridHde~ federais no program:1 rle a~
sistência aos flagelados nordestinos, ano pass!ld\),
Em termos de resultados operacionais, a.s receitas to·
taUz:uam CrS 233,1 bilhões as despesas. CrS 189,3 bilhõe:-., gerando um lucro nominal de CrS 43,8 hithõc~.
Dedutjdas ao resultado a corrt!'o;ào ffi(•netâria, a rmvtsão para impos~o de renda e as parti.:IJHçôes estatu·
tárias, o lucro líquido do Banco alcançou CrS 13,5 bj~
lhõe~. superando em ~!0,1 por centn o~ Cr$4.4 bilhões
em J981.
Considerando-se a inflação de 99,7 por cemo, o lucro
cresceu 55,3 por cento. em termo.~ reai~. Fs,e., resultados
permitil-am ulna maior capitalinção do Banco. com a
devaç~o do patrimõniu Hquido, capitaT ~oci~l e reservas,
e bem assim remunerar seus acioni~w~ em relação ao
eltercício de 1982, com dividendos da ordem de CrS 3,0
bilhões, correspondt!'ntes a CrS 1.59 por ação
A expansão dos empréstimos e os re.-.ultadns satisfatórios obtidos em t9S2 decorrer.lm, b:.~sicamo:nte, das
medidas de carãter interno tomadas pela Administração.
A5sim,_buscou-se el~~ar aprodutividade dos recursos
disponíveis e otimizar o desempenho dos diversos sistemas geradores _de produtos, atribuindo-;;.c pnoridade especial à redução ou contenção dos custos, não ~e perden~o de vista, contudo, a melhona da efJCH!ncta adminis~
trativa c gerencial.

Especial atenção foi dedicada d amplia.·:1o e nwdernizaçào_ das ati vidades de apoio, com o ,lp•.:rfcJçoamento
constante de normas e processos. recstnnuraç?!o do quadro de pessoal, tr~inamento de s~~rvidlHC' >::-~mp!iaçào de
instalações dq. Banco, dotando-~e do~ Cl.!ulpametJlrJS e_~i
gidos pelo incremento de suas at1vidH~k,
Em 1982, o Banu;. elevou de 153 par<l ; 14 11 r1!'1mcro de
suas unidades operadora~, indumdo o:- l'vsJ~l,, Avançados de Crédito Rural. que permitem a lnstnutçào disseminar a assistênci<l credifkia a maior n11rl1r·-ro de produtores no interior nordestino. Somente nu <~JJl) passado foram inaug~radas 21 dessas unidades. Também no ano
paSSii.dõ-fo-rãiii_õ_6_tlais-dO -ea-nc-õ -cerúra-!--rliii~ 18 cãrtas
patentes para novas agências. a serem instal~das no decorrer deste ano.
Registro especial merece a inauguração d~) edifício
sede da Instituição, em Fortaleza, em julho do ano passado, numa solenidade que contou com l:l presença do.
Ministro Mário Andro;:<ifZa, governadurr.,_, po!iticos !!
empresários de toda a Região. Com 21 mrl metros quadrados, abrigando cerca de 1.000 funcionário::.. o Edifício Raul Barbosa permitiu à Instituiçào concentrar a
Presidência, Diretorias e Gerências da direçào do Banco
num só local, com melhorias das condições de trabalho e
liberando diversos imóveis alugados no centro da cidade
de Fortaleza.
Destaque-se, ainda, a implantação de terininais eletrõnicos "on line" nas Agências Centro e Metropolitana de
Fortaleza, no ano passado, cujos equipamentos são o
que existe de ma:is- mOderno em termos de automação
bancária e que serão gra9ativameme instalados nas demais agências de grande porte. Outras ino.,ações foram
adotadas na área de atendimento bancário, tais como
Sistema de caixa livre, comunicação visual eletrônica e
sistema de atendimento râpido.
Também no ano passado, o Banco contratou novos
equiparrféntos para seu núcleo central de computação,
para-ate:n-aer-ao cr_escente vOlume de operações para procesSamento e Oferecer suporte à rede de teleprocessamento da Instituição, que já atende à direção geral e princfpais agências.
No tocante ao seu pessoal, não obstante a abertura de
novas agências e a expansão operacional de suas apli·
cãçõeS~ õ Banco manteve a sua mão·de-obra praticamente inalterada, o que revela uma política acertada de austeridade de gastos administrativos, -em faVor de melhores
índices de produtividade. Em 1982, o quadro de servidores de Instituiçaõ cresceu apenas 3 por cento, passando
de um tOtal de 5.663, em 1981, para 5.834, em 1982.
Contribuiu significativamente para a melhoria dos padrões de eficiênclã. de seu pessoal, a execução de um per-
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manente programa de capacitação pr0f1ssional, atravês
de cursos de curta, média e longa duração, alêm de estágios dentro e fora da Instituição, visando à formação de
técnicos e admini.stradore.SeáreciCiagein em tecnologia,

serviços e normas. No ano passado, foram proporcionadas 2.900 novas oportunidades de treinamento ao pessoal do Banco.
Em 1982, o Banco do Nordeste aplicou, a fundo
perdido, CrS 356,8 milhões em favor de pesquisas e outros projetas de interesse_ para o desenvolvimento regional, mantidos por universidades, centros de pesquisas e
de treinamento da Região. Desse total, CrS 256,8 milhões foram liberados através do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDECI), em apoio
a pesquisas voltadas, em maior parte, para a geração de
tecnologias agropecuárias apropriadas ao semi-árido
nordestino,
O Banco liberou, ainda, em 1982, CrS 100 milhões à
conta do Fundo de Apoio às Atividades SócioEconómicas do Nordeste (FASE), possibílitando a execusão de projetas a cargo dos núcleos de promoção de
exportações (PROMOEXPORTS) e dos centros de
apoio à pequena e média empresa (CEAGS) dos diversos
Estados nordestinos, afora outros programas de treinamento mantidos por centros de_ aperfeiçoàmento e treinamento de nossa Região,
Finalmente, cumpre destacar o desempenho do Fundo
de Investimentos do Nordeste (FINO R), adminístradO
pela Superintendência de Desenvolvimento do N ardeSte
(SUDENE) e operacionalizado pelo Banco d? Nord~t_e.
Hoje, esse fundo assiste financeiramente a 933 empresas
regionais de um total de 1.320 projetas já aprovados pelo
Conselho Deliberativo daquela Autarquia,
O FINO R encerrou o ano com um património líquido
de CrS 177,7 bilhões, correspondentes a 49 bilhões e 073
milhões de cotas, registrando incremento de Cr$ 92,7 bilhões ou 109,0 por cento em relação ao exercício anterior. As aplicações do Fundo, por seu turno, tatalizaram
CrS 61,3 bilhões (em 1982), contra Cr$ 29,1 bilhões ein
1981, o que representa incremento de 110,9 por cento.
Ressalta-se a atuação do Banco do Nordeste no acompanhamento às empresas beneficiárias do sistema , efetuando análises de sua situação económico-financeira, e
a realização dos leilões especiais Para a troca de Certificados de Investimentos por aç_ões integrantes da carteira
desse Fundo.
No ano passado, foram realizados sete leilões em diferentes bolsas de valores do País, com a negociação de
cerca de 9,2 bilhões de ações, no-valor global deCr$19,2
bilhões-volume que representa expansão de 93,2 por cento em relação às negoci::tç_ões de 1981. Também em 1982
foram concedidos 180 registfos es-pectais simplificados a
empresas beneficiárias do FINO R, nos termos, do convênio firmado entre o Banco e a Comissão de Valores
Mobiliários, elevando para cerca ·de 604 o número de
empresas aptas a terem seus título's ofertados em leilões
daquele Fundo.
Minhas Senhoras, meus Senhores:
O momento político e econômico no mundo e, effi especial, nos países em desenvolvinlento como o Brasil,
exige reflexão e adoção de medidas compatíveis com as
circustâncias históricas do presente, nossaS ações, portanto, devem ser desenvolvidas com alta dose de realismo.
Nada obstante, permito-me incluir entre os otimistas,
aqueles que, apesar das adversidades que se delineiam no
horizonte de 1983, acreditam no Poder da vontade,_ em
contornar as dificuldades e superar os empecilhos. Pa_ra
isso, o BN B conta com o apoiO da comunidade nordestina, políticos empres;ârios·c·das autoridades constituídas.
Promover o soerguimentO do Nord~s~e e integrar na
sociedade emergente um imenso _contingente da população brasileira, antes ma.r8:inalizado dOs bcncfíc~os do
progresso econômiCo e sOciaL t um probtenla que não
pode ser encarado sob u'm prisma isolado, como .se não
pertencesse à conjuntura n'acionaL E. uin~ila.t'efil, Portanto~ de_ todos os hrasi!eiros.
Para finalizar, gostaria de creditar' os resultados positivos alcançados pelo Banco cm 1982 à prioridade c-onferida pelo PresidenteJoão Figueiredo ao NordeSte, erit es-
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pecial ao admirável trabalho desenvolvido pelo Ministro
Mário Andreazza,- sem cujO decisivo apoio, nesta hora
difícíl; tantos benefícios não -teriaffi sido trazidos para a
comunídade nordestina.
· -- AoS nossos Funcíonârios,-AdminiStradores, Gerentes
e aos cáinpanheiros de DirE:toria, reitero agradecimentos
pelo esforço despendido, com a confiança de continuar~
mos juntos, no sentido de dar uma contribuição eficaz
para O-de5env0fVjmCnto desta Região, anseio de todos os
nordestinos.
Era o que tinha a dizer.
Muito- obrigado".
O SR. PRESIDENTE (Mo"acy_r Dal!a)- V. Ex~ será
atendido.
COncedo a palavra ao nobfe Líder, Senador Humberto Lucena.
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dl[eito, mas um dever. Seus leitores têm o direito de
SabÚ não só o que há de bom, mas t3.mbém o que de
ruim acontece _em nossa história. Tenho confiança
de que a Justiça brasileira não desapontará a expectativa que nela depositamos de ser a guardiã de nossa liberdade.._Somente.assim a imprensa cumprirá o
papel que lhe cabe, de ser a formadora de um Estado em que a sociedude civil tenha voz, voto e vez."
.Gofredo da Silva Teles Júnior. jurista: .. Vejo nesse
ato do governo um sinal bem claro de que ainda estamos governados pelo mesmo espírito que predominou durante toda a dítadura iniciada em 1964.
Ele demonstra que ainda estamos muito longe de
um autêntico regime democrãtíco, muito longe do
Estado de Direífo. Esse é um atentado contra a imprensa livre, altiva, capaz de informar com autenticidade-a verdade dos fatos."

0 SR: HUMllERTO LUCENA (Como Lide" Pronuncia o seguinte disç:urso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tenho ocupado seguidamente esta tribuna, sobretudo
a partir do ano passado, na minha condição de Líder do
PMDB _nest<!Casa, para fazer sentir uma reivindicação
que não é do meu Partido, que não é dos demais partidos
na Oposição, mas de toda a sociedade civil brasileira, no
sentido, se não da. revogação, pelo menos da reformul_açªo _urgente e profunda da famigerada Lei de SeguranÇa Nacional, que no arcabouço jurídico do País ainda
é uma das excrescências do autoritarismo que aí está.
Por isso mçsmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho insistido cm afirmar o quanto estamos distantes do estado
de direito democrátiç_o no Brasil.
Ainda àgora, na sua Mensagem ao Congresso Nacional, o Presidente da República, como ontem comentava
no meu primeiro pronunciamento como Líder neste ano,
enfatizava a necessidade de uma trégua política para que
pudesse contar o País com um clima de maior tranqüili-- dade. Pois bem, ao-mesmo tempo em que Sua Excelência
toma essa iniciativa .sponte sua. o que se vê, Sr. Presidente, o que se sente, o que se sabe, é que outros ~!dadãos
brasileiros, a exemplo de tantos políticos, de tantos estudantes, de tantos intelectuais, de tantos sacerdotes, de
tantos jornalistas, voltam a ser colhidos pelas malhas fi.
nas da Lei de Segurança Nacional.
Aqui está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Folha de S.
Paulo, em sua edição de ontem, trazendo a denúncia de
que o Governo, segundo o titulo da notícia que aqui está, quer Lei de Segurança Nacional para a reportagem
da Folha. Sr. Presidente, Srs. Senadores, está transcrito
iilclusive aqui neste exemplar da Folha de S. Paula o ofício no qual _o Sr. Ministro Oa .Justiça solicita ao
Procurador-Geral da Justiça Militar a instauração do
procedimento penal cabível, em face do Aviso n'i' I, de }Q
de março de 1983, recebido dos Ministros da Agricultura
e Ministro Chefe do SNI, em razão da notícia caluniosa
de autoria do Sr. José Carlos Assis, que, sob o título
Conluio des1•ia 10 milhões d!' dólares da CAPEAI/, foi
publicada na edição de 17-2-83 no jorii:il Folha de S.
Pau/v. E comd bem acentua esse prestigiado e conceituado órgão da gw.ndc Imprensa- brasileira, no seu notic_iário, ao encaminhar ao Procurador-Geral da Justiça
Militur, Dr. Milton Menezes da Costa, o referido ofício,
claro está que o que se pretende é o enquadramento -desse jornalistu,_e possivelmente da própria folha de S. Paulo. e'itl dispOsitivO da Lei de Segurança Nacional, sob a
<llegaçào de ofensas a autoridades constituídas, no caso
ao Sr. ·Ministro da AgriC4ltura.e llo sr: General Chefe do
ServiÇO-ffi!CiOilãl de fnform-a"ções.
A repercuSsão dO futo, cOmo rião oPodia deixú de ser,
fOi a maior possível. Vou ler p~ra que conStem dos nos·
sos AnUis ulg~mas. opin(ões' abalizadas.
·
Aqui estão _váiias decta~~ções:

JOsl CarlOs. Dias,· futuro, seCretário d~ Jusúca:
"Entendo que u_ democracia só se_ aperfeiçoará se
erigida ·sobr~ o postulado da Hberdade de informação e de Crític;a. Qu<indo um jornal como a Folha,
corri a resPeitabilidade de sua tradição, leva ao co. nhecirne.tltO do público fatos de suma gravidade que
. interessam a todos os ·brasileiros, ilão exercita um

Manoef Pedro Pimente/, fu(uro secretário da Segurança Públ!êa: "Informado da medida determinada pelo Ministério da Justiça, lamento profundamente tal determinação por entender que ela em
nada contribui para o aperfeiçoamento do regime
democrâticio, sob cuja égide deve sempre prosperar
a ideia da liberdade de informação."
Dalmo Dallari, jurista: "A medida é absurda do
ponto de vista jurídico. Com efeito, existe uma rei
especifica regUlando a ãtividade jornalística, que é a
Lei de Imprensa, Desse modo, não há qualquer ra~
zão para que se utilize uma lei genérica, como a Lei
de Segurança Nacional. Além desse aspecto, é absurdo querer punif quem noticiou um crime, deixando impunes os criminosos. O que se verifica é
que ainda existe no Brasil um grupo de criminosos
privilegiados que se esconde atrás da Lei de Segurança Nacional para praticar, impunemente, a mais
desabrida corrupção.·~
Márcio Tomás Bastos, presidente da OAB-SP: ..A
Leide Segurança Nacional é ilegítíma quanto a sua
origem, a sua forma de atuação e aos destinatários.
Os eventuais crimes de imprensa cometidos num estado democrático devem ser apurados pela justiça
comum e tipificados na lei comum. A LSN é uma .
excrescência. A liberdade de imprensa é fundamental na construção de uma democracia."
Deputado Luis Máximo. líder do PMDB na Assembléia Legislativa: "A vigência da Lei de Segurança Nacional contradiz e torna apenas aparente a
democracia que se vem tentando alcançar no País.
O exemplo aí está, pois os detentores do poder não
hesitam em utilizá-la para oprimir a imprensa, sufocando com isso a livre manifestação das idéias c o
direito do_ povo à informação e à verdade."
Barbosa Lima Sobrinho. presidente da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI}: "Considero um absurdo e um abastardamento do conceito de segurança nacional, a utilização da LSN para julgar situações em que este objetivo não está em causa. A
Folha não tem O "animuS"-de injuriar ou caluniar,
mas o de informar. É importante que se faça uma
análise completa, com toda a cobertura da imprensa, do caso Capemi e se o governo não u quer está
profUndamente enganado, Até hoje não se entende
·que .uma empresa sem .. know·how" em desmatamento seja beneficiárip d!; um contrato, depois de
anulada concorrência em que havia_ outras empresas
mais experientes."

Sr. PreSidente, ·srs. Senadores; comp se vê, não poderia ser oufráà-repercussão e; por tsio me"smó, cllmpio O
dever de vir ~ Csta tribuna, na tarde_ de hoje, para trazer
aO conhecimento do Senado, formalmente, a~ denúncia
deste g~a~~ -aconteámento e· manifestar ·a ·Solidariedáde
da bancada do PMDB no Senado à FOlha de 8: Paulo. à
Imprensa brasileira e, ao mesmo tempo, renovar o nosso
ap~o ~·eemente ao Governo pa~a que,.~e dê conta de que os
tempos sáo outros, são tempos de abertura. E dentro desse
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contexto, Sr. Presidente. Srs. Senadores, não há mais lugar para a atual Lei de Segurança Nacional.
Era o que tinha a diur. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr_ Da lia)-:- A Presidência convoca sessão extraordinória a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Requerimentos n9s 7, 8, 9 e 10, de 1983, e da Mensagem
Presidencial n"' 43, de 1983, referente à escolha do dou.tor
José Francisco Rezek para exercer o cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro Francisco Manoel Xavier de
Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. IY-Secretârio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO No 59, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 70, de 1982, -que "autoriza a Prefeitura Municipal de Moji-Guaçu (SP) a elevar em CrS 627.324.000,00
(seiscentos e vinte e sete milhões, trezentOs e vinte e quatro mil cruzeiros)_o montante de sua divida consolidada
interna," feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Ses.sQest----3--de março de 1983. - Se~·ero Gomes.

REQliERIMENTO N• 60, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimen.to Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução no:> 160, de 1982, de autoria da Comissão-Díi'etora,
que altera a lot<~ção de Gabinetes do Senado Fedf:Tal, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Henrique
Santi!lo

REQURIMENTO No 61, DE 1983
Nos termos do disposto no i:lfL 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquiVamcnto do Projeto de Leí do
Senado n"' 337, de 1981., de autoría da Comissão Especial
do Júri Popular, que altera dispositivo do Código Penal
(Decreto-lei n'i' 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e do Código de Processo Penal, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Murilo Badaró.

REQIJFRIMFNTO N• 62, DE 1983
Nos termos Jo ..:lbposto no art. 367 dJ Regimento In-rerno, requeirr, o desarquivamentu d0 Prvjeto de Lei do
Senado n~' 2~0. de 1977, que institUi o -Yõtó Distrital e dá
outras providências. De autoria do Sr. Senador José Sarney. feit"a a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Murilo Badaró.

REQUERIMENTO N• 63, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 233. de 1979, que institui o sistema eleitoral
misto e dá outras providências. De autoria do Sr. Senador Tarso Outra, feita a reconstituição do processo, se
necessflri;J,
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Mun'lo Badar6.

REQUERIMENTO No 64, DE 1983
Nos termos do dispo~tto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n"' 40/80, que
dispõe sobre .:1 remessa de documentos complementares
do~t tratados, convenções e atas internacionais ao Sena~
do Federal. e dá uutras providências, feita a recons1ituiç1lo do processo, se necessária.
Sala das Sessôes, 3 de março de 1983.- Humberto Lucena.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
REQUERIMENTO No 65, DE 1983
Nos termos do disposto rio art. 361 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n"' 51/8-0, de
n:tinha autoria, q_ue_ revo~a ~ Decreto-lei n_<:> 1.284~ _d_e 28
de ag~Sto de 1973, que declarou o M~nicípio de Ãnâpolis de interesse da Segurança Nacional e dá outras providências, feita a reconstituição do processo: se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQlJERIMENTO N~> 66, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n,. 61/80, que
altera o art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que trata da concessão de férias proporciona-is_ do trabalhado~, feita a reconstituição do processo, se neCeSsária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lucena.

REQlJERIMENTO No 67, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento dO -PLS n9 64-/80 que
altera a redação do§ 3<:> do art. 91' da Lei n'i' 5.889~ de 8 de
junho de 1973, que dispõe sobre_ a ~n_treg!i _da ~ora_dia
pelo trabalhador em decorrência do deSfazimento do
contrato de trabalho, feita a reconstituição_do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lu·
cena.
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toS nos meios de comuncaçâo social, feita a reconsti·
tuição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO No 73, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 171/81,
que dá nova redação ao art. 72 da Lei n9 5.682, de 21 de
juriho de 1971 -(Lei Orgânica dos Partidos Políticos), feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lu-cma.

REQUERIMENTO No 74, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n'i' 205/81,
que dispõe sobre coligação partidária e dá outras provi·
dências, feita a reconstituíção do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lucena.

REQUERIMENTO No 75, DE 1983
Nos ter_mosdo dispos~o no art. 367 do Regimento Interno, iequeiro o desarquivamento do PLS n9 210/81,
que aCresCenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho, feita a reconstituição do processo, se neces~
sária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983 . ....,.. Humberto Lucena.

REQl'ERIMENTO No 76, DE 1983
REQl'ERIMENTO N' 68, DE 1983
. _Nos termos do dispO$tO no art. 367 do Regímento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n"' 74/80 que
rbvoia-d{spositivos e introduz alterações na Lei_n9 6.620,
de 17 de_ dezembro de 1978, que define os crimes contra a
segurança nacional, estabelece a sistemática para o seu
processo e julgamento, e dá outras providências, feita a
r(<Çonstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março dé: 1983. ~Humberto Lucena.

REQliERIMENTO No 69, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regímento ln·
terno, requeiro o dcsarquivamento do PLS n9 76/80, que
dispõe sobre a natureza jurídica dos contratos de serviçO
com cláusula de risco, a serem celebrados pela PETROBRÁS_ S.A., e dá outras providências, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala rJas Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto !..u- cena.

REQt:ERIMENTO N• 70, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n'i' 100/80
que revoga o art. 11' da Lei n<:> 6.339, de 19 de julho de
1976, o Decreto-lei n'i' .1.538, de 14 de abril de 1977 e o
Ato Complementar nY 104, de 26 de julho de 1977, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lucena.

REQUERIMENTO N• 71, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n"' 199/80, de
minha autoria, que assegura o credenciamento médico
pelo INAMPS nos casos que especifica, e dá outras providências, feita a reconstituição do processo, se neces~
sária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO N• 72, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n,. 229/80, de
minha autoria, que proíbe a propaga lida de medicamen-

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, r~queiro o desarquivamento do PLS n9 224/81
que introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessária.
- Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lucena.

REQUERIMENTO No 77, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n'i' 238/8!
que introduz alteração na Consolidação das Leis do Tra~
balho. feita a reconstituição do processo, se necessãria.
Sãla das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lu~
cena.

REQUERIMENTO N• 78, DE 1983
Nos termos do disposto no art 367 do Regimento ln·
terno_ requeiro o desarquivamento do PLS n'i' 263/81
que dispõe sobre a comercialização, uso e controle dos
defensivos agrícolas, instituindo receitUário agronómico
e d<lndo outras providências, feita a recoilstitufção do
processo, se necessária.
Sala das Sessões,J de março de 1983.- Humberto Lu·
cena.

REQUERIMENTO No 79, DE
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Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 83, de 1982, que autoriza o Governo do Estado
da Paraíba a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e
_quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a
reconstituição do processo. se necessária,
Sala das Sessões, 3 de março de 1983~ - Milton
Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requeri~
m:entos lidos serão pub[icados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunicações que vão· ser tidas pelo Sr.
!~>-Secretário.

São lidas as seguintes

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Nos termos do art. 64, § 2'i' do Regimento Interno, tenho a honra de c-omunicar a Vossa Excelência que indico

D~ÃRIO
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para a função de V ice-Líderes do Partido Democrãtico

Social os seguintes Senadores:
Aderbal Jurema- Carlos Alberto - Carlos Chiarelli

- G:lbriel Hermes- João Lobo- José Uns- Jutahy
Magalhà~;;s

-

Lomanto Júnior -

Muri!O Badaró -- -

Virgílio Távora.
Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de alto
apreço e consideração.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Aloysfo Chaves.
OF. GL-PMDB

n~'

23f83Brasília,

:r de

m·arço de 198J:

Senhor Presidente:

Na forma regimentéll, tenho a honra _de comunicar a
V. Ex~ os nomes dos Senhores Senadores que integrarão
o colégio de Vice-Líderes do Partido do Movimento De-

mocrático Brasileiro - PMDB, nesta Casa durante a
presente Sessão Legislativa.
Pedro Simon- Affonso Camargo-::.... Saldanl1a Derzi
- GLlstão MUller- Hélio Gueiros- José lgnácioMauro Borges- José Fragelli.
A nona Vice-Liderança do PMDB será exercida após
15 de março, pelo então Senador Fernando Henrique
Cardoso, que ocupa rã a vaga aberta com a eleiÇ'jo do Senador Franco Montor·o para GovernadOr-de S-ão Pauto.
Sirvo-me do ensejo para transmitir a V. Ex• a manifestação de meu apreço. - Humberto Lucena, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As comunicações lidas vão à publicação.

COMPARECEM

MA!S~OS-!}RS.

SENADORES: -

Eunice Michiles- Fábio Lucena- Ctaudionor Roriz- Gal vão Modesto - Odacir Soares- Hélio Gueiros- João Castelo -José Sarney- Alberto SilvaJoão Lobo- Carlos Alberto- Milton Cabral- Marco Maciel - Guilherme Palmeira_- João Lúcio - Lomanto Júnior- Luiz Viana- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino....,.... Itamar FrancoTancredo Neves- Amara( Furlan- Henrique SantiUo
- Benedito Canelas - José Fragelli- Álvaro Dias José Richa- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Carlos
Chiarelli - Pedro Simon --.:Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Moa_cyr DaHa)- Está fmda a
Hora do Expediente.
P:.Jssa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento nll 4,
de 1983, de autoria do .Senhor_ Senador Aloysio
Chaves, solicttando, nos -termos do art. 367 dO Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 202, de 1981, que autoriza o Governo
do Estado do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor do USS 50,000,000.00 (cinqUenta mi~
lhões de dólares norte-americanos), destinado ao II
Plano de Metas GovernamentaiS- PLAMEG I I -

79/83.

Em votação o requerimento.
O Sr. GaStão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pela ordem.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A liderança do PMDB reclama à Mesa a ausência do
avulso dos itens 1, 2 e 3. Para nós, veteranos da Casa,
não há problema nenhum. Mas em homenagem aos no~
vos Senadores, nós fazemos esta reclamação porque eles
estão meio aéreos quanto à ausênda âesses avulsos. É
um pequeno detalhe, mas para os novos é importante
que esses avulsos estejam presentes para que oriellti:m o
trab:.Jiho deles no primeiro dia de uma sessão normal
desta Casa.
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_ O SR. -PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- A Mesa esclarece ao nob_rc Senador Gastão Müller que a intenção
para a orientação doS novos Srs. Senadoi-es é a melhor
possíveL Mas no espelho da Ordem do Dia está ipsis litreris transcrito o requerimento. Nessas condições, não
poderia -orientar; só por ocasião da votação do projeto,
que esse desarquivamento de requerimento será colocado na ordem de um projeto, (ntegra(ffii:nte.

O Sr. Ga.çtào Müller- V. Ex•, com essa explicação, tirou a dúvida dos novos. Eu agradeço a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- muito obrig-adO.
Em votação o requerimento do nobre Senador Aloysio Chaves.
Os SrS-. ·senadores que o aproVam_ queiram permanecer
sentados. ( PauJa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução n9 202, de 1981, Será desarquivado, voltando à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 2:

Votação ~m turno único, do Requerimento n11 5,
de 1983, de autoria do Senhor Senador Aloysio
Chaves, soHcitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
-- Resoluçlio n" !55, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bagé (RS) a elevar em Cr$
877.101.343,05 (Oítocentos e setenta e sete milhões,
cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros
----e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votaçãq.
-Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se-achum. (Pau.sa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3:
Votação em turno único, do Requerimento n11 6,
de !983, de autoria do Senhor Senador Aloysio
Chaves, solicitando, nos termo-s do <:~.rt. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 162, de 1981, que autoriza o Governo
do Estudo de Pernambuco a elevar em Cr$
246,000,000,{)0 (duzentos e quarenta e seis milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento que acaba de
-ser aprovado será desarquivado.
_O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pafavra, pela ordem, ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MULLER (Pela ordem. Sem revisão
do orador.)-:- Sr. Presidente, pela Li~e~ança do Pf\1DB,
encarecemos a V. Ex' que, a partir de amanhã, conste
n_os Avulsos correspondentes à Ordem do Dia, nos pedi~
dos de desarquivamento, todo o passado desses processos para _que os nobres Senadores possam tomar conhecimento do que está em andamento e do que está sendo
pe-dido no desarquivamento. Acho que não há nenhum
problema burocrático nisto, para os Assessores, para
que isto possa ser apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• será
atendido.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
_Câmara n11 7, de 1981 (nl' 1.663/79, na casa de origem), que dá a denominação de rodovia dos Guararapes ao trecho da BR-101, que menciona, tendo
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PARECER FAVORÁVEL sob n~' 297, de 1981,
da CÕmissão
-de Transportes, Comunicações e Obras Puôlica.f.
Em discUssão o Projeto, em turnO- únicO.
Concedo a palavra ao nobre Senador Atoysio ChaveS.
O SR. ALOYSlO CHAVES (Para discutir. Sem revisão do orador).- Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas
para justificar a nossã opõsição ao projeto de lei. Aparentemente, trata-se de um projeto de lei simples que dá
apenas a denominação a uma rodovia da Região do
Nordeste.
Ocorre, Sr. Pre~idente, que, sem embargo da louvável
intenção da iniciativa,-lembro que já existe em Recife,
com--a denominação de Guararapes, uma avenida que
liga a cidade ao Aeroporto Internacional. De sorte que
essa alteração do plano rodoviário não se apresenta sob
uma justificação -plausível. Esta a razão por que o nosso
voto é contra o projeto.
O SR. PRESI_DENTE (Moacyr Dalla) - Continua
em discussão o projeto. (Pau.ça).
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adiscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram Permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A m:.Jtéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.

Eo

seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 7, DE I98I
( N~' I .663/79, na Casa de origem)

Dâ a denominação de Rodovia dos Guararapes ao
trecho da BR-101, que menciona.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. i" Passa a denominar-se Rodovia dos Guararapes o trecho da BR-101 compreendido entre os Municípíos de Jaboatrw c Paulista, no Estado de Pernambuco.
Art. 2<? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrârío.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 16, de 1981 (n~' 1.325/79, Ua casa de origem), que inclui ligação rodoviâria na relação des~
critiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal
do Plano Nacional de Viação, ínstítufdo pela Lei nl'
5.917, de 10 de setembN de 1973, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n9 378_, de 1981,
da Comissão
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arcjuivo, devendo ser feita comunicação à Cümara dos Deputados.

1:. o seguinte o prOjeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' I6, DE I98I
(N~' 1.325/79. na Casa de origem)
Inclui ligação rodoviâria na Relação Descritiva
das Rodovias do Siste-ma Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n~' 5.917,
de 10 de setembro de 1973.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. I~' Fica incluída na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federa[ do Plano Nacio-
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nal de.Viação, institUído pela Lei n9 5.917, de lO de setembro de 1973, a seguinte Hgação:
-

"Paranaíba - Inocência- Ribas do Rio Pardo
Campo Gra-nde-- MS."

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na dãtã- de Sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Itern 6:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 40, de 1981 (nQ 354/79, na cas~ de ~ri
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhoS nacionais e dete~
mina outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.2!6 e 1217,~ de 1981,
das Comissões:
- -de Educação e Cultura, favorável, com emenda
que apresenta de nQ 1-CEC; e
-de Economia, favorável ao projeto e à emenda
da Comissão de Educação e Cultura.
-Em discussão 6 projetO~ em turno únic-O. ( P~usa~)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a álscussão.
Sobre a mesa, requerimento que vaf ser lido pelo Sr. JPSecretário.
-

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 8(), DE 1983
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento- da -votação do Projeto de Lei
da Câmara nQ 40, de 1981,3. fim de ser feita na sessão de
07 d'o corrente.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Aloysio Cha~·es.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acorao
com a deliberação do Plenário, fica adiada a votação -da
matéria- Pelo temPO solicitado,
--

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara (nl' 43, de 1981 n~' 217/79, na casa de origem), que veda a cobrança de juros de mora s.obre
título cujo vencimento se dê em feriado, sábado ou
domingo, tendo
PARECER~FAVORÁVEIS, sob nos 801 e
802, de 1981, d<is Comissões:
-- de Economia,- e
-de Finanças.
Em discussão o projeto, em turno únicO. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em

~·otação.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se
encontram, (Pausa.)
Aprovado.
A matfria vai à sanção.
E o seguinte -o -projeto apro~·ado.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 43, DE 1981
(N9 217/79, na Casa de origem)
Veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo
vencimento se dê em feriado, sábado ou domingo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica proibida a cobrança de juros de mora,
por estabelecimentos bancários e instituições financeiras,
sobre titulo de qualquer natl)reza, cujo vencimento se dê
em sábado, domingo ou feriado, desde que seja- quitado
no primeiro dia útil subseqUente.
Art. 29 Quando houver resgate antecipado da divida,
serão deduzidos os juros vincendos e proibida a
cobrança de qualquer importância por motivo da antecipação. As Comissões cobradas serão reduzidas proporcionalmente ao tempo decorrido.

Art. 39 A inobservância do disposto nos artigos anteríores sujeitarã os inTratores à aplicação das penalidades
previstas no arf. 44 da Lei n9 5.59S, de 3 l de dezembro de
1964.
Art. 41' Esta lei entrará em vigor _n_ã data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as djsposições em con_t~ãrio.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 47, de 1981 (nQ 286/79, na Cas-a de origem), que estabelece a obrigatoriedade de práticas
- agrícolas no ensino de l~'e 29 graus, nas escolas que
menciona, e determina outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 965, de 1981,
da Comissão
_-de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir. Sem revisão ·do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Somos e devemos ser um pats essencialmente rural.
A iniciativa da Câmara dos _Deputados é realmente
digna de encômios, mas vai resultar inútil, porque no pa~
râgrafo único se diz:
Parágrafo único. O ensino de Práticas Agrícolas serâ ministrado p-or profissionais de agronomia
ou de medicina veterinária, de preferência especializados em extensão rural, e portadores de_ diploma
de curso de nivel médio ou superior, devidamente
qualificados para o exercício do magistério.
Realmente, vai tornar m1.1ito difícil o recrutamento
desses professores para que eles possam ministrar aulas
de práticas agrícolas nos currículos de primeiro e sepundo graus.
O Sr, Aloy.tio Chaves- Permite V. Ex~ um apartt??
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Aloysio Chaves - Aliás, o meu ponto de vista
coincide, por outros fundamentos, com do de V. Ex•,
porque a Lei n~' 5.692, de 1971, que estabeleceu a reforma
do ensino de primeiro e segundo grau, como sabe V. Ex~,
já ao final do primeiro grau estabeleceu uma profissionalização que se acentua e se completa no segundo grau.
Essas práticas agrícolas, como outras práticas é submetidas em cada Estado à apreciação do Conselho Estadual
de Educação. De sorte que o projeto é inócuo e q.ão vai
atingir o objetivo pretendido. Nós tam9_ém nos mãnisfestamos contra ele.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, lamento manifestar a minha opinião contrária, porque não
devemos votar leis inócuas. Se fosse possível realizar o
objetívo visado pOr--este projeto, eu lhe daria o meu voto
favorável. A iniciativa é digna de louvores, mas a prática
demonstra que ele se tornará impossível de ser reaJízao
em todo este País, recrutando professores para ministrar
aulas de práticas agrícolas obrigatoriamente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada
a discussão,
Em votação.
Os -Srs . .Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai a Arquivo, feita a devida comunicação à
Câma.ra dos Deputados.
~ o seguint~ _o projeto_ rejeitado,

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 47, DE 1981
(N9 286/19, na Casa de origem)
Estabelece a obrigatoriedade de práticas agrícolas no ensino de 1Q e 29 graus, nas escolas que menciona, e determina outras providências.

Marco de !983
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19- -Será obrigatória- a -inclusão -da matfrfa Práticas Agrícolas nos currículos do ensino de 1Qe 29 graus
das escolas localizadas na zona rural em cidades de menos de cem rriil habitantes com economia preponderantemente agrária.
P;migrafo único. O ensino de Práticas Agrfcolas será
, ministrado por profissionais de agronomia ou de medicina veterinária, de preferência especializados em extensão rural, e portadores de diploma de curso de nível médio ou superior, devidamente qualificados para o exercí·
cio de magistério.
Art. 29 Na aplicação das atividades de Práticas
Agrfcolas serâ difundido o espíto de competição entre os
alunos, tendo em vista o aumento da produtividade e a
melhoria da apre~;entação do produto, para fins de comercialização.
Art. 3? A freqüência às aulas de Práticas Agrfcolas
será obrigatória para a promoção à série seguinte.
Art. 41' O Conselho Federal de Educação baixará o
Regulamento desta lei no prazo de noventa dias, contados da data de sua publicação, e indicará as redes ou estabelcimentos escolares que ficarão obrigados ao cumprimento do disposto no art. J9 desta lei.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art: 69 Revogam--se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 9:

Discussão, em turno único, dO-Projeto de Leí da
Câmara n<:> 68, de 1981 (n9 1.895/79, na casa de origem),que inclui na relação descritiva das ferrovias
do Plano Nacional de Viação, institu[do pela Lei n\)
5.917, de lO de setembro de 1983, ferrovia radial ligando Brasília a Belém, tendo
PARECER fAVORÁVEL, sob n• 1.192, de
!981, da Comissão
-de Transpone,ç, Comunicação e Obras Públicas.

Em discussiio o rrojeto, em turno únko. (Pausa.) Não
havendo quem queim usar da palavra. encerro adiscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam rermaneçam com se
encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita comunicação à Cãmilra dos Deputados.
~ o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI IJA CÂMARA
N• 6S; DE 1981
(N9 1.895/79, na Casa de origem)
Inclui na Reiãção Descritiva das Ferrol'ias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei nQ 5.917,
de 10 de setembro de 1983, ferro,·ia radíal ligando
Brasília a Belém.

O Congresso Nacional decreta:
ArL I? Fica inclída na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei
n9 5.9f7, de lO de setembro de 1973, sob n9 de ordem EF060, a ferrovia radial Brasília(DF)-Belém(PA).
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 10:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 80, de 198 l (n9 2.253/79, na Casa de ori&_em), que dispõe sobre o prazo para o registro de
nascimento, tendo
-PARECERES, sob nQs 244 e 245, de 1982, das
Comi~sões:

-de Constituição e Ju.triça, favorável ao projeto,
com emendas que apresenta de n9s I e 2-CCJ; e
-de Financas. favor{tvel ao projeto e às emendas
da Comissão de Constituição e Justiça.

Em discusSâ"O o projeto e as emendas. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
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Em votação o projeto, sem prejufzo das emetláãS- a ete
oferecidas.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

Os Srs. Senadores que o Oprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de redigir
o vencido para o turno suplementar.

dos. (Pausa.)
Rejeitado.

Rejeitado o projeto, ficam prejudicadas as emendas._
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida corTIUnicaç-âo
à Câmara dos.,,.Oeputados.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

"

EMENDA N' 1-CLS

f o seguinte o projetO rejéi"tado:

Substitutivo
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 80, DE 1981
(N'>' 2.253/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre o prazo para o registro de nascimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. [I' O caput do art. 50 da Lei n"' 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redaçào:

"Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dad6 a reg-istro:-no lugar
em que tiver ocorrido o parto, dentro do prazo de

30 (trinta) dias, ampliaOdo-se até 6 (seis) meses para
os lugares dist<lntes mais de 30 (trinta) quilómetros
da sede do Cartório."
Art. 2~" Ficam isentas da mult::~ de que trata o caput
do art. 46 da Lei n~" 6.015, de 31 de dezembro de 1973, as
declarações de nascimento registradas no prazo de 2
(dois) anos, contado da data da publicação desta lei.
Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49

Revogam-se as disposições

em contráriO.

O SR. PRESIDENTE (M oacyr O alia) -

Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 86, de 198 I (n9 609/79, na Casa de ori_.
gem), que acrescenta parágrafo único ao art. 89Ida
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre
a notificação, por via postal, d::~s decisões dos Tribunais Regionais dO Trabalho, tendo
PARECERES, sob n's 125 e 126, de 1982, das
Comissões:
-de Legislação Social, favorável
Projeto nos
termos de substitutivo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de
Legislação Social.

ao

Em discussão o projeto e o sUbstitutivo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
acentuo que o substitutivo do nobre Senador Aloysio
Chaves dá ao projeto aquela redação ideal. Realmente, o
projeto visava a que "os recursos das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho poderão ser interpostos atê 8
(oito) dias após a juntada, aos autos, do aviso de recebimento da notificação, feita às púfes, Po-r via po·sta-('-,.
Ora, é preciso que se leve eni conta Que hoje na Justiça
do Trabalho numerosos são os YeHos em que funcionam
advogados habilitados, constituídoS pelas partes. De
acordo com a legislação processual, a Comissão deLegislação Social, no substitutivo do nobre Senador Aloysio Chaves, deu uma redação correúl: .. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais e por suas Turmas, serão notificadas as partes, ou seus procuradores, por via
postal".
Em face dos termos do substitutivo, Sr. Presidente, O
meu voto é faVorável. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua
em discussão a matéria. ( Paiisa.)
Não havendo mais quem queira discutl-la, encerro adiscussão.
Em votação o substitutivO, que tem-preferência regimental.

O Congresso Nacional decreta: ..
ArL 19 O 'artigo 899 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovida pelo Decreto-lei n9 5.452, de-11' de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação,
convertendo-se em § 19 a redação do caput- alterando,
renumerando-se os demais parágrafos.

"Art. 899. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais e por suas Turmas, serão notificadas as
partes, ou_ seus procuradores, por via postal."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publkação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrárfci.

-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- Item 12:
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da
Câmara n'i' 91, de 1981 (nl' 76Ó/79 na Casa de origem), que introduz alterações no Plano Rodoviário
Nacional, aprovado pela. L..ei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, no que se refere ao traçado da BR359, lendo
-PARECER FAVORÃVEL, sob n' 1.189, de
1981, da Comissão
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Tem a palavra o nobre Senador Saldanha Derzi.
O SR. SALDANHA DERZI (Sem revisão do orador.)
- Sr. President.e, Srs. S~nadores:
O projeto visa a incluir no PI'J.nO Rodoviário Nacional
a estrada de Corumbá-Coxim-Mineiros-Ceres.
Corumbá é uma cidade que está praticamente isolada
do resto do Mato Grosso e do Brasit em determinadas épocas do ano, para a qual, com a inundação do panta~
na\, nós não temos meios de acesso, a não ser pelo noroeste do Brasil. Então, visa a rodovia CorumbáCoxim-Mineiro-Ceres a demandar a nossa capital e
ao Centro-Oeste brasileiro, porque essa é uma zona riquíssima, é uma zona de exploração da pecuária, que
tem-, hoje, inclusfVe minério de ferro e maJ1ganês.
Permite V. EX• um ap-arte,

O SR. SALD.;\NHA J.?~RZI nobre Senador Aloysio Chaves.

Çom muito prazer,

O $_r. A/oysio Chaves -

Eu queria pedir a V. Ex•,
homem de f0'ato Grosso do Sul, que conhece bem
a região, para orientar a minha posição i:ta votação d·essa
matéri~_. porque_o p~ojeto de lei pretende_acrescentar ao
traçadO atual da Diagonal BR-359; do tre_cho
Corumbá-Coxim-Mineiros um novo trecho, no Estad-o-de Goiás, de Mineiros a Ceres. Mas ocorre que esse
trCtho IiàÕ integra o Plano Rodoviário do Estado de
Goiás. Não é esse o objetivo do projeto de lei?
C:Q~O

O SR. SALDANHA DERZI -

Exato.

Aloysio Chaves Corumbá-CoximMíneiro-Ceres, V. Ex~ acrescenta. Ocorre, e esta é a minhildífl~uldade -que esto-u expondo a V. Ex•, qÜe esse-i~e
chÓ de Mineiro a Ceres não integra o Plano Rodoviário
do Estado de Goiás. Então, há uma dificuldade d6 ordem técnica, não obstante a boa intenção do autor do
projetO em·aprová-Io, C-é esta dificuldade que estou expondo a V. Ex~
O Sr.
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o SR. SALDANHA DERZI- Nobre Senador Aloysio Chaves, vou remeter à Mesa um requerimento de
adiamento de votação desse projeto para que numa outra ocasião discutamos e possamos melhor estudar essa
inclusão.
sr: PresídeOTe; v-ou requerer o- adiameflto da votação.
(Pausa.)
o

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sob a mesa,
requerimento que 'será lido pelo Sr. }1'-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

Dá nova reda.;ào aO caput do artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras providências.

O Sr. Alo)wio Chaves nobre Senador.
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REQUERIMENTO N' 81, DE !983
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei
da Câmara n9 91/81, por 30 (trinta) (30) dias.
Sala das Sessões, 3 de m::irço de 1983. - Saldanha
Der;: i.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com a manifestação favorável do Plenário, a matéria sairá da Ordem do Dia para tornar na data Ílxada.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto de Ler da
Câmara n~ 95, de 1981 (n9 2.297/79 na Casa de origem), que altera a redaçào do caput do art. 227 da
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre
~_ajornada de trabalho dos empregados nos serviços
de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de
radiotelegrafia e radiotelefonia, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n' 236, de 1982,
da Comissão - de Legislação Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada

a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
-Ê o seguinte o_ projeto rejeitado.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 95, DE !!Í81
- (N9 2.297/79, na Casa de origem)
Altera a redaçào do "caput" do art. 227 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre a jornada de trabalho dos empregados nos servh:os de telefonia, de telegrafia submarina e subDuvial, de radiotelegrafia -e radiotelefonia.
O Congresso Nacional decreta:
-Art. !9 O capur do art. 227 da Con'so!idação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 11'
de maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 227. A duração normal do trabalho dos
operadores dos serviços de telefonia, de telegrafia
submarina e subfluvia!, de radiotelegrafia e radiotelefonia não excederá de 6 (seis) horas contínuas por
dia ou 36 (trinta e seis) horas semanais."
Art. 21' Esta Lei entrará em vigor na data de Sua
publicação_
Art. 3<:> ReVogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESID!lNTE (Moacyr Dalla) -Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 3, de 1982 (n~" 3.111/80, na Casa de origem), que modifica o parágrafo único do art. 17 da
Lei nQ 6.448, de ll de outubro de 1977, que dispõe
sobre a organização política e administrativa dos
municípios dos territórios federais, e dá outras providénciai,"- tenao - - --- --' . -PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 8I8 e 819,
de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- áe Municfpius.
Em dis_cussão o projeto. (Pausa.)
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Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão~
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai-ao ArQUivo, dando-se ciência à Câmara
dos Deputados.

E o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'<' 3, DE 1982
(N'i' 3.111-B/80, ml Casa de origem)
Modifica o parágrafo único do art. 17 da Lei

n~'

O Congresso Nacional decreta:
I~'

O p!irágrafo único do art. 17 da Leí

n9

6.448,

de II de outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte

redação.
~'Parágrafo ónico. O número de Vereadores será de 7 (sete) nos Municípios dãS Capitais e de 5
(cinco) nos demais, acrescentando-se mais um para
cada 10.0-00 (dez míl) eleitores do Município."

Art. 2'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr [)alia) -

Item 15:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 4, de 1982 (n<:i 1.829/79, na CaSa de origem), que estabelece normas para a expedição de
documentos escolares, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 252, de 1982,
da Comissão
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Ca!neíi-o.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para disuctir. Sem re-visão do orador.)- Sr. Presidente, o objetivo do projeto
é o de sanar um constrangimento muito sério, que figura
geralmente em todos os documentos de identidade: a filiação natural. A ln(ençào do projeto é que aPenas Conste, neste título de nível superior, a nacionalidade, a naturalidade e a data de nascimento. O próprio parecer, de
que foi relator o nobre Senador João Calmon, diz o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 4, DE 1982
(N9 1.829/79, na Casa de origem)

O Congresso Nacional decreta:

Art. li'] .Os diplomas e certificados expedidos porestabelecimentos de ensino de ]9 e 21' graus, bem como de
nível superior, em todo o País, consignarão, quando bastarem para a identificação inconfundível do portador,
apenas os seguintes dados, além do nome:
I - nacionalidade;
II - naturalidade;
III- data de nascimento..
Parágrafo único. Tratando-se de maiores de 16 (dezesseís) anos, consignar-se-â também o número da res·
pectiva cédula de identidade.
Art. 2<:> O disposto no artigo anterior aplica-Se à escrituração ou às anotações em fichários e demais documentos de utilização nos estabelecimentos de ensino.
- Art. 3'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
A rt. 4<:> Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Item 16:
Discussão, em turno único;- do Projeto de Lei da
Câmara n9 25, de 1982 (n9 413/79, na Casa se origem), que autoriza a pessoa física residente ria Amazônia Legal a aplicar incentivo fiscal em fundo para
t:fdesenvolvimento regional, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 235, de 1982,
da Comissão
,.,.._de Economia
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19Secretáiio.
E lida a seguinte
EMENDA N9 I (de p!enário)
Ao Projeto de L~i da Câmara n9 25, de 1982
No art. i", onde se lê: "na Amazônia Legal", leia-se:
"na Amazônia Legal e nos Estados incluídos na área de
atuação da SUDENE".
Justificação

Acreditamos que o projeto vem sanar um problema muito sérío, que é o constrangimento das
crianças ou adolecentes terem um documento em
que consta sua condição de filho de mãe solteira, pai
desconhecido, ou pais cOm sobrenomes diferentes.
Realmente estas pessoas passam vexames e humilhações, sobretudo no âmbito escolar.
O objetivo, portanto, é o mais nobre. Não prejudica a
instituição, porque é apenas a concessão do diploma e
não constrange os portadores desses documentos. De
modo que acreditamos que o Senado Federal será sensível a esta proposição que veio da Câmara dos Deputados
e lhe darâ seu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Con_tinua
em discussão o pro)eto.
O Sr. Aloysio

Cha~·es-

Sr. Presidente, peço a palavra

para discutir.
O SR~ PRFSID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCfA- DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO 00
ORADOR, SERÁ PUBLICAOO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Continua
cm discussão o pro)eto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.

.E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 26, de 1982

E o seguinte o projeto aprovado

Estabelece normas para a expedição de documen·
tos escolares.

6.448, de li de outubro de 1977, que dispõe sobre a
organizaçiio política e administrativa dos Municípios
dos Territórios Federais, e dá outras provfd-ências.

Art.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

Março de 1983
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feita a deVIda comunicaç(iõ à
Câmara dõs 7Jeputaâos.

A emenda visa a incluir os Estados da área de atuação
da SUDENE, nos benefícios fiscais que o projeto estabelece.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Em discussão o projeto e a einenda que acaba de ser lida. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro
encerrada a discussão.
A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça a
fim de ser apreciado o projeto e a emenda de plenário e
retorna à Comissão de Economia para que se pronuncie
sobre ·a emenda.
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Item 17:
Discussão, em turno único, do Projeto de_Lei da
Câmara n9 2.6. de 1982 (n9 1.152/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a validade do ã,testado mêdi.co, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 411, de !982,
da Comissão
_-de Saúde.
Em discussão o projeto, em turno único. ( Pausil.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada
a discussão.
Em votaçao.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se
camo estão. (Pausa.)

(N" 1.152/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre a validade do atestado médico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O atestado mêdico, fornecido por profissional regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina competente, é âocúmento suficiente para compiovar a ocorrência de problemas de saúde do trabalhador
ou do servidor público, tendo em vista a concessão dos
respectivos benefícios.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Item 18:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nQ 83, de 1982 (n" 3.777/80, na Casa.de origem)_, que dã nova redação ao caput do art. 3<? do
Decreto-lei n9 8.622, de 10 de janeiro de 1946, dispondo sobre a idade mínima de admissão nas escolas de aprendizagem do SENAC, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 698, de 1982,
da Comissão
-

de Educação e Cultura.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita comuni~
cação à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 83, de 1982
(N9 3.777/80, na Casa de origem)
Dá nova redação ao caput do art. 3'i' do Decreto--lei
n" 8.622, de 10 de janeiro de 1946, dispondo sobre a
idade mínima de admissão nas escolas de aprendiza-

gem do SENAC.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 O caput do art. 39 do Decreto-lei n9 8.622, de
I O de janeiro de 1946, passa a vigorar com a seguinte redaçào:
·~Art. 3'1 Os candidatos à admissão como praticantes, além de terem a idade mínima de 12 (doze)
anos, deverão satisfazer as seguintes condições:
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai1. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n9 58, de 1983, lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Humberto Lucena e
outr9s Srs. Senadores, para a realização de sessão especial destinada a homenagear a memória do ex-Senador
Argemiro de Figueiredo.
Em votação o requerimento.
--os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será cumprida a deliberaçao do Plenário,
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Voltamos à
lista de oradores inscritos.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a
vra como Líder.

pala~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre senador Nelson Carneiro, como Líder.

Março de 1983
O SR. NELSON CARNEIRO (Como líder do PTB,
pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão do orador.)

--Sr. Presidente, no ano passado, nos últimos meses,
faleceu o ex-Senador, ex-Presidente da Câmara, ex-Presidente do Senado e ex-Presidente do-Congresso Na-

cional, o Sr, Aura de Moura Andrade. O Senado resolveu, a requerimento meu e de ilustres Senadores, realizar
uma sessão especial para reverenciar a memória daquele

ilustre e saudoso_ parlamentar. Eu indagaria a V. Ex• se,
na forma regimental, em face dos arquivamentos dos requerimentos e das proposições que já forani feito pela
Mesa, se é preciso renovar esse requerimento ou bastará
que a Mesa designe data para que essa solenidade se realize.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa es·
darece ao nobre Senador que é desnecessário requerimento solicitando o desarquivamento, uma vez que o requerimento de V. Exf já foi aprovãdo pela Mesa; apenas,
V. Ex' deve manter contato com esta Presidência para
marcar o dia da sessão.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAJA - (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenaóOres,
·
Meu lider, nobre Senador--Hurriberto Lucena; Já se
manifestou perante a Casa em nome do meu Partido, o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, entretanto, eu pl!ssoalmente quero tambéin me manifestar
sobre ~te assunto que fere a conscíênCiajurrdica de nossa Pátria, nesse instante em que o Senhor Presidente da
República propõe a seus adversários uma trégua, e vemos, atraves da imprensa, que os membros do Governo
não ouviram a palavra de Sua Ex.cclênda o Senhor Presidente da República.
Sr. Psresidente. Srs. Senadores, vemos, através dos
jornais, que a pedido dos Ministros Otávio Medeiros, do
SNJ, e Amaury Stábile, da Agricultura, o Ministro da
Justiça encaminhou anteontem ao Procurador-Geral da
Justiça Militar. Newton Menezes da Costa, oficio soliCitando o "procedimento penal cabível", em virtude da
publicação na HFolha de S. Paulo", de domingo último,
da reportagem sob o títu!Q "Conlllio desvia 10 m-ilhões
de dólares da Capemi", de autoria do jornalista José
Carlos de Assis.
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, o procesSO, que deverá
ser conduzido com base no art. 14 da Lei de Segurança
Nacional, vai ser instruído pela Procuradoria da Justiça
Militar à qual caberá enquadrar o citado jornalista e,
possivc;lmente, o matutino Folha de S. Pautu, :ltravê:S de
seu editor responsável Boris Casoy.
Sr. f'rcsidente, a Lei de Segurança Nacional, "essa excrecêncm jurídica num País que se diz com vocação democrática", continua em plena "abertura" do Senhor
Presidente Figueiredo a fazer suas vítimas, vítimas sclccionadas entre os que combatem a opressão e a corw
rupção.
No Rio Grande do Sul, pelo menos quatro jornalistas
gaúchos do Coojornal", até ontem, quando foram beneficiados com uma decisão do Supremo Tribunal Federal,
estiveram trancafiados, '"passando por um período de
adaptação, a fim de aprenderem a conviver cm sociedade."
Ora, Sr. Presidente, de novo a Lei de Segurànça NaM
cional parece que veio revelar que já c_omeÇOU a "Úégua"
pregada pelo governo.
Jornalistas, no estrito cumprimento do dever de informar, são processados e presos, não por crime de imprensa, mas por "indisporem o povo com as autoridades" e
por um execrado tribunal de exceçào, cuja ação deveria
estar restrita aos crimes militares.
Mas, para o Governo, passiveis delitos de imprensa
são identificados com crimes de fornecimento de inforw
mações secretas aos inimigos da Pátria.
Estranha democracia, estranha abertunl, estranha tréM
gua, onde se ouve dizer que tal escândalo ou crime não
deve ser esclarecido, "se quisermos salvar esse regime de
liberdade e de respeito aos direitos do homen." Estranho
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regime", ondl: pedir uma C Pi para o SNI significa, no enM
tendimcnto dos réus, provocar os poderosos que se juli"im aciffia- do bem e do mal, da verdade e do errcr.

O Sr. H(;/io Gueiros --Permite V. Ex.' um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA Senador Hélio Gueiros.

Com muito prazer, nobre

O Sr. Hélio Gueiros- Veja V. Ex.• a ironia das coisas
n~o-Brasil:

enquanto se enquadra na Lei de Segurança
- Nã"cional quem dá seguimento a uma sérii de denúncias
contra esse escâridalo que é a CAPEMIMAgropecuária
LtdaA, não- se Õuve da parte das zelosas autoridades do
Governo nenhuma providência penal contra os responsáveis por esse empréstimo de âmbito internacional
- como esse da Agropecuária-CAPEMI Ltda., que implicou no Banco Francês dívida de 25 milhões de dólares,
que niio irá pagar, porque quem irá pagar ê o Banco que
deu o aval e, em última análise, o povo brasileiroA
CondemHe quem pretende l_evantar a lebre, para descobrir a verdade, mas contra os autores do empréstimo
ii"üefiúi.Clõ-ilal, com prejuízo para instalação da Hidrelé-,
trica de Tucuruí - porque há necessidade do desmatamento para que ela funcione- não se ouve dizer coisa
alguma.O SR. MÁRJO MAIA - Agradeço, nobre Senador
Hêlio Gueiros_, sua intervenção. Realmente é de estarrecer, neste momento histórico que atravessamos, depois
de dezenove anos de um processo que se instalou neste
País paru que a ordem jurídica ameaçada fosse posta em
seu lugar, a corrupção alegada fosse banida deste País.
Nós que agura voltamo:>. ao Congresso_ Naciçmal,d_cpois
de passarmos quãtõr.le anos ausentes, por termos tido o
nosso m::mdato de O_cputado Federal cassado e os nossos
direitos políticos suspen50S por um processo políticow
militur. que se instalou no País, e até hoje n.J:., .:orri.o V,
E.'l:~ tamb~n-l, que fomos aungidos por Csse édi!L\ não sabemos_çunw, nem porquê fomos cas:.-ados. E:.tamos ain·
da pedindo as explicações dos motivos por que foram
suspensos os nossos direitos politicas c escamoteado o
direito que o povo nos deu de rcpresentâ-!0 ..Mas,
reslava-nos- a esperança de que o sacrificlo que foi imw
posto a tantos outros brasileiros por este Brasil afora, no
Congresso Nacional e fora dele, tivesse a recompensa de
que, realmente, a coisa pública fosse moralizada. Mas,
para nos~a tristeza, nos dias que estamos atravessando,
está ocorrendo justamente o con_trário. São o:.- escândalos cstarrcccdores que estão sendo postos ao conhe<:Jw
menta do públicv, _e, para nossa tristeza, aquele mesmo
regime que se instalou no País para combater a corrupção está, agora, servindo de anteparo a essas irregulH·
ridadcs tud<Jii 4ue cst,Jmos vendo ocorrer, depois de completar quase duas décadas. Ê a Capemi, é a Deltin, é o
SNJ sendo cm olv·ióo _em procesos policiais que não con_seguem ser esclarecidos, são os empréstimos fabulosos.
Não sei para onde marchamos, nobre Senador Hélio
_G_ueiros.
Concedo a V. Ex. 9, mais uma \'ez, o aparte.

O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Mário Maia, só
temo que daqui u pouco, do jeito como vão as coisas, o
ilustre Mrnistro da Agricultura proponha que a Agropç..
cuária Cupcmi seja condecorada com a Ordem Nacional
do Mérito.
9 Sr~--Josr! Ljn.i·-::-: V. fx~ me permite um aparte?

O SR. ~1..\RIO MAIA - Em verdade, as coisas estão
ac.onteccrido de tal modo, que n?o será de admirar que
is~o aconteça em dius vindouros.
Continuando no meu discur~o~ abrindo a:.pas no
pcriodo a que ia me referir: •·se quisermos - diziam
~!cs, alegando o prÕcesso contra o jornalista- se quiserln os salvar csle regime de liherdade e d~ respeito aos direitos humanos" ...
Estranho rt.:~imc, dig0 eu, onde pedir uma CI para
SNI signifiCJ, po entendimento dos réus, provocar__ os poderosos que se julgam acima do bem e do mal, da verdaM
de e do erro."
C0~c~do o aparte ao nobre Senador José Lins.

_ O Sr. Ju~·é Lins - Senador Mário Maia, sabe V. Ex~
que a dignidade da pessoa humana é o que há de mais ~aM

.Sextu-feira ...t
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grado para cadu um de nós. As acusações graciosas, não
provadas, são sempre condenáveis.

O Sr. Pedro Simon- Ê claro que o Senador sabe:: l'oi
cu.s.sotdo por acusações que desconhoece!
O Sr. José Lins- V. Ex.~ concedeu o aparte ao nobre
Senador Pedro Simon'?

O SR. MÃRIO MAIA- V. Ex.~ está com o upartc.

O Sr. José Uns- Agradeço u V. Ex~ Eu cederia
com muito prazer o meu aparte ao nobre Senad0r Pedrn
Simon ..
O SR. MÁRIO MAIA Gostaria que o aparte continuasse com V,
mon.

Ex~

e, depois, falasse o Senador Pedro Si-

O Sr. José Lins- Agradeço imensamente. Mas eu dizia a V. Ex' que são condenáveis tanto as acusações graM
cfosas, quanto a impunibilidade das ações contra a dignidade do Erário Público. A lei, com base na qual as punições justas são impostas, pouco importa. A verdade é
que é preciso acabar com a impunidade, não só dos que
erram no servíço público, mas daqueles que graciosamente acusam sem qualquer responsabilidade p<lra provar, atacando a dignidade alheia sem qualquer cuidado.
Então, nobre St.:nador, muito mais justo seria que levant:.í:;semos as questões, mas que nào se fizessem acusações
formais sem prõvas-.- Leio, por exemplo, na imprensa,
uma acusação formal à peSsoa do Dr. Roberto Amaral.
Não tenho nenhuma procuraç-ão para dcfendé-lo, nem
cOnheço em prorúndidadc o problema. leio, e tenho em
nfàos uriia entrevista do Dr. Roberto, concedida. se não
Ciiguno. à 7olhil Je S. ·pa-u!iJ.-rio dia 2 de março- de I 982,
E um inquérito: a sistcmáticu de perguntas usada pela
1-iJ/Iw equivale a um \'erdadeiro inquérito. V. Ex' diz que
a missão da imprensa é informar. Sim, é informar, até aí
cstuu de pleno acordo. Mas a nós cabe tentar um julgamento mais profundo. porque a mim, sinceramente, não
importa o instrumento pelo qual se faz justiça, mas é importune c que a ju.s.tiça seja feita.

O SR. MÁRIO MAIA- Agradc.;o a V. Ex~. o ap:trte
que enrique_ce as minh,!-S modestas considerações. Realmente, a impunidade deve ser verific-ada e deve ser objeto
dos nossos t:uidados, o que não ocorreu, durante tanto
ternpo nesse regime de exceçào que foi instalado cm 1964
e que para se processar, prender e fazer desaparecer cidadãos bra;;.i[eiros não se perguntava que cor, que religião,
que partido tinham. Estamos chegando agora, e todos
nós procuramos cooperar para que este Pafs. realmente,
com essa promessa de Sua E.xcelência o Senhor Presidente d::t República que. não resta dúvida, est.) tentando f::tzer esta abertura. a qual parece que ~e abriu algun5 ccr~tí
metros atê agora. Queremos, com nossa t:c·ope(<lçào, ver
u porta da democra.cia re--.tberta. pMque apen'ls 1gor, <:.:>·
tarilõs olhando por uma fre~td, haj<l vi5ta o que csW
acontccendu através das providêndas que o Governo cstú tomand0 .:ontra aqueles q:.te procuram veicular, cvm
st~crifkio. ã;, noticias par.t o rO\ o.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V.

Ex~

um ap::Htc'!

O SR. MÁRIO I\1AI\- Concedo o uparte uo nobre
Senador Pedro Simon. do Rio Grande do Sul.

O Sr. Pedro Simon -Em primeiro lugar, a alegria e o
rigozijo pela presença de V. Ex.~ cm nosso convívio. DiM
zb eu, num áparte ao ti-regimental, quando o nobre Senador José Lins falava nas acusações sem provas, que
ninguém mais do que V. Ex~ sente e compreende isso,
C'd:.sado que foi, sem saber, até hoje, o motivo e a razão
dessa cassação. Mas diz o nobre Senador José Uns que
a~ acusações devem ser provadas. A grande verdade é
que a missilo da imprensa não ê denegrir evidentemente
a honra de nínguém, mas levantar e denunciar os fatos.
p<!r<r q-ue li ·saciedade. o Governo e o Parlamento po;,sam
evidentemente. a posteriore, averiguá-los. Enquanto jornalistas e mab jornalistas, ao longo dessa década, tém
sido processudos por denunciur f<~los,- e já nào falo em
casos nicnos imporruntes, mas os casos fundamentais de
csdndalos comprovados c rcconheddos- qual foi a vez
em que alguém foi condenado e que um fato foi devidamente provado. quer no campo da violCncia, como lá no
Rioccntro, quer no cumpo do esc::indalo, como o da Dcl-
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fin? Enquanto c:>tào processando o jornalista da Folha de
S. Pau/v, as manchetes de hoje dos jornais do cc;utro do
País anunciam que desapareceu toda a madeira de Tucuruí, sumiu. Agora, não é a cqroa da rainha, nem a Copa
do Mundo que desapareceu, foi a madeira de Tucuruí
que desapareceu. Parcce..me que - fala o Senador pelo
Amazonas- um_ toro daqueles deve ser algo realmente
que com os bmço~ abertos não se pode abraçá-lo, um
diâmetro de alguns metros.
O SR. MÁRIO MAIA - Alguns homens, com os
braços dados uns H os outros, às vezes não abraçam- uma
tora de castanheira ou de mogno.
O Sr. Pedro Simvn- Pois essa madeira to_da dasapareceu, !'iumiu! E, :-;obre isso, nada. Apurar, investigar, nada! Agora, processar, que tem um sentido intimidatório,
para intimidur esses jornalistas, para intimidar o jornal e
para intimidar outros jornalistas, isso acontece. A grande verdade, Senador, é que quando a Imprensa dos Estados Unidos dcnunciQu o escândalo Watergate, parecia
um absurdo, parecia_ ridículo. O povo americano não
aceitou o absurdo de se colocar microfones na sede do
Partido Democrata; mas o governo foi investigar, o Con-_
gresso investigou e, nas investigações, vcrificou-s_e que o
caso ia aLém, e foi tão maís aléfn que o Presidente da República teve de renunciar, ao seu mandato. Lá acontece
isso. Aqui, Lei de Segurança Nacional para quem denuncia, investigação absolutamente zero. V. Ex• tem razão,
acontl."Ceu lá no Rio" Grande do Sul, onde (oram seqUestrados uruguaios que estavam em Porto Alegre e levados
para o Uruguai com o apoio de policiais do Rio Grande
do Sul. Estes policiais, em uma CPI da Assistência Legislativa, foram denunciados, foram à Justiça e condenados. Pois o policial que foi condenado na Justiça pela sua
responsabilidade no seqüestro dos uruguaios recebeu a
condcmtç_ã_o do_ Mérito Policial no Rio Grande do Sul!
O Sr. Hélio Gueiros- V,

Ex~

perm1fe um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA- Muito obrigado a V. Ex• e,
em verdade, nós fic<lmos cm dúvida e inseguros, ao voltarmos ao Congresso Nacional como Senador da República, Pl1rquc não sabemos se teinos já o díi'eito à liberdade de dizer, em uma das Casas do povo, aquilo que
podemos dizer, aquilo que deve ser dito, sem que o perigo das ameaças possam se concretizar, como se concretizaram em outras épocas, após [964.
O Sr. Carlos Alberto -

V. Ex• permite Um' iij>afte!

O SR. MÁRIO MAIA- Eu daria preferência, antes
do aparte do Senador Hélio Gueiros, quejã me aparteou
duas vezes, a ouvir o nobre Senador Carlos Alberto_
O Sr.- Lãrivs ÁlÓertd- -senador Mário Maia, primeiro, como jovem parlamentar, que lamentar profundamente c nào sei as razõeS pelas quais V. Ex• foi cassado.
Mas, quero, nesta minha intervenção- no momento em
que V._ Ex~ cxtravessa e chega a esta Casa trazido pela
vontade popular, pela vontade do povo do seu Estadoquero fazer uma colocação como homem do Governo
mas também como um ex-homem de Oposição. Na épocu do arbítrio, na época em que V, Ex~·foi cassado, talvez
eu estivesse nas tribunas protestando contra as cassações. V. Ex~ não sabe porque foi cassado_ Perguntar a
nós, agora? Não! Na bancada de V. Ex~ tem alguem que
poder [I responder por que V. Ex• foí cassado, até porque
ele t:.tmbém assinou algumas cassações. V. Ex~ poderia
perguntar ao Senador Severo Gomes por por que foi c-assado. No caso do sequestro das uruguaios, no Rio Grande do Sul, o nobre c brilhante Senador por quem tenho
unia admiração profunda, um homem extremamente inteligente, capaz. Ele, então, também acusou o Governo
do scqücstro dos uruguaios, lá no Rio Grande do SuL E
eu pergunto, quem er.t o Governador do Rio Grande_ do
Sul na época dos seqiiestros? Quem era? Governador
SínválGuazcUí, hoje também Um militarite dõ Pãrtid.o de·
V. Ex~ Então, aqui fica este registro de protesto, Não
concordo com nenhuma violência, a fé pOrque, na minha
idade, sou comprometido, única e exclusivamente com a·
minha geração e tenho um compromisso para co:U o futuro deste País. Agora, precisamos tambêm, reconhecer,
se V. Ex~ aqui está c quer negar uma abertura política e
quer negar a democracia que nós hoje já estamos viven-

do, V. Ex~ é fruto desta abertura. Se o Presidente Figueiredo chegou ao Paliício do Planalto anunciando a mão
c:;tcndida c atendendo ao_s div_ersos s_egmentos da sociedade, assinou e avalizou várias promissórias, diga-se que
houve pressão pnr<l que o Presidente desse anistia, mas
foi o Presidente que mandou para esta Casa o projeto
que concedeu unistia a todos aqueles que foram punidos
por a tos de cxceções, E todos aí estão, inclusive liderando agremiações partidárias, ·eleitos pela von"tade do povo, aqui estão representando o povo dos seus Estados,
numa comprovação inequívoca e inconteste de que, na
vc~dadc, hoje vivemos um regime democrático. E se nós
vivemos, o atestado é a presença de V, Ex~ nesta Casa.

O SR. MÁRIO MAlA - Agradeço o aparte do briIhante__ejovem Senador, mas quero dizer que não estava
me referindo <1 pessoas, nem indaguei do Congresso, ou
do Senudo, que me informasse os motivos da cassação.
Quanto aos registras que V. Ex' faz de pessoas que
pertenceram ao Partido do Governo, no alvorecer de sua
implantação, abstemo-nos de fazer considerações pessoais, porque criticamos a tese, o sistema político que foi
instalado no País c que atingiu a todos nós supiimindo
as liberdades democráticas _que eram~-e"ntão, usufruídas
pelo povo c pelo Congresso Nacional. Daquela época
então, o sistema político militar que foi instalado-no País
passou a atingir indiscriminadamente poÜticos com
mandatos, políticos s_em mandatos, funcionários públicos, militares, pessoas de todas as categorias e camadas
sociais. E, portanto, contra o arbítrio que falamos e é o
arbítrio que nós estamos acusando e fazendo referência.
O Sr. Hélio Gw'iros -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. MÃRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Scn<Jdor Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueifos- Quando requeri o meu aparte
foi porque não queria deixar passar em julgado a afirmação de que não tem a menor importância a lei sob a
qual se enquadra alguém. Acho que isso é relevante e
muito-relevante. A lei tem que ser legítima é justa, uma
lei ilegítima c iníqua não tem condições de enquadrar
ninguém, u não ser como fruto da violência e do arbft_rio. __
Os jornalistas têm ufna lei específica prevista em nossa
Legislação, devem ser enquadrados, processados, julgados pela Lei de Imprensa, c não se invocar uma lei injusta, iníqua, absurda, como é a Lei de Segurança Nacional.
Porque, no final das contas, o que se pretende com isso é,
como disse o nobre Sen-ador pelo Rio Grande do Sul, Sr.
Pedro Simon, apenas intimidar, amedrontar os jornalistas brasileiros, porque são eles que estão dando a grande
lição cm matéria de denúncia, que também deve ser uma
função do Congresso Nacional. Quanto à observUção do
eminente e jovem Senador Carlos Alberto de _que os anti-gos governistas que passaram ·para as hostes do PMDB
levam consigo ainda a responsabilidade pelos atas praticados, yucro diLcr a S. Ex• que, s-e esse raciocínio prevalece, ele também quando passa para as hostes de um Governo que patrocinou, como ele disse de viva voz, o arbítrio, a violência, ele também passou a encampar e a ser
responsável pelo arbítrio, e a violência praticados no
Bw!iiL
O SR. MÁRIO MAIA - Mui to obrigado ao Senador
Hélio Guciros, pelo aparte.

O Sr.Fáhio Lucena- V.

E.x~

me permite um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Senador Fábio Lw.:cna.
O Sr. Fábio Lucel(a -

Nobre Senador, sou essencial-

m_~_ntc jOtnaHstã neSta República em que os jornalistas

são processado!>. Tenho uma grande con~ecoraçãÕdo
SNI tenho a honra de ser o jornalistaque já respondeu a
mais processos, crimes nesta República: quarenta c dois
prO~esSos _urdidOs pelo SNI, três perante a Justiça Militar <Jcusados de crime Contra a ·seguran-ça N'aciónal e absolvido em todos os Tribunais civis e militares do País.
Um desses processos foi urdido_ propiSítadamente para
imredir a minha candidatura à Cúmar\1. dos Deputados
cm 1974. !\·tas quando o SNI comete crime ninguém o
processa. Está cm poder do General-Chefe do SNI Otávio tvtcdciros prova documental de que o Chefe do SNI
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cm Ma naus, Almirante Roberto Gama e_Sílva, fez contrabando de automóveis, no exercício e em função do
cargo através da Zona Franca de Manaus. Eu peço que o
Gcncral-Ch!.!fe do SNI se manifeste a propósito desta de·
núncia, que está em poder de S.Ex'. Porque, quando o
me:;mo Almirante desembarcou, com a farda da Marinha- que não pertence a ele, porque pertence à Nação
brasífcira - cm Manaus, na recente campanha eleitora[,
para extorquir dinheiro dos industriais, a fim--de financiar a campanha que se transformou em derrocada inevitável do PDS, nós, eu candidato ao Senado e o Professor
Gilberto Mestrinho, candidato ao Governo do Estado.
dcnunciumos o Almirante ao Sr_ Ministro da Marinha.
E, cm menos de 24 horas, o Sr. Ministro da Marinharespondia, em nota oficial, abonando, endossando a idoneidade moral do ilustre oficial contrabandista, que até hoje
só tem desonrado a Marinha do nosso Pais. O que digo
aqui está provado, está em poder do General-Chefe do
SNl, do Sr. Ministro. E tem mais, nobre Senador: a CA·
PEMI não atua somente no Pará; ela cruzou as fronteiras do Amazonas, como eu vou demonstrar daquela tribuna; a CAPEM I se investiu, como empresa de seguros
privados, imaginem V .Ex~s., do estranho Know how de
produzir álcool na região amazónica. E, hoje, o maior
credor da CAPEM I, em mais de um bilhão de cruzeiros
-é o Deputado Federal Carlos Alberto de Carli, da Ban~
cada do PMDB amazonense, que foi o construtor real da
usina de álcool de Ma naus, onde o escândalo da CAPEMI assume proporções maiores, talvez mais sórdidas do
que essas corlotações absurdas que foram aqui exibidas
pelo eminente Senador Hélio Gueiros, do Estado do_Par-:_t--(juunto a saber quem foi que cassou V.Ex•. ou por
que V.Ex~. foi cassado, eu respondo: V.Ex'. foi cassado
porque, neste Senado, durante todo o período do arbítrio, um só homem falou pela Amazônia: foi esse homem
que cassou V.Ex•. e o Senador Hélio Gueíros; foi o exPresidente do Senado Federal, agora e cm boa hora punido - punido severamente pelo bravo povo paraense,
que cassou o mandato do casS!ldor e que devolveu o
mandato ao cassado, puniu o injustiçador e premiou o
injustiçado Hélio Gueiros. Perdoe-me por tê-lo interrOmpido.
O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Deputado Fábio Lucena ... Desculpe o tratamento, que não é pejorativo, mas
é que, quando fomos cassados, éramos Deputados ...
O Sr. Fdhio Lucena- Permita-me um esclarecimento
só não fui Deputado porque o SNI não o permitiu. '
O SR. MÁRIO MAIA- ... e ainda estamos no hábito
daquela Casa, ainda fjào nos habituamos, modestamente, com a promoção que o povo de nossa terra nos c-oncedeu, mas estamos gratificados porque o arbítrio, a força,
a cham~tda ~evolução, cassou o nosso mandato~ mas
como dizíamos em nossa campanha política, o nosso
nome continuou eleito no coração do povo acreano, e a
prova está aqui na nossa presença no Senado da RepUblica.
Então, nobre Senador Fábio Lucena, insiro, com praLer c satisfação o aparte de V,Ex•, que vem enriquicer,
sobremodo, a modesta contribuiçãO que. estamos traZendo, nesta tarde, à redemocratização do País. quando
protestamos veementemente contra as arbitrariedades
que estão se praticando sobre aqueles que veiculam as
not[cias pura trazer o mínimo de esclarecinlCnto ao povo
brusislciro.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MÁRIO (\"lAIA- Mais uma vez, com todo o
prazer, o Acre recebe o aparte do Rio Grande do Sul. Estado com quem estamos identificados historicamente ...
O Sr: Pedro s;mon -

E verdade,

O SR. l\'IÁRIO MAIA - ... uma vez que Plácido de
Ca!itro é filho da sua brava terra.

Q_SJ-_ Pedrv Sinwu- Muito obrigado .. NObre Senador, essa pergunta pode se fatcr mas, homens que integraram o Governo, homens que participaram do Governo • .agora estão na Oposição'? Pelo amor de De.us, esses
homens dcíxafam o cómodo e tranqüilo lugar no Governu pura terem a coragem de dele discordar e vi;·em para a
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Oposição, püdemos ter, com relação a esses homens, atê
discordâncias com relação ao seu passado, mas tt!mos
que reconhecer que são homens que tiveram a bravura,

--O Sr. Alexandre Costa- Mas, quem faz o apelo é um
de V. Ex• na Câmara dos Deputados.

ex-~.:o[ega

que tive-r;tm a dignidade, que tiveram a coragem, e mui~
h h vieram quando ainda existia o AIM5, quando ainda se
,;-.ta va no regime do pleno <Jrbitrio, e vleram para o cami~

_O SR. MÁRIO !\:lAIA -Concedo, _com tod(Lo prazer. o aparte_ao p.obre Deputado José Lins, ou melhor.
nobre Senador.

phn da ()posiçào e aceitaram o caminho da Oposição.
.\.J .:t"'~lHrúno de uutros que estavam. que trilhavam o~
r.'<Jminhn:-< da Orosiçào e que foram põlra o achego acon,;h~;;"gcmte do Governo. Nós do PMDB. se lamentamos
muHos companhdws no.,sos que foram levados par;;r o
lado do GDvemo-.- numa hora como esta, nós dizemos
(jllC recebt:mo:. de braços abertos aqueks que d_ecidam
purtkirar da luta heróica da Orosição deste_ País. em
busca do seu verd.:tdeiro desUno. !'Uio, relei "ãinor de
Deu,., querer se anaLisar alguém que foi Governador. al~ut"m que foi M inístro-, e Governador ou Ministro podia
~::>W.r CU!d;.tndtl de seus intcressc.s.. buscando enriquecer,
<.'11m o tantos estàü. ou buscandu· nm·os cargos e novas
honraria~, e Jbandonou tudo isto para denunciar o modelo e denunciar o sistema e vir para o caminho da Opo~i(,·iw. numa hora como esta ê mérito, soma, dignifica.
Para nú:. do PM DB. que somos um partido .sem rancor c
~m revanchismo, que somos um partido que abriga e
hii'>Ca a c'Jn\'ivência para que po~sambs, juntos, mudar o
<.fUe está :.~f, que não queremos ser nós. apen:.~s nós, os
pnmeiros. mas bu~;car o somatório de todos aqudt's que
desejam mudar. pam nós é uma honra muito ,grande r~
'-·,:+:u~r no nosso convívio adversários de ontem. mas que
Jb-•mdonaram a trunqüilidadc ou a expectativa, ou até os
.:Jtgü-. 4ue ddtnham. para vir para o campo duro, difícil
~ ::lrJuo da Opo~i\~to. Parece-me isso bem mais fácil do
que sa1r da Opo~tção e ir para o campo fértil e tranqüilo
.: c.._1m vamag.ens do Governo que ar estâ.

O Sr. Alexandre c_os ta-: V. Ex• não dá preferência ao
seu ex-colega de Cânwr<t'?

O SR. I\1ÁRfO MAIA - Nobre Sertador Pedro Simon. e eu dtgo mais ainda: além de receber como V. Ex•
~;nós todos do PMDB os nossos ontem aparentemente
adversários, com iúbilo pelos motivos que V. Ex• acaba
de apontar. queremos dizer qoe nos orgulhamos desses
-companheiros pOrque eles foram -fiais otimiStas e-espe-rançosos do que nós porque nós não acreditávamos que
o regime que estava se instalando, em 1964, seria o regi·
me da redenção da nossa Pátria e da liberdade que se alegava que se: ia buscar. No dia 3 de abril de 1964, Tf:ieffios
um discurso, na Câmara Federal. protestando contra o
arb!tdá que e5tava se instala-ndo naquela data e, na nossa linguagem de médico, afirmávamos que a NaÇão brasileira, naquele instante, es.iã.vã._daildo à luz um monstro.
que era o regime político~militar que então se instalava
naquela madrugada de lt? de abril, às 2 hOras do- alvore~
..:.:r. E eu descrevia como era. o nascimento de um monstro e como a mãe Pátria ficara com as suas .entranhas, ao
dar nascimento teratológico ao regime que se implantava: quisera eu que estivesse errado naquele momento,
quisera eu que estivesse eri&anado. InfeHzmente, a História, os fatos, vieram a demonstrar que realmente era o
que estava acontecendo, porque, passados os_tempos,já
não éramos mais nós vaticin-adores--dO fUturo.

O Sr. Alexandre Costa -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA - Concederei o aparte a V.
Ex• em um momento nobre_Senador.
Então, aqueles nossos companheiros tiveram a- esperança--de que o regime que estava se implantando vinha
realmente em socorro, ele iria--abrir as portas. da liberdade, ele iria acabar com a corrupção, com a: subversão
neste País. M~ue se verificou foi que houve a subversão da ordem, o sHêncio.~.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa comunica· ao nobre Senador Mário Maíã, Que estâpor dez
minutos o têrmino do seu tempo para o presente pronunciamento.
O SR. l\'lÂRIO MAIA - Agradeço a advertência da
Mesa para orientação do meu discurso, o- qual está sendo
mais para os meus aparteadores, que eu recebo com ·muita honra, pois são eles que engrandecem o conteódo do
meu modesto discurso, as minhas pobres qualidades de
orador.

O Sr. José Uns- V.

Ex~

me honra muito me chaman-

do de Deputado, porque ..
O SR.l\-ÍÁRIO MAIA- E honr<l para nó~ todos ..

O Sr. José Uiu -_ ... eks sàO-tão importuntes que me-::
reccm nossa consideração e nosso respeito.
O SR. MARIO MAIA- ... nos caminhos da representação popular. desde vereador até o mais alto grau.

O Sr. José Lins- 1\·las, nobre Senador Mário Maia.
considero tão ignominioso o arbítrio. a dilapidação do
bem público, a escamote.a,.-ii.o da 'llerdade. quanto a acUsaçilo i.Jlconseqüente. E:.tá V. Ex~ faz-endo a análise de
um probl!!ma e buso:.:a comparações com processos, com
ooi:mn:rcre-a- Hi~tória_:_ nos ofereceu.
O SR. I\1ÂRIO ]\:lAIA- Veja be~. nàt> ~tou fazendo acu;;ações in-coliSeqüentes, e mas relatando os fatos
registrados pela história do no~so País nos últimos 20
_anos.

O Sr. Jo.sé Lin.s- V. Ex~ apresenta fatos e busca compãrações com certos momentos que a his.lória nos ofereceu nus últimos anos. de homens tão dignos quanto nós
p<~rtic\põ:~rem de um lado e outro desse processo histórico. Parece-me que não cabe, aqui, julgar a posição pcssoul desses homens e V. Ext disse muito bem que não estâ interessado na aná1is.e ,]em do seu próprio caso, nem
da posiçlio de pe:'soas que participaram de fato daquele
momcn_to de julgamento, e do processo que culmino\1
com a cassação de V. E.x~
O SR. MÁRIÓ I\·1AIA- O julgamento não interessa,
interessa o aperf(•í.;:oamento,

·o

Jr.-JOséLfns__-:- ~úis h[l ~e ~<!Yer, ~o~re Senador.
equilíbrio na po:;içàO daqueles que levantam os p_roble- Irias erilbuscã de uma_ análise maior, -de uma objetividade_que nos conduza a um julgamento sério e, se necessário, a uma punição. Porque, realmente, é inconseqUente _que cada um de riós nos julguemos donos da verdade e
-cada yez que defendainos o nosso ponto de vista passemos a considerar que todos os outros estejam errados. S.
EX~, o nobre Senador Fóbio Lucena, foi acusado, foi jul:
gado, seguildo nos disse, 43 vezes. e fifl~lmente, ficou livre, o que significa que há justiça. Mas S. Ex• acusa o
SN1. ou ac_us_a_ma4 alguém, cita, nomes de pessoas _que
jUlgõ:! contrabandistas, mas não espera, ou pelo m~nos,
parece considerai "que devemos aceitar isso como a última palavra, como a decisão da Justica. E é contra isso
que me rebelo. Mas _quando a verdadeira justiça é feita,
quer seja baseada numa lei quer noutra, o ato é válido. E
isto é o _que _eu penso. Mas, quanQo chegamos aqui a
comparar um empréstimo, como foi feito, com um desfalque, sem maior prova, acho que estamos sendo incon·
seqüentes nesse caso, nós que desejamos justiça, nós que
desejamos- acertar 1io noSso jU!gamelltO. E esta Casa, nós
que representamoS oS -nossos Estados, mas que temos
uma tremenda responsabilidade perante a Nação, creio
que esquecendo velhas rixas, as dificuldades de um processo político histórico que, afina( de contas, desemboca
agora numa fase nova da vida do País, buscando a conciliação, inclusive daqueles que foram afastados do processo e que voltam ao nosso convívio. Creíõ que é_hora,
nobre Senador, de pormos à disposição desse debate a
anâlise cuidadosa, deixando de lado os prejulgame_ntqs e
buscando acertar naquilo que é mais importante para
nós, a prevalência do Direito_ e da justiça.
O SR. MÁRIO MAIA- É_o_que estamos procurando.

O Sr. Alexandre Casta- Permite V. Ex.~ um aparte,
nobre Senador.
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O SR. 1\:lÁRIO I\1AIA Um moment0, nobre Se11Jdor
Alex-andre Costa.
i:: o que esLamos-tt!ntLlndo, rr,).;-urando f:.~:zer, que haja
ju:.li(,'a, que não se prendam ::nbitruriamente as pessoas ..

O Sr. Josf Lins- Tenho .:ertezu disso. nobre Senador,_

O SR. MARIO 1\L\U- ... lllle não se prendam :.ubi·
Iradamente jorna!i~tus, qudndo estão no ~xúdcio sagrado da sua ali\' idade prori.~sional, que não se tomem prn·
vidências dessa ordem e que os elementos ou as pessuas
sejulgem. ou l.jue o sistema, ou que o Governojulgc que
tenha ofendidu ~ua lwnru ou sua dignidade, faça com
que u tramita~ão da justiça 1.:1Hra todos os seus ~.:anais
compet~ntes.

Agora, as arbitmried>tdcs 1.1ue l:IHHinuam ocorrendo
-imagino mesmo até à reveliu do Senhor Presidente da
República- são os vícios de um regime autvrit.írio e fechado _que ainda estão incidindo sobre nós próprios.
De modo que eu pediria - concedendo o aparte ao
nobre Senador Alexandre Co~ta - aos cumpanheiros
que encl!'rrassem os pedidos. de upartes, porque u Mesujâ
me ad,:ertlLLque me restam apcn:t:. pou.;-,),). minutos para
conduir as minha~ o.::onsideraçõe~.

O S,; Alexa11dre Costa - Senador Mário Dia~. tão
logo tomei c-onhecimento de que V. Ex' estava inscrito
para falar nesta sessào. deixei outras obrigações para vir
ouvi-lo.
O SR. MÁRIO :\·lAIA- Muito ohrig.tdo nl)hrc Senador.

O Sr, Aie.\andre Cosra - Afin:.tl. desejava ouvir um
velho .:o lega di! Câmara, que ~onht.:d .:orrew. que o..:onheci- ~é rio. que conhed ~.:umpridor da~ suas obrigações, e
que. por motivos-que nem V, Ex• nem eu ~abemü!), foi
<lfaMado da vid:.t pública quando dos ato!> in-;titu.:ionais.
Compreendo perfeitamente o de~abaf~_l de V. Ex~. E natural. Quando falta ao injustiçado a .:orugem de desaba·
far ..
O SR. :\L.\iÚO 1\lAIA - Apena~ uma ()bscrvaç~o.
nobre Sei1Udor. Não estou desabafando. estou f<Uendo
uma comunicação de jornalistas que foram presos indevidamente. E dtei fatos. apenas L<,IO.

O Sr. Alexandre Casta- Não estou fdzcndo crí1icas a
V. Ex~. estou compreendendn o mdhor sentido, mesmo
porque acho que _um hnmem que não tem coragem de
des~bafar, quando iüustiçado, e eu-sei e tenho u cora·
gem de dizer que V. Ex~ foi injustiçado ..
O SR. MÁRIO :\-I AIA -

0- Sr. -Alexandre

Muitu agradecido.

Costa -

... não merecia, absolutamente, voltar a nenhuma_dus duas Casas, nem à Câmara,
nem ao Senado. Mas dizendo isso, dizendo da alegria
que tenho de ouvi-lo, emboradL~corde em muitos pontos
-do discurso de V. Ex~ faz, eu diria que também sou contrã -a Lei de Segurança Nacional, Mas, pergunto a mim
mesmo: por que a Lei de Segurança Nacional, necessária
para coibir irresponsabifidades coroo esta, do Senador
pelo Amazon:Js, que apartcou V. Ex•, quando acusa sem
provas, sem argu-mentos, o ex-Presidente desta Casa
como responsável pela cassação de V. Ex•? f. uma via·
lência, talve' maior do que a Lei de Segurança' Nacional,
no meu julgamento. No julgamento de V. Ex• não é abri~
gado a ser, mas no meu julgamento sim.
O SR. MÃRIO MAIA - Ele quis dizer que ele é um
dos responsáveis, porque ele assinou junto com o Presi·
dente da "f3.epública o ãto.

O Sr. Alexandre Casta- Mas isso não tem importân·
cia. O Senador Severo Gomes também assinou atos e
nem por isso deixa de ser. um homem ilustre, um homem
sério, um homem correto, que todo o Brasil conhece. E
como diz o Senador Pedro Simom, teve a coragem de
deixar o Governo e aderiu à Oposição.

~O SR. MÁRIO MAIA- A responsabi[idade foi neste
sentido.
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O Sr. Alexandre Costa- Mas a maneira como se portou, odienta, pessoal, numa Casa que não cultiva ódios,
nem vinganças. Sinceramente, não me agradou em absoluto. Principalmente quando atacou, de forma pessoal,
um homem da honradez, da dignidade, da conduta ilibada, da cultura e sobretudo do talento do Senador Jaf_bas
Passarinho (Muito bem), que deixou nesta Casa o raSlro
da inteligência, da competência e do bem servir à causa
pública. Ao parabenizá-lo pelo seu discurso, e ao repudiar o aparte insólitO do Senador pelo Amazonas, termino dizendo que desejo ouvi-lo muitas vezes, mesmo discordando do que V. Ex• diz, mas matando as lembranças
de um velho colega da Câmara Federal. Muito obrigado.

O SR. MÁRIO MAIA Senador- Alexandre Costa.

Muito obii8:<i.do ao nobre

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a
campainha.)- Solicitõ ao nobre colega, Senador Mãrio
Maia, que não permita mais apartes, pois seu tem-po está
esgotado,
O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presídente, vou concluir
o meu discurso. QuerO (fizer que insiro as considerações
do aparte do nobre Senador Alexandre Costa, no que
concerne à minha pessoa, com o maior apreço e grato
pelas referências ao nosso passado na Câmara Federal.
Quanto ao_ juizo que o nobre Senador Alexandre Costa
faz do aparte do nobre Senador Fábio Lucena, furto-me
de entrar no mérito, para não polemizar. Continuando:
Sr. Presidente, a prisão dos jornalistas gaúchos e a decisão de instaurar processo contra o repórter da Folha de
S. Paulo, tem ensejado os mais veementes protestos de
juristas e das pessoas amantes da justiça e da liberdade
de todo o Pais._
A propósito do processo mandado instaurar contra o
jornalista Jose Cirlos de Assis, desejo transcrever, pira
que conste de nossos Anais, o seguinte tópico do--editorial do jornal (Folha de S, Pi:Julo,
"Se a intenÇão era tornar evidente que a nOnn;.Hzação política conta ainda com poderosos adversários neste País; se a idéia era fazer letra-morta da
conclamaçào presidencial em favor de soluções democráticas para os nossos problemas - então a
data não poderia ter sido melhor escolhida. Pois o
ofício miniSterial foi anunciado justamente
dia
em que o Congresso Naciorial é reaberto para reCeber, de todas as regiões do Brasil, os parlamentares
eleitos no grande evento democrático do 15 de novembro para desempenhar suas altas funções durante a próxima legislatura. E justamente no mesmo dia
em que o presidente Figueiredo, em mensagem ao
Legislativo, declara o encerramento da tutela governamental sobre a abertura política e convida a
Nação para uma trégua, por intemédio de seus representantes.
Mais uma vez os fatos vêm provar a intima associação entre a Lei de Segurança Nacional, esse resquício anacrônico que nos foi legado pelas violências da década de 60, e o espíritO daqueles que não
suportam assistir ao livre funcionamento das instituições democráticas, entre elas a imprensa.
A sociedade brasileira já superou um semnúmero de empecilhos em sua caminhada rumo a
uma democracia moderna, estâvel e duradoura. O
principal obstáculo, hoje, chama-se Lei de Segurança NacionaL"

-no

Muito agradecido, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
pela atenção que me dispensaram e os aparteantes que
enriqueceram com ouro o discurso de latão (não apoiado)
que eu estava fazendo nesta Casa. ( MziTiõ b"e-tii! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- concedo_apalavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex' declína da palavra,
Concedo a palavra ao nobre S-enador José -FrageUi.
O SR. JOSÉ FRAGELLI pronuncia discurso
que, entregue à revisão do orador, serâ publicado
posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (A! mi r Pinto) -Concedo a palavra ao Senador Saldanha Derzi, (Pausa.)
S. Ex• n~o está presente.
O SR. PRESIDENTE Almir Pinto)- Concedo a palavra ao Sr. Senador Lomanto Júnior, por cessão do Sr.
Senador Moacyr Duarte.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Confesso que era do meu propósito reiniciar as minhas atividades, ocupando a tribuna desta Casa, em que
me sinto tão honrado em pertencer, na próxima semana,
quando devo pronunciar, diria melhor, devo fazer uma
análise do sucesso do Governo num dos setores mais
críticos da crise brasileira, ou pelo menos dos mais críticos, que é o setor das Minas e Energia.
Sr. Pre"sidente, estava hã pouco, cumprindo meus deveres de Senador, comparecendo às Comissões para,
com o meu voto, eleger os novos companheiros, quando
ouvi, e ouvi com muita atenção, atenção que se transformou em revolta, Sr, Presidente, e dirigi-me às pressas
para este Plenário, a fim de que não ficassem sem resposta as injúrias que aqui foram assacadas contra figura das
mais resp-eitáveis da vida brasileira. Encontrei-me com o
meu Líder, Senador Aloysio Chaves, que veio ao encontro do meu desejo e solicitou-me que fosse o intérprete
da repulsa da Bancada do meu Partido contra as injúrias
que aqui foram assacadas. É verdade que o Senador Alexandre Costa respondeu com coragem e segurança, qualidades que lhe s~o peculiares, as insólitas, as injuriosas
acusações feitas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ele não pôde se estender porque S. Ex•. usava apenas o artifíciO do aparte e
·não era suficiente, não noS contentou e não nos trouxe
tranqUilidade à nossa consciência, por isso não permitimos que se deixasse para amanhã, sem uma resposta, a
mais afirmativa, sem uma repulsa, a mais veemente, ao
discurso, ou melhor, ao aparte de um Senador que estre, ia e ainda não conhece, airida não sentiu, ainda não percebeu que esta Casa é uma Casa de diálogo respeitoso.
Esta Casa, Sr. Presidente, onde, depois de tantos anos de
Executivo e de Legislativo, aqui cheguei, e ainda assim
aprendi muitas lições de respeito, lições de camaradagem, lições de entendimento. Quantas vezes, Sr. Presidente, __ nos mais acirrados debates desta_ Casa, um simples olhar entre companheiros que militavam em posições adversas arrefecia-se o ânimo, porque a tradição
do Senado é a de rião permitir que se inJuríe, que se calunie, que se desrespeite, não porque nosso Regimento assim obriga, e sim porque é tradição desta Casa, desde os
primórdios da sua existência:
O Senador Fábio Lucena, do Amazonas, pela primeira vez se pronuncia nesta Casa- ·através de um aparte ao
discurso do Senador Mário Maia. É claro que se S. Ex•.
tivesse_ mais convivência não faria assim. Acredito mesmo que no decorrer dos seus oito longos anos de mandato S. Ex•. vai perceber que esta Casa repudia, que esta
Casa não aceita, que esta Casa não dá guarida aos que
querem atingir ou atirar manchas em caracteres cuja alvinltência o País inteiro reconhece.
O Sr. Fábio Lucena -

V. Ex•. permite um aparte?

O SR. LOMANTO JUN!OR - ~oncederei op<!rtunamente o aparte a V, Ex', mas terei que prosseguir no
meu discurso. Darei o aparte e o tempo será suficiente
pata" V, Ex~ justificar o seu infeliza- parte nesta tarde.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente ...
O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

V.

Ex~.

permite um aparte,

O SR. LOMANTO JUNIOR- Dareí õ-apãiie a V.
Ex•., mus agora não. Em primeiro lugar, sou um homem
que gosta de debater, mas o Regimento diz que o aparte
só pode ser dado quando permitido pelo orador. Não
permito a V. Ex'. o aparte sem antes caracterizar aqui a
revolta, que creio não seja só do PDS. Muitos companheiros do seu Partido não assinam, não aprovam as as-
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sertivas -infelizes pioferidas por V. Ex•. nesta Cãsa. Sr,
Presidente, diz o art. 21 de Regimento Interno;
"Art. 21 - Ao Senador é vedado:
a)

b) usar de expressões descorteses ou insultuosas.
§29 A Mesa providenciará a fim de que não
constem do Diário do Congresso Nacional e dos Anais
as expressões consideradas anti-regimentais...
Sr, Presidente, as expressões não são anti-regimentais;
são caluniosas; as expressões envolvem injúrias, as exprssões são as mais infelizes que eujã ouvi um Senador pronunciar nesses quatro anos de mandato que o povo baiano me concedeu.
Aqui estão as expressões, Sr. Presidente, não quero lêlas mas quero pedir a V. Ex• que, de acordo com o Regimento, faça retirar do discurso do Senador Mãrio Maia,
no aparte do Senador pelo Amazonas, as expressões injuriosas a um cidadão, a um homem das nossas Forças
Armadas, mas sobretudo a um cidadão dígno, que é aqui
chamado de contrabandista. Enfim, várias, tantas expressões urdidas por um desejo de atingir a figura do Almirante Gama e Silva.

O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

Permite V. Ex' um aparte,

O Sr. LOmanto Júnior- Permitirei a todos os companheiros, mas enquanto eu não formular aqui a minha defesa, ou melhor, o meu repúdio e em nome dos meus colegas, não concederei apartes, mas temos tempo suficiente para eles.
Mas. Sr. Presidente, o Almirante Gama e Silva, não
tenho relações pessoais com S. Ex•, mas tendo amigos na
Marinha, deles só tenho ouvido as mais encomiosos referências de um militar digno que honrou a farda de Tamandaré e que se _constitui hoje, como se constituiu ontem, nas Forças Armadas, num cidadão prestável, num
patriota, num brasileiro que tem-se desincubido com
dignidaáe das funções que tem exercido.
Peço a V, Ex• que retire essas expressões, Elas não poderão constar nos Anais da nossa Casa, porque elas são
manchas, pequeninas manchas, é bem verdade, manchas
passageiras, manchas que o pouco tempo se incubirá de
destruir, mas que, mesmo assim, não queremos e não desejamos que elas possam atingir a alvura que se coaduna
com a própria farda que vestiu, ou que veste, o Almirante Gama e Silva.
Mas, Sr. Presidente, tocou-me profundamente. Tenho
a impressão de que o Senador nem sequer conversou
com seus companheiros, nem sequer tomou informação
- que me desculpem os demais colegas -, do homem
que pontificou nesta Casa. Se há um homem que digriificou o Senado, se há um homem que projetou o Senado,
se há uma figura que deve merecer o respeito do povo
brasileiro, não é o PDS que disse isso aqui, mas todo o
Senado proclamou aqui que Jarbas Passarinho veio do
Pará para engrandecer o Brasil, no Ministério da EduC'.tção, no Ministério do Trabalho e, sobretudo, no Senado Federal.
Os Srs. Moacir Duarte e Hélio Gueiros- Permite V.Ex• um aparte?
O Sr. Fábio Lucena-- Ex•; peço apenas a prioridade.

O Sr. Lomanto Júnior- Darei a V.Ex• em prirrieiro
lugar. V.Ex• pode estar certo de que sel-á o primeiro. Sou
um homem que tenho o fascínio pelo debate,
Sr, Presidente, quem ouviu, como ouvimos aqui, os
pronuricíainentos dos adversários de Jarbas PaSsarinho,
quem ouviu, como ouvi, Senadores como Itamar Franco, como Mauro Benevides, Agenor Maria, na última visita que fiz ao meu prezado colega, lá estavam eles, todos
para levar o preito da sua homenagem e lamentar a lacuna impreenchível, Sr. Presidente, a lacuna impreenchível
que se abriu com a ausência do Senador Jarbas Passarinho.
O Pará não cassou Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho não foi derrotado nela Pará.
O Sr. Hélio Gueiros - Foi sim Senhor.
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O SR. LOMANTO JÚNIOR- Sofreu um acidente
tão comum na nossa vida política.

O Sr. Hélio Gueiros- Não, foi derrotado, nobre Se-

O Sr. Hélio Gueiros -

nador.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Então, eu, que tenho
uma udmiraçilo profunda pelo Pará, pelo seu passado,

O Sr. Hélio Gueiros -

Pode continuar tendo. Não

houve desdouro algum.
O SR. LO MANTO J(/NIOR- e continuo, sei que oPará vai refletir e vai ter o arrependimento de ter retirado do Senado a maior figura que este Senri.do conheceu
nestes últimoS anos.

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex' está injuriando todO o
Senado.
O SR. LO MANTO JúNIOR- E eu ouVi do Senador
Paulo Brossard, cuja homenagem presto aqui, como um
dos numes tutelares desta Casa, durante o tempo em que
aqui permaneci, que debater com Jarbas Passarinho ...
O Sr. Hélio Gueiros- Tão igual quanto qualquer um

de nós.
O SR. LOMANTO J(JNIOR- ... debater com Jarbas
Passarinho era, sem dúvida alguma, algo que enlevava o
cidadão, que enaltecia o dcbatedor e que engrandecia o
Parlamento Nacional.
Sobre Jarbas Passarinho posso falar, Sr. Presidente,
sobre ele eu posso fal01r.
O Sr. Hélio Gueiros -

Mais do que os paraenses?

O SR. LOMANTO .J(JNIOR - Quando as pUixões
cessarem. as paixões que nos levam a tremendas injustiças, quando os ventos do ódio, quando essas paixões
cessarem o povo do Pará vãíVer1ficar o erro que cometeu
e vai se arrepender de ter retirado da vida pública, sobretudo deste Parlamento~ sem dúvida alguma Srs. Senadores, a maior figura destes últimos anos.

O Sr. Hélio Gueiros- Mais dQque Ruy Barbosa, naturalmente, do que o baiano Ruy Barbosa.
O SR. LOMANTO J(JNIOR maior de tudos nós.

Ruy Barbosa é o

0 SR. LOMANTO JúNIOR- Não, desses últimos
tempos. Ruy Barbosa é um nume tutelar da raça brasileira ...
Falou V. Ex' neste século.

O SR. LOMANTO JúNIOR nu me tutelar da raça brasileira.~.

... Ruy Barbosa é o

O Sr_ Hélio Guefros --Englobou V. Ex' toda a História do Senado da República.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- ... mas Jarbas Passarinho foi aqui, sem -dúvida algu-ma, um se&üidõl-, fot"a·q-ui
um exemplo daqueles que viveram, que estudaram na
vida do velho Ruy ...

O Sr. Hélio Gueiros- S. Ex• nunca teu Ruy.
O SR. LO MANTO JúNIOR - O Senador Jarbas
Passarinho lê tudo. O Senador Jarbas Passarinho ...

O Sr. Hélio Gueiros -

O Sr. Hélio Gueiros- Faço votos.

O SR. LO MANTO JÜNIOR- Confesso que se por-ventura possível fosse eu o faria substituir-me, conhecendo como conheço as minhas limitações, eu o- faria
substituir-me aqüi; e a Bahia se sentiria honrada, envaidecida e engrandecida, cada vez mais, com um Senador
da categoria de Jarbas Passarinho.

O Sr. Hélio Gueiros- Mas o Pará não.
O Sr. Aloysio Chaves- V.
nõ do Pará.

Ex~

fala em seu nome e não

O Sr. Hélio Gueiros- Claro. Estou falando pelo Parâ.
-O SR. LOMANTO JÚNIOR- Este homem deve_esiUr no trabalho. Eu o acompanhei desde o Pa~â. Ainda
ontem, recebi uma delicada carta, era um simples cartão
de agradecimento, que eu, como Governador do meu Estado, o havia mandado em 65. Veja que delicadeza de
homem. Nesta hora que, é natural, é humano, ele-esteja,
sofrendo as agruras não de uma derrota, mas de um injusto acidente pol1tíco. Qüando éu recebia aqúele 'cartão
em que ele diiía: ••... rebuscando os meus arquivos, enc_ontrei um cartão que representava a primeira troca de
correspondência de um amigo cuja amizade se consolidou".
O Sr. Hélio Gueiros- Senador! Ele não estava aqui
pai'a escrever cartão, ele estava aqui para defender os interesse~-' do Parã.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral. Fazendo soar a
C5mpãínha.)- Peço aos Srs. Senadores que respeitem o
Regimento, só aparteundo o orador com o seu consentimento.

Lê jornal.

O SR. LOMANTO JúNIOR - O Senador Jarbas
Passarinho, nobre Senador, não quero aqui fazer nenhuma comparação, não sei quem mais cultura apresentou,
nesta Casa, do que o eminente representante do Parâ. E
não sei se ele terá sucessor.

O Sr. Hélio Gueiroi- O cemitério está chf:io de pessoas insubstituíveis.
O SR. LO MANTO JúNIOR- Faço. vOtos e desejo
que essa Iacuna_seja preenchida. Faço votos que o seu sucessor se conduza aqui com aquela mesma isenção de ânimo ..

O Sr. Hélio GU.eiros- Em termos.

Ex', aliás, quis compará-lo, ou melhor, a quem eu com-

pãrei com Ru).-, ele aprendeu as liÇões de R-uy. Passarinho é um discípulo de Ruy Barbosa. Passarinho é um
dos seguidores do meu grande líder, do homem que foi o
exemplo da probidade da vida pública, do homem que
foi tudo neste País: Deputado várias vezes, Senador, Ministro das Relar.:ões Exteriores, Governador do meu Estado, é que morreu na mais absoluta pobreza. E eu tive a
tristeza, Sr~ Presidente, eu tive a angústia de assinar para
a vi_úva çle Octávio Mailgabeira, meu chefe e meu líder, a
quem Passarinho também seguiu as mesmas pegadas, os
mesmos- passos, na probidade e na honradez, assinei
para sua viúva uma infirria- pensão, pãra que não morr~ss~ na indigência.Sr. Presidente, quem não acompanhou esse homem
pelo Brasil todo, era SãO Paulo quem o convidava, e eu
vT São Paulo bater palmas a ele, e no Ministério do Trabalho, numa hora mais difícil; era o conciliador, era um
homem que dialogava com os trabalhadores, numa época em que o diálogo quase que havia desaparecfdo da
vida brasileira. No Ministério da Educação sempre solfcito, sempre disposto a atender. Ora, se Passarinho atendia ao Brasil inteiro, por que ele não atendia ao Pará?

O Sr. Hélio Gueiros- Essa é a pergunta que o paraense fai:- - ·
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Ao Pará que, embora
não sendo-a -sUa terra, que embora ali não tivesse nascido, pode Ser realmeilte uma con-tiOgência episódiCa, nlâs
ele se fez paraense, se fez pelo trabalho, se fez pelos serviços prestados àquele Estado, se fez sobretudo_ pelo
amor que ele dedicou àquela terra; e mais do que isso, Sr.
S~riador, se V. Ex~ fosse contemporâneo dele, aqui, sen-
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tiria tarrlbém o mesmo orgulho que todos nós sentimos;
o Pará teve, nestes últimos tempos, a maior figura deste
Senado.

O Sr. Fábio Lucemi- V.Ex•me permite?

Perfeitamente.

O SR. LO MANTO J(JNIOR- ... mas que se conduza aqui, acima de tudo, com aquele espfrito de justiça e
c:om o talento que contagiava a todos nós.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Jarbas Passarinho ainda tem, Sr. Senador, um longo caminho a percorrer na
vida brasileira.
-

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Esse homem que V.

O Sr. Héfio Gue{ros- Ah, então já é o se"gundo.-

O Sr. Fábio Lucena -

O SR. LOMANTO JÚNIOR - ... que se conduza
aqui com aquela mesma lhaneza de trato, que se conduza
aqui com aquele espírito de coleguismo ...
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*tt30 SR. LO MANTO JúNIOR --Eu agora quero
Ser jUsto. Vou- cOnceder o aparte em primeiro lugar, ao
Senador que foi de uma infelicidade, estreou aqui dessa
forma. E o Amazonas é tão grande, o Amazonas é o
símbolo da grandeza naciÕnal; o Amazonas representa
para nós, que vivemos distante, aquele relicário, que se
foi passado é, sobretudo, um futuro esplendoroso para
nossa Pátria. Tenho- Certeza, Senador, ao ouvir o seu
aparte, e depois dos pronunciamentos que aqui feitos, de
que na hora que V .Ex• conversar com os seus companheiros do PMDB, V.Ex' vai sentir isso. É natural, todos
nós temos dias felizes e infelizeS. Mas o aparte de V.Ex'
foi, realmente, o mais infeliz "que já se pronunciou nesta
Casa, durante a minha permant:ncia nesses quatro anos.
_Concedo o aparte a V.Ex•.

O Sr. Fdbio Lucena - Nobre Senador_, agradeço a
gentileza da menção à justiça com que V.Ex• se digna de
me conced~r o_ aparte. Mas dou-lhe ciência, com sua permissão de que prescindo do aparte, eu usarei do permissivo-do art. 16, Inciso V, letra a, para usar da patavra, assim que V.Ex• _concluir o seu espantoso pronunciamento.
O SR. LOMANTO JÚNIOR para ouvir o seu aparte.

Eu estava ansioso

O Sr. Fábio Lucena- V.Ex• vai ouvir.
O SR.LOMANTO JÚNIOR-- E imaginei que aqui,
ncs.ta Casa, não se retrata; aqui não hã a figura da retratação. Imaginei que V.Ex~. que representa aquela expressão. de. grandeza, que é o Amazonas, V .Ex~ diria poucas
palavras, não pediria a retirada das suas expressões injuriosas, inSultuosas, caluniosas, V.Ex', seria o silêncio, ...

O Sr. Fábio Lucena- Na opinião de

V.Ex~.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- O melhor para V.EXl seria o silênCiO. Se V.Ex• silenciasse, demonstraria
grandeza e estaria à altura da imensidão amazónica.

O Sr, Fábio Lucena- Eu não cheguei aqui com a eloqUência do silêncio, nobre Senador.
O SR. LOMANTO JÜNIOR --Às vezes, o silêncio é
mais e!Oqüente do que a palavra. Quando a palavra faz
injustiça, quando a pá!avra degrada, quando a palavra é
insólíta, o silêncio é grandioso, o silêncio é justo, Osiféncio é altiloqilente.

O Sr. Fábio Lucena-- Na opinião de V.Ex', mas mercê de Deus, não naSci mudo.

O Sr. Mõticyr Duarte- Permite-me V. Ex' um aparte?
Pois não.
O Sr,_ Moacyr Duarte- Eminente Senador Lomando

O SR. LOMANTO JONIOR -

Júnior,já disse Um pensador de miriha terra que é no plano da inteligência-e da sensibílidade onde se forjam as relações mais pums e se revelam as afinidadês mais constantes. As pessoas não se conhecem quando se aproximam, mas quando são tocadas por um mútuo entendi-- menta. Querer não vem de ver, mas de condizer. Adistância só separa o que a proximidade não estr-eita. Por
esta razão, Jarbas Passarinho continuará permanentemente presente -entre nós e esta Casa é muito grande para
ser transformada em estuário de emoções de Lilliput.
Respeito a ira sagrada do nobre Senador Fâbio Lucena,
quarenta e seis vezes processado e tantas vezes absolvido, segundo diz. Isto é um penacho que ele, com orgulho, poderá exibir. Mas repudio com veemência e com a
mesma ira sagrada as suas expressões insólitas, quando
se referi~ ao eminente ex-Se_nador· Jarbas Passarinho,
acusando-o de ser o responsável direto por todas as cassações e suspensão de direitos políticos, penalidades que
atingiram, posso admitir até que injustamente, eminentes figuras que hoje têm assento neste plenário. O ex"
Senador Jarbas Passarinho, é preciso que se proclame
sem rebuçm;,_tr_ouxe para a vida pública nacional a ótica

OlS.t

Sexta~feira

4

do estadista c não a do carreiristu: a vocação do pedago~
go c não a do demagogo. O pedagogo respeita o pMo, o
dcnwgogo o bajula. E::,;te cultiva os prcconceicos elnsuna
as paixões. Aquele reforma os cunceitos e racionaliza as
emoções. Jurbus Pus~urinho será sempre lembrado não
apenas pelos Srs. Senadores que tiveram o privilégio de
com ele conviver. mas por tod~1s os homens púhlicos desta NtH;::io. Ele que terú ainda muito o que da[ de sua intcJig_êndu c do seu patriotismo a este País tão carente de
homens com as suas inexcedíveis virtudes cívicas. Quando o~ ~.:ronistas do tempo escreverem <l História do Brasil
contemport'lneo _haverflO de w\s.inulur que o ex-Serrador
Jarhu<; Pa~-.arinhu, o ex-Ministro de Estado, o e.~~..
Go.,.crnadm, fui um homem que, exercendo os ~.:argos de
maior Je.staque em seu país, jamais cometeu uma violência e nunca SUJOU as mãos com o azinhavredos dinheiros
plihlkn~. Os Sr'). Senadores. tirante as suas idiossincrasias pel>:-.oai:.. , rusgas c desinteligências parnquiais de carútt:.r político, predsam, sobretudo, senã_o com pah.lVras,
pelo menos com o silêncio. guardar respeito a um homem Je bem.
O SR. 1.0:\IANTO J(I~JOR- Eu agradeço o aparte
do nobre Senador Moacyr Duarte, que sintetizou tudo.
Deus me deu muito, nobre Senador, mas não me privilegiou com o poder da s[ntese. Se alguém me pedisse para
pintar a figura TnTerlor ·e eXterior de Jarbas Passarinho, _
eu transferiria o pedido a V. Ex• para que piocicteSSe e
atendesse a esse pedido. V. Ex• falou muito bem; não sujou as suas mãos com a azinhavre do dinheiro público: é
pobre. Eu conheço a sua pobreza porque privo da sua intimidade. Sem Unibiçõcis de riqueza; õCúPiuldO- Co-mO
ocupou os cargos mais destacados nesta República, va~
mos ser francos, Jarbas Passarinho, de !964 pai-a cáperdoem~me todos os políticos e demais colegas desta
Casa- foi a liderança· que mais se pi'ojetoU- na Vida bra- sileiw. Ele, de 1964 para cá, passou a ser o símbolo do
democrata, p<tssou a exercer üm papel, e eu sei o papel
relevante que de exerceu, as_ angústias que ele sofreu. Eu
sei porque convivi com ele. Na época tive oportunidade,
ainda no Governo, de manter contatos--com ele como
Governador, prossegui esses contatos nO Ministério do
Trabalho, no Ministério da Educação e convivi mais
aqui. Nunca - e digo isso fazendo um exame de consciência, e digo isso. ar-ra"'"nCafido dentro daijuito, Srs. Senadores, que significa a expressão maior da minha vida;
tiro de dentro da min-ha consciência esta frase, Sr. Presidente- percebi um deslize, nunca percebi algo que pudesse merecer censura. Todos nós erramos põ·rquesomos
humanos, eu nunca constatei, durante o período em que
com ele mantive relações de amizade e relações de ordem
política o menor- não diria deslize- erro na sua vida,
quer de parlamentar quer de executivo.
Eu fico triste, profundamente entristecido, porque caminho, Se. Prc.s.id.e.nte, 36 anos de vida pública, quase
que jô adquiri minha maioridade civil na vida. Tive
como mestres, como citei. Otávio Mangabeira, Simões
Filho. Aloísio de Carvalho. mas tive também o privilégio
de__aprender com l.uiz Viana Filho, de ser discípulo não
digo amado, mas de ser predileto, de ser discípulo fiel de
Nelson Carneiro-. Fko profundamente consternado. E
ainda, (I altura desses acontecimentos. nesta Casa que.
como disse. é mais uma Casa onde os homem; :;e aproximam e cultivam ami.tades. é a Casa do diálogo, mas do
diálogo respeitoso.
Estranho que illguém venha para esta Casa trazidoe desculpem os prezados colegas -apenas por dissensões pessmlÍs, apen:1s por ressentimcntns tão comuris na
vida púbfiCa, que se tmnsformem esses ressentimentos,
estas dissensões, nnquilo que abomina a pessoa humana,
naquilo que afusla o homem de Deus, naquilo que significa, no meu entendt!r, o mais mesquinho dos procedimentos.

O Sr. Hélio Gueiros -Permite V. Ex• um 3parle?
O SR. l.OI\1ANTO JÜr\IOR- Atirar lama em quem
tem alvura de curáter.,_ofender, injuriar a quem só merece
o respeito. a quem só merece o acatamento.
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Sr. Senador Hêlio Gueiro~- queira Deus e peço nesta
hora ao Todo-Poderoso como homem crente- que V.
E.x~ possa substituir Jarbas Passarinho, para que o Parií
não sofra o trauma e niio tenha o arrependimento de ter
tir<td~) dw vid.t br.-..sildn a mwior liderança que se firmou
de I 964 ~té estL\ data.

O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. 1.01\lAI\TO JOl\IOR- Concedo o aparte ao
eminente Senador Hé!io Guciros.
O Sr. Hélio Gut'iros - Eminente Senador Lomanto
Jlinior. creio que, com rela~ão ao aparte do nobre Sen<.:~·
dor F:.íbio Lucena. V. Ex' está se sai-lgrandú em vida. O
que o Senador Fábio Lucena di~se ~::ío dois fatos inconte:..t:.íveis. Que o Senador Jarbas Passarinho cassou mandatos Jegisl;nivos e executivos, indus.ive do Senador
Múrio Muia, inclusive o meu mandato de Deputado Federal é uma verdade histórica e indesmentívct. Primeiro,
é só ·consultar o Diário Oficial no qual o ex-Senador assinou o ato das nossas cassações; ..,egundo, S. Ex' disse que
o Senador Jarbws Passarinho foi punido, S. Ex~ usou o
termo punido -,e eu digo que ele foi julgudo pelo povo
do Pará e foi julgado culpado.

O SR. LOI\-1ANTO JÜNIOR -

A história dirá.

O Sr. Hélio Gueiros- Agora, Ex~. creio que o fórum
competente, o corpo de jurados autênticos para julgar do
proCedimento e do- exerCíCiO do mandato do_Senador
Jarbas Passarinho. como representante do Ef.tado do Pa~
rá,_é o povo do Parú, é o eleitor do Pará.

o-sr. -Alexandre Costa -Que lhe deu maioria, foi o
Senador mais ·votado do Pará..

O Sr. Hélio Gueiros- Não quero ..

quando o nobre Senador Fúbio Lucena aparteou o Sena~
dor Múrio Maia a Mesa estava no pleno exercício dos
seus deveres e obriga~;ões, e ela não fez a menor correçào, nào .:hamou atenção de nada. Jáno fim do expedi~ntc, ôs !8 horas, d~s~obre-se que o uparte do nobre
Senador Fúbio Lucena eqntinha injúrias que eu__nào_vi,
não ouvi, porque o que ele dissse foi absolutamente \'erdadl!. Jarbus Pus;.,arinho foi um cassador de mandatos; e
Jarbas Passarinho foi derrotado nas ~::leir.;ões de 15 de novembro, no Pmú. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRF.SIDE~TE (Milton Cabral)- Peço ao
nobre Senador que conclua o seu discurso.

O SR. LOMA!'tT<) JÜNIOR- Jarbas Passarinho
rui -o maior Se-nador da sua legishltura. Jarbas Passarinho engrande~eu o Pará, Jarbas Passarinho foi o grande
Governador yue o Pará teve. Jarbas Pa~sarinho enobre.~
ceu o País nos dois Ministério LJUe exerceu.
O Sr. Alun·io Chares -

Muito bem!

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabraf)-V. Ex• tem
cino..:o minutos paru terminar o seu discurso.
O SR. LOI\:lANTO JONIOR- Realmente, Sr. Senador, não estou dizendo, estou fazendo votos que V. Ex~
possa substitui-lo com aquele talento. Eu faço votos. E:
possível que outro mais inteligente., muito mais talentoso, na Bahia, estivesse no meu lugai-. Eu faço votos que o
Pará tenha em V. Ex~ aquela mesma presença, aquela
mesma fidelidade, aquele mesmo amor.
Mas, quem chora, quem deplora, quem lamentou aqui
a ausência de Passarinho, foi o Brasil inteiro, através,
não dos seus companheiros de Bancada, mas das pala~
vras as mais categorizadas dos correligionários de V. Ex~

o-sr. Luiz-Viãna_- Permite V. Ex' um aparte?

O Sr. Alexandre Costa - .. vítima da lei casuístiCa,
que a Oposição acusa.
O Sr. lN/i o Gueirvs- Não vou querer descer a esses ..
O SR. LOMA!\TO JO!"\IOR- Vítima sobretudo da
traição, que é o pior ..

O Sr. Hélio Cueiro-i- Mantém V.
pedi?
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O SR. LOI\1ANTO JÜNIOR Desculpe-me, Senador.

o apitrte que
Mantenho.

O Sr. Hélio Gueiros - Então, o órgão competente
para julgar o Senador Jarbas Passarinho é o eleitorado
do Pará. Não vou dize que a Bahia errou em eleger V.
Ex( que o Ceará errou em eleger o Sr. Senador José
Lins; não vou dizer que o Ceará errou em elegei o Sr. Senador Virgílio Távora: não vou dizer que Pernambuco,
também errou. com voto de sublegenda, quando elegeu o
nobre Presidente desta Casa, Senador Nilo Coelho e,
portanto, nào posso admitir, como representante do Par .i. que- representantes de outros Estados venham dizer
que o po\-o do Parú errou, porque não elegeu o Senador
Jar_bas Pas~urinho. O povo do Parú acertou, julgou CQmo
devia julgar. Julgou o Senador Jttrbas Passarinho não
como eventual (.;O]egu dos Senadores da República, mas
julgou como representante do povo do Pará e pela maneira m<Jis democrática. Admiro-me que alguém se insurja, aql.li, contra a lisura e respeitabilidade do pleito de
! 5 d~ novembro porque, desde que cheguei aqui, não
ouvi a começar do PresiJcnte da República a todos os
Senadores do PDS. não ouvi outra coisa senão que as
eleições de 15 de novembro forum as mais puras, as mais
lcgítímus. em todo o Brasil. Então, como se abrir uma
e.x.ceção para dizer que somente o Senador Jarbas Passarin-ho foi vúima de um descuido, de um acidente? O Senador Jarba~ Passarinho não tem do que queixar, Ele recebeu o julgamento que o povo do Pará tinha que dar e
r~jeitou o ~eu nome nas umas, Aprov~i~o a oportunida~
de, nobre Senador Lomanto Júnior, para dizer que eu
respeito u~ tradi~;ões, os costum_es desta Cas_a, mas nin~
guém vá pensar que como também o Senador Fábio Lucena. amedrontar-nos, intimidar-nos com supostas lições
de civismo c decoro parlamentar que querem nos impingir aqui. Todos nós somos igu_ais. E digo isso porque

10 Sr. A!oysio

Cha~·es-

Permite V. Ex• um aparte

O SR. LO MANTO JÜ;"'liOR -Vou conceder ao Senador Luiz Viana e. em seguida, concederei a V. Ex•,
como líder.

O Sr. Lui= Viana- Eminente colega, Senador Lomanto Júnior, eu preferia, e talvez devesse até dizer prefiro, não participar deste debate em que V. Ex' tem uma
parte tão destacada e tão nobre, Mas, desejo apenas deixar aqui consignada, ou repetida, uma frase que escrevi,
hú pouco, ao prefaciar um volume de crônicas do Sena~
dor Jarbas Passarinho. "O Senador Jarbas Passarinho
passará à História do Brasil como uma das mais ilustres
figuras do nosso tempo." (Muito bem!)
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Muito obrigado a V.
Ex•
- Concedo, com muita honra, o aparte ao nobre Líder,
O Sr. Aluy,l·io Chaw:s- Como Senador pelo Pará, trago tamo-ém·a V. Ex~ a minha solidariedade e o meu apoio
âs pabvras que acabou de proferir. Não desconheço as
qu<Jlidadcs que cxornam a personalidade do Senador
Gueiros. a quem me liga, inclusive, laços pessoais de
amizade. Faço votos que S. Ex~ seja muito bem sucedido
nesta C.l:.tl. E possa, nesta Casa, realizar um trabalho tão
fecundo, tão elcvado, tão brilhante, tão irrepreens_í_vel,
quanto ayuele que uqui fez o Senador Jarbas Passarinho,
que ilustrou o seu mandato como Senador, que. dignificou todas as alttls funções públicas que exerceu, no meu
Estado e fora dele, no nível estadual, no nível federal,
como cidadão, como intelectual, como homem público e
como p·atrlota sem jaça.- Faz parte da vida do político ser
bem ou malsucedido, no decurso de campanhas eleitorOis qUe deva enfrentar. Se há nisso um julgamento, é um
julgamento às ~·ezes falíveis e __ d.ep~nde muito do ângulo
sob o qual ele é observado, sobretudo se computarmos
que nessa·mnssn de mais de um milhão de votos não há
uma diferença sequer de 2% para caracterizar a vitória
obtida pelo seu competidor. Sendo ainda de ressaltar o
fato de que dispucou o Senado sem utilizar o recurso le-gal da sublegend<L I\. las, como Líder agora e como Senador do Parú, quer;.) dizer que V. Ex' está desincumbindo
uma missão da liderança, quando, por mim solicitado,
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requereu ao Presidente desta Casa, que vai decidir sobre
a questão, para ser expungido, do registro taquigráfico,
o pronunciamento do Senador pelo Amazonas, que atinge ilustres personalidades brasileiras com palavras que
não devem figurar em nossOs Anais e contra as quais,

duziram o povo; levado pelo mais abjeto de todos os sentínleriios, que ê o da traição, aquele acidente político,
que no meu enteridef ainda mais o engrandeceu, porque
toda a Nação, toda a Nação. nós ouvinlos aqui o lamento de toda a Nação pela perda irreparável do Congresso
Nacional e da vida pública brasileira de um dos seus numes Tutelares.

como Líder, em nome do meu Partido, levando o mais
veemente protesto.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Agradeço o aparte de
V. Ex'-

ta.

0 Sr. Martins Filho -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Com prazer.
O Sr. Martins Filho - Senador Lomanto j{mior; osertanejo não fala, sente! Assim, na despedida do Senador Jarbas Passarinho não usei da palavra. Limitei-me a
enviar carta pessoal ao colega que se despedia,
penhorando-lhe meu apreço e colocando-lhe à disposição minha tribuna nesta excelsa Casa. Hoje tenho de
falar. Uma eleição não é o julgamento definitivo da vida
de um homem público. Churchill amargou terrível derrota eleitoral, depois de ter sido o grande herói da resistência inglesa às pretensões do nazi-fascismo, durante a
segunda guerra. Passado o momento, retornou ao poder
pelas mãos do povo e ocupa no panteão de sua Pâtria um
dos mais destacados lugares. Aguardemos também do
povo e da história o julgamento desse admirâvel brasileiro que ê Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Comunico
ao orador que estâ na tribuna que seu tempo está encerrado, e que temos, a seguir, uma sessão às 18 horas e 30
minutos.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• permite que
conceda o aparte?

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

Concedo o aparte ao nobre Senador Lourival Baptis-

Perrriite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• permite que
conceda os apartes?
Há duas coisas, há dois sentimentos que afastam ...

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Senador

Lomanto Júnior, peço a V. Ex• que considere o apelo da
Presidência e não conceda mais apartes. Termine o seu
discurso porque às 18 horas e 30 minutos teremos outra
sessão.

O sr. LOurival Baptista- Eminente Senador Lomanto Júnior, chegando ao meu gabinet~~- de uma audiência
a um dos MinistérioS, tomei conhecimento de que aqui,
neste Plenário, o eminente Senador Jarbas Passarinho
havia sido alvo de referências injuriosas. Conhecendo
como conheço o Senador Jarbas Passarinho dpsde longos anos, e tendo acompanhado a fulgurante trajetória
política desse_ insigne brasileiro, que constitui, índiscutivelmente, modelo de probidade, de inteligência, de dignidade, sem paralelo na história desta Casa, quero nesta
hora associar-me a V. Ex•, eminen_te Senador lomanto
Júnior, no concernente à veemente defesa que está fazendo desse admirável homem público, e que tem tido o
apoio - está tendo, o terá e continuará a ter - dos
membros desta Casa. No que me diz respeito, considero
incaceitável, e atê mesmo digno da mais enérgica repulsa, quaisquer referências menos dignas ou desairosas
<::ontra o cidadão exemplar que foi, no Senado Federal,
modelo impressionante de cultura, de competência, de
dignidade e de honradez. Tenho certeza, certeza certa de
qUe todo o Senado repele, com energia, qualquer julgamento injusto e apressado contra um dos mais insignes
expoentes da vida pública nacional. Parabenizo V. Ex•,
eminente Senador Lomanto Júnior, pela sua palavra
vibrante, pela sua palavra candente, pelos dizeres, pelo
que tem falado na defesa desté eminente homem público
que é Jarbas Passarinho. E quando chegava ao meu gabinete ouvi V. Ex' dizer que aqui nãci somente os nossos
companheiros de Bancada, mas da Bancada da Oposição
levantavam a sua voz para dizer a falta que fazia a esta
Casa- ilão só ao Pará, mas ao Brasil,- aquele homem
público que todos nós consideramos, guardamos e lªstimamos o seu afastamento do Senado Federal, que é o
Senador Jarbas Passarinho. Muito obrigado a V. Ex',
ni:if:)re S_enador~_

O SR. LO MANTO JÚNIOR- A tradição nesta Ca·
sa, sobretudo nesta hora em que estamos, não defendendo um réu, mas· repudiando e repugnando injustiças, esta
Casa foi sempre tolerante neste momento.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra pela urdem.
O Sr. Presidente, peço a prorrogação da sessão por
mais 15 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Na forma
do Regimento, está concedida a prorrogação.

()SR. LOMANTO JÚNIOR- Sr. Presidente, agra·
deçp ao Senador Alexandre Costa a prorrogação da sessãot
Há dois sentimentos que fazem com que o homem perca a nobreza e até a sua estatura humana. Destes dois
sentimentos, Srs. Senadores, um aproxima o homem de
Deús, faz o homem grande, engrandece e o enobrece,
qud é sentimento da gratidão: o outro tem a similitUde
com a rima, o sentimento que abomina a personalidade
humana, o sentimento que leva o homem ao desespero, o
sentimento que não há perdão: é o sentimento dã
traição. O SenadQr__ Jarbas Passarinho foi vítima de
traição ilo Pará ...
O Sr. Lourival Baptista- V. Ex• me penníte um apar-

te?
O SR. LOMANTO JÚNIOR - ... daqueles, exatamente, aos quais ele dedicou desvelo, apoio, elevando na
vida pública, ele, realmente, não foí julgado pelo povo
paraense, ele nem foi traído pelo povo paraense, porque
ele foi o Senador majoritário nessas últimas eleições. ln-
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O SR. LOMANTO Jú_NIOR - O primeiro aparte
que cOncedi foi a V. Ex• Encerre as suas injustiças e as
suas injúrías, porque a mim V. Ex 9 não está injuriando,
mas está injustiçando. Por favoT, não en~oly_a o seu colega que, realmente, procurou ser o mais respeitoso com
V, Ex•
O Sr. Fábio Lucena- A sessão legislativa não termina
hoje, Ex• Amanhã eu poderei me defender das agressões.
O Sr. Lomanto Júnior- Nós temos quatro anos aqui
para os debates.

O Sr. Nelson Carneiro- Acredito que com o decorrer
dos anos, com a experiência maior da vida parlamentar,
com os embates que a carreira política a todos nós oferece, o nobre Senador Fábio Lucena acabará por rever o
seu julgamento, se ele, como foi dito, é injurioso, é insultuoso, é caluniador a essa grande figura de homem público, que é Jarbas Passarinho. Aqui estive no dia da sua
despedida, participei, com todos os Senadores presentes,
inclusive com as mais altas figuras da Oposição, e
recordo-me atê que entre eles estava a palavra autorizada de Paulo Brossard, para lembrar o modo exemplar
como Jarbas Passarinho havia desempenhado seu mandato nesta Casa. De modo que, com aquela tranqailida~
de, de quem hoje apenas acompanha os fatos políticos,
na esperança de encontrar justiça para os homens públicos, estou certo de que, com maior reflexão, com maior
conhecimento dos fatos, o próprio Senador Fábio Lucena reverá o seu julgamento, se, realmente, como foi dito,
ele foi injurioso e caluniador.
O Sr. Fábio Lucena não ser julgado.

Nunca julguei ninguém para

O Sr. iielsO~ Carneiro - Octávio Ma~gabeira dizia
que o homem público tem que se despir todo o dia perante a opinião nacional, perante a oPinião pública, porQue cada dia ele é acusado e cada dia ele tem que se defender. Acredito que a defesa feita, já agora, por tantos
representantes do Senado Federal, -te-rá dado ao meu
querido amigo e vdho companheiro FábJo Lucena, a impressão de que nesta Casa Jarbas Passarinho deixou um
ti'aço de luz.
O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Agradeço o aparte
do nobre Senador Nelson Carneiro, e não vou comentar
o aparte por absoluta falta de tempo.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Muito obrigado ao

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Lembro ao

nobre Senador Lourival Baptista que deu uma contribuição. Eu acredito que toda a Casa gostaria que esses
quinze minutos se estendessem para que todos os presentes aqui dessem o seu testemunho a respeito da figura injustiçada, vilipendiada, caluniada, atingida tta alvinitência do seu caráte-r, do seu talento, da sua inteligência e da
sua honradez. Ouço agora, com respeito, o meu velho
mestre de política, Senador Nelson Carneiro.

nobre orador que dispõe de apenas 3 minutos para encerrar o seu discurso.

O Sr. Nelson Carneiro - Confesso a V. Ex• que não
assisti ao debate que Se travoo: antes nesta Casa. Estava
corivoCado por outros deveres parlamentares, e aqui cheguei quando V. Ex• já estava quase a terminar o seu discurso. Não posso julgar, assim, o que se disse, nem o que
se afirmou. Mas quero lembrar que ainda ontem, nobreve discurso que aqui pronunciei, recordava que na minha
idade, ultrapassados os setenta anos, e mais de cinqUenta
anos de vida pública, eu podia dizer que havia convertido em adversários os inimigos que havia criado no de~_rer da minha carreira, e que me rejubilava de haver
transformado em amigos, os meus antigos adversários.
A mocidade Qo bravo companheiro Fábio Lucena, de
cujas lutas eu sou testemunha, explica certamente a posição por ele assumida exposta agora pelo nobre Senador Lomanto Júnior, já que não ouvi sua exposição.
O Sr. Fábio Lucena- O nobre Senador LomantO Júnior_ falou tanto em justiça e não me deu o direito de
apartear.
O Sr. Nelson Carneiro -

bate.

Eu não quero entrar no de-

O Sr. Mário Maia- Senador Lomanto Júnior, eu mesentiria orgulhoso se me permitisse o aparte, já que fOi o
nosso discurso o fulcro dessa polêmica, dessa discussão.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- O orgulho serâ meu,
Ex• Pedirei ao Presidente licença para conceder·lhe o
aparte.
Como façó, Sr. Presidente, a Casa quer falar? A Casa
deseja manifestar, nesta tarde, o seu desagravo ao bravo
companheiro aqui ofendido, e não posso negar o aparte.
Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgt1io Távora~ Senador Lomanto Júnior, poderíamos dizer que a justiça, na volta à História, dirá oque Jarbas Passarinho, nos anos duplos de 1968 e 1969
interveio. Presentes estão vários aqui no Plenário para
testemunhar em favor, justamente, da aplicação ao mínimo possível desses atas de exceção, desses atas de cassação. Dinarte Mariz, Rondon, o próprio Virgílio que
aqui fala serão os testemunhos de casos pessoais que salvos fo.t:am por esse homem que dizia ser a cassação um
verdadeiro atentado, uma afronta, que só em último
caso devia ser utilizada.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Disse V. Ex~ muito
bem.
Que poder tinha o Sr. Senador Jarbas Passarinho,
(não foi Presidente da República), que poder tinha o
eminente Senador Severo Gomes, a quem tanto admiro,
para impedir cassações'? Sei sim, eu senti tantas vezes as
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suas angústias com aqueles a tos que S. Ex' considerava
inju~tos naquele momento.
Mas. não quero comentar mais.
O Sr. José Lins -

Permite V.

O SR. LOMANTO .JONIOR -

Ex~

um aparte?

Ouvirei o nobre Se-

nador José Lins.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Lomanto Júníor,
go~taria de merecer o uparte de V. Ex~, já que o nosso
discurso. purccc, foi a ruzão toda dessa discussão, dessa
tempestade que est[J havendo.

O SR. LOI\1ANTO JÜNIOR- Nobre Senador, ouvirei V. Ex~ mas o Sr. Senador José Lins, está ali, também. o Sr. Senador Luiz Cav;;llcante.
O Sr. Mdriu Maia ---Já estou no meio do aparte. então permita-me que continue, j{t que estou ocupando, com a licençn do Sr. Scnudor Jost! Lins e dos demais.
queria que V. Ex~ me concedesse_ o privilégio do aparte?

O SR. 1.01\rl,\NTO JÜNIOR- V. Ex' o tem. porque
n5o teve nenhuma culpa do que aconteceu.
O Sr. /t.fârio Maia- Então, Ex', parece-me que está
h:.n·endo um exagero emotivo da p:.trte de V. Ex'

O SR. LOMAlVTO J0NIOR- Não me conhece V.
Este é o meu estado normal nesta Casa..

Ex~

O Sr. Mário Maia- Conheço V. Ex' há muitos anos,
sei que V. Ex• é um homem emotivo, tem urila sir\Sibili·
dade, ..
O SR. LOMANTO .JflNIOR -Sou, sobretudo, um
humem justQ.

O Sr. Mário M(úamuito à flor da pele e na profundidade do coração. Portamo, ao se referir ao exPresir.h!lt!t.' de.na Casa, o nohre Senador JarbaJ Passarinho, fa: a defé.m t'om a n•emência exagerada.
O SR. 1.01\lANTO J(I!\'IOR- Como gostaria de
exngerar mnis ainda.
O Sr. Mário Maia- Porque n::io há o que defender
nas p:1lavras pronunciadus, através do aparte do nobre
Senador Fábio Lucena, quando nos honrou em participar do discurso que nós fõ.lzíamos quando protestávamos
contra as arbitrariedades que estão se fazendo sobrejor·
na listas. ao longo desses poucos dias. Ele citou. :.tpenas.
fatos con..::rcto-;. Nós, aqui, ele não quis coloc:.~r no julga.
mcnto dcst;t Casa o Presidente Jarbas Pas~arinho, nem
teve a intenção de julgar o parlamentar Jarbas Passarinho. Não teve, absolutamente. a intenção de julgar esta
figura pur!tlmentar que e.<.tá sendo exultada, e tem sido
exaltnda nesta Casa.

O SR. I.OMANTO .J(iNIOR - Uma pequena interrupçi'io. Eu não 1!$tou defendendo at~ui o p<..~rlilmentar
Jarbas P:.tss:.1rinho. Estou defendendo o homem público.

O Sr. Mário Maia ~ Ex<..~to. O homem público.
Permita· me concluir o <!parte.
O SR. 1.01\tANTO .J(lNJOR- Pois não.

O Sr. Mário Maia- E.x.<lt<.Jmente foi uma faceta deste
homem público que foi sublinh;ld<l pelo Senador Fábio
Lucena~ através de fatos .:oncretos. Creio que ele- um
homem sábio que é - não iria assinar um documento
sem ler.
O SR. LOMANTO JfiNIOR- V. Ex~ já ingressa, V.
Ex~ a quem eu eximi da responsabilidade. já começa a in~
grcssar naqueles descaminhos da injustiça.
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador, somos adultos e
acho que devemos ter a coragem de assumir a responsabilidade daquilo que assinamos. E se o Sr._Jarbas Passarinho assinou a cassação de mandatos, ele estava compactuando com aqueles que estavam decretnndo a casSllçào do mandato, nobre Senndor.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Nào faça injustíÇ3.-ao
seu colega Senador Severo Gomes.
O Sr. Mário Maía- ~uma coisa elementar. Hoje o
passado não interessa. Nós estamos- citando, nós estamos registrando um fnto. Então, se o Ministro assumiu a

responsabilidade de cassar colegas seus, a História var
julgõ.lr quem eram as caças e quem eram os-caçadores.
Porque agora, nobre Senador, passados 19 anos daque·
les dias negros, é muito fácil todo mundo se acomodar
nas suas posições. Mas, naqueles momentos em que se
levantavam as vozes para defender a liberdade, temos
que Sllber quais os que estavam a favor da liberdade, e
quais aqueles que estavam ajudando a assassiná-la,
nobre Senndor. Então, lembramo-nos agora daquela
passagem do poeta Guerra Junqueira ..
O SR. PRESIDENTE (Milton Cubrul. Fazendo soar a
campainha.) - Por favor, Senador Lomanto Júnior, o
tc:mpo de V. Ex• já está esgotado e temos uma nova _ses~
são logo em seguida. Peço não conceder mais apartes.

O Sr. Mário Maia- ... Guerra Junqueira, em cujos
versos dizia:
"O ouro da tr:.úção pertence ao traidor, como o riso à
inocência, como o perfume à flor." A História está julgando os homens. Então, os nossos netos vão ver, nos
anais da História, quais foram aqueles qUe beijaram a li·
bcrdudc para apontar o Cristo, para ser julgado pelos fariseus~ aqueles que beijaram a liberdnde como Judas beijou a f;;lce de Cristo. Não quero citar nomes nem estou
fazendo uma colocação revanchista, apenas coloco no
me.J.ndro da História para que ela julgue quem foi o Cristo e quem foi o Judas.

O SR. I.OMANTO.JÜNIOR- Uma coisa V. Ex• ganhou•.. _
O Sr. Lui': Cavalcante- Peln ordem, Sr. Presidente.
O SR. L01\1ANTO ,J(iNIOR- V. Ex~ é mais emoti~
vo do que eu.

OSr. LUi= Cavalcante- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Srs. Senadores, queriu comunicar a V. Exas .. que além da sessão
extruordinãria de 18:30, que foi remarcada para as 18:45
horas, teremos uma sessão às 19 horas do Congresso Nacional, que também jã está c~nvocndo. Portanto, já esta·
mos com o tempo esgotado e faço um apelo ao orador
p<H<I encerrar e~s~ dis\.:usSiio.

O Sr. Lul: Cavalcante- Sr. Presidente, pela ordem.
Atendendo ao_ <..~nseio da quase totalidade presente do
plenúrio. requeiro uma segunda prorrogação, na forma
regimental, por mais 15 minutos.
O SR. PRESIDEi\TE (Milton Cabral)- Na forma
do Regimento, ponho em votação a proposta do Senn·
dor Luiz Cavalcante.
É preciso lembrar a sessão do Congresso :"'acional e as
matérias que const<tm da sessão extraordinária.
Eni--VOtaçào a proposta do Senador Luil: Cavalcante
solicitando a prorrogação por mais 15 minutos.
Os Sn;, Se:n<..~dores que a aprovam, queiram permane·
cer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Continua. com a palavra o Senador Lomanto Júnior.

O SR. LOI\:fANTO .IONIOR- Sr. Presidente, vou
conceder os apartes, mas antes de concedê-los, gostaria
de dizer aos meus colegas que esta sessão se constiutiu
numa lição. Não estamos aqui para dnr lição, mas o
Congresso tem lições e eu aprendi muito nesta Casa.
Esta sessão, para os que iniciam os seus mandatos foi
uma grande lição, lição de que a ausência não se transforma em esquecimento; lição de que acidente eleitoral
não silencia os companheiros na hora de fazer justiça àquele que sofreu o acidente e lição, sobretudo, que esta
Casa ê, realmente, uma universid<tde, a grande_ universidade da vida pública, onde não direi que completei meus
estudos políticos porque ainda tenho muito que aprender. Esta foi uma lição de que o Senado não aceita, de
que o Senado repudia, se alguém por acaso vier aqui ata·
car o Senador Brossard, o grande Senador Brossard,
que, tantas vezes, assomou a tribuna para atacar o Gõ·
verno e tivemos que defender o Governo. Se alguém vier
para esta Casa para diminuir, para injuriar ou mesmo
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para cometer injustiça, a minha voz _não silenciará e eu
direi que Brossard,_como Passarinho forma dois grandes
seguidores do nume tutelar da raça brasileira, patrono
desta Casa.
O Sr. Lui: Cavalcante-Permite V.Ex• um aparte?
O SR. LOMANTO JÜNIOR -

Com prazer, emi-

nente, Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Lomanto Júnior,
desejo tão-somente expressar a minha absoluta concor·
dância ao seu jutzo de valor sobre a personalidade, a cu!_tum e o caráter do nosso ex·cotega, Senador JarbaS Passarinho, e de~ejo, também, dar-lhe os meus agradecimen·
t_os pela ma.rleira inexceâívelmente brilhante Com que V.
EX~ defelldeu aquele meu cllmarada, ex-colega c, sobretudo, gmnde amigo, Senador Jarbas_ Passarinho.

O SR. LOMANTO JÜNIOR- Muito obrigado, Senador Luiz Cavalcante, pela generosidade do seu aparte
a meu respeito e pela justiça a Jarbas Passarinho ...
O Sr.- Jose Lins -

V.Ex' me per"mite um aparte?

O Sr. Aderbal Juremate'!

V.Ex~

me permite um apar·

O S_R_. LOMANTO JÚNIOR- Ouço o nobre Senador José Lins.
O Sr. Josê Uns - Meu caro Senador Lomanto Júnior, eu me sentiria mal se, neste momento, nào me solidarizasse com V.Ex•. V.Ex• pede à Mesa do Senado que
façu expungir dos Anais da Casa us violências, ·as acüsações assacadas conti-a o Almirante Roberto GamaSilva. Ê por i:".so, é devido a existência dessas acusações,
às vezes de coriívéricia, Que nós não podemos acreditar
nos donos da verdade. V.Ex• tem toda a razão e quero
me solidariwr com o pedido de V.Exl• à Mesa. Quanto
ao Sen<Jdor Jarba~ Passarinho, acredito que todo o Senado. ou pelo menos todo o PDS ...

e

O Sr. Adaha! Jurema- V.Ex• diz bem, já que não há
tempo para apartes, todo o Senado, todo o PDS, está solidário com o Senador Lo manto Júnior, em defesa do Senador Jarba.s ':la.ssarinho.
O Sr. José Uns- ... e não Seria eu, ri obre Senador, que
faltaria ..
O SR. I.OMANTO JONIOR -

Incluo o nparte de

V.Ex~.

O Sr. Hélio Gueiros- Quem fala pelo PDS, não é o
Líder? S. Ex• já falou. Pelo PMDB, fala o PMDB, pelo
PDS, fala o Senador A!oysio Chaves. Acho desneces·
sária a intervenção de alguém falando em noLoe do PDS,
em car:.íter oficial. Ou já foi destituído o Senador Alqysio
Chave!>?

O Sr. Aio\·.~io Chal'l?.~- Fico profundamente orgulhoso de ser s~bstituído pelo meu eminente colega de !ide-

moca ...
O Sr. José Uns- Meu caro Senador Lomanto Jú·
nior, permita-me concluir. É verdade que nenhum de nós
se sentiria bem, em sair, desta Casa, sem participar da
defesa de Jarbas P<..~ssarinho

O SR. LO MANTO JÜNIOR -

E verdade.

O Sr. José LitL~ - As acusações, eu nem sei se foram
proporcionais à indign.,çào que causou em nós todos.
Mas, :.t verdade é que jarbas Passarinho já não perteiJC!!
mais_somente ao Pará; é uma figura nacional; a ele extrapolou a dimensão do seu próprio Estado, e o povo brasileiro, talvez, tenha ralmente condições de julgá-lo melhor do que os seus próprios correligionários que às ve·
z~. !:'C envolvem nas questões políticas e têm a sua visão
nub!adn por problemas locais. Mas ele merece o julgamento nacional e esse é favorável, esse está diri8;ido no
sentido do reconheçimento das excepcionais qualidades
com que ele orna a vida pública brasileira. Muito -obrígado.

O .SR. L0r\1ANTO JÚNIOR- Muito obrigado, Senador lll~t: Lim>.
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O SR. LO MANTO JÜNIÔR- Muíto obrigado, Senadar José Lins
Concedo o aparte ao nobre Senador Passos Pôrto que
jã me havia pedido. Acho que poucos serão contempla~
dos.

O Sr. Passos Pôrto- Senadof Lomanto Júnior~ co~
nheço os trinta e seis anos devida pública de V. Ex•, mas
em instante algum ouvi tão brilhante, justo e oportuno
discurso como o que V. E.v pronunciou nesta tarde, fa~
zendo a justa defesa do grande brasileiro, J arbas Passari~
nho. Sei a ênfase e a emoção que V. Ex• coloca toda vez
que defende os justos anseios, a justa indignação de todos nós. Mas eu, que sou um homem sempre da conciliação, acho que estamos em um momento de trégua
política, a esse surto de revanchismo desta tarde, oriundo de Senadores recentes que estão vindo ao Senado e estreando na vida pública federal, eu recebo como atos iniciais de homens públicos que estão vindo de seus Estados, no instante em qUe eles acham que devem atingir
justamente uma das figuras tutelares da vida brasileira,
que é o Senadodarbas Passarinho. Todos aquijã se pronunciaram, e não prosperará no Senado, em hipótese alguma, qualquer acusação ao Senador Jarbas Passarinho,
porque ele é querido de todos nós, representantes de todos os Partidos políticos, e é, sobretudo, um homem que
tem uma vida pública ilibada, reconhecida por toda o
País, e não seria nUm instante como este, nuÍna iã"rdC
como esta, uma simples acusação, apenas a subs-crição
de um ato de cassação, porque sabe V. Ex• que a responsabilidade_ das cassações é do Presidente da República,
ele apenas ouvia o Conselho de Segurança Nacional, que
subscrevia as cassações como ato formal, mas ele não
participou, pelo contrârio, muitas vezes evitou a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos de
vãrios brasileiros. De modo que receba V. Ex• neste instante a nossa solidariedade pelo grande brasileiro -que é
Jarbas Passarinho que estã fora de acusações.
O Sr. Moãcyr Dai/a- Permite V. Exf- um aparte?
O SR. LOMANTO JúNIOR - Muito obrigado
nobre Senador Passos Pôrto.
Concedo o aparte ao nobre Senador Moacyr Dalla.

O Sr. M oacyr Da/la -

Eminente Senador Lo manto
Júnior, eu ainda creio nos homens, creio na boa vontade,
no espírito reto, no homem de carãter, no homem de justiça. Deus fez o homem e deu-lhe inteligênci;l para ele
conquistar o lugar ao sol. ~importante dar um testemunho nesta tarde. Eu estava a presidir a sessão quando
ouvi o-apar-te-do--eminente Sena-dor Fábio- I:.ucena;-mas-éprecisó que não se fale em cassação, é preciso que se fale,
que se lembre a esta Casa a preocupação prioritária e
maior do Lfder deste Parlamento, Senador Passarinho
em ensejar a abertura e votar a lCrda anistia. Este é que
era o enfoque maior que devia se dar, que- Ioi sob a sua liderança e a sua presidência em que tivemos a oportunidade de votâ-la. E por estes corredores, como seu ViceLfder, várias e várias madruiáaas ouvimos Passarinho
falar: uPrecisamos, Moacyr, fazer, colocar gente no plenãrio; precisamos, Moacyr, fazer as sessões para ensejai'
a votação e dar efetivamente a liberdade àqueles que foram cassados outrora. Era isso que precisava: falar.

O Sr. Mário Maia- Então não foi mais o Presidente
J cão Figueiredo.

O SR. LOMANTO JúNIOR- Muito obrigado
Ex•, Senador Moacyr Dalla.

aV~

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nobre Senador Lomanto Júnior, faço a V. EX• agora uÍn apdo
considerando o encerramento da segunda prorrogação,
diante do compromisso que temos com as sessões seguintes.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Em homenagem ao
Pará, concedo o aparte ao nobre Senador Gabriel Hermes e, em seguida, Sr. Presidente, terei alguns minutos
apenas para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço a
cooperação de V, Ex•

Ó Sr. Gabri~l~Hermes- ·Nobre Sen~dor -Lo manto Júnior --e dirÍjO-me também aos nobres Senadores aqui
preseJ1tes, aos nobres amigos- apenas para u~ agradecimento. Estava agOra sentido a presença do nosso queTido amigo, ex-Presidente, e nosso companheiro do Pará,
__ Senador Jarbas Passarinho. Estivesse-~;. Ex' ~quí, como
o estou sentindo, ele possivelmente diria a V. Ex•s o seguinte, lembrando um filósofo notãve[ --da grande·
França: Srs. Senadores, eu estou sentado, mas fiquem
certos, a minha alma está de joelhos, grata aos Senhores.
Muito obrigado senhores pelo carinho ao nosso amigo
Jarbas Passarinho.
O SR. _L0!\1:ANTO JúNIOR -Vou concluir, Sr._ Presidente. Peço desculpas aos meus nobres companheiros,
mas não posso defxar- de ouvir S. Ex• -Õ Seilador Alberto
Silva, porque sei que será um testemuitho de justiça ao
bravo companheiro.

O Sr. Alberto- Silva- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Com prazer.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Lomanto J~
nior, não estava em plenário quando V. Ex• iniciou a bii-lhante e oportuna defesa que faz do insigne brasileiro, do
emérito cídadão, do _brilhante militai,- do grande Ministro, do político hábil que, nesta Casa, foi u-m exemplo de
_yi_rtude_s democráticas, do amigo a quem apien-di a _admirar, por todas estas virtudes, o Senador Jarbas Passarinho. Receba a minha solidariedade ao ·seu discurso, falando eu como brasileiro, como cidadão e com~ polftico
âo PMDB. Jarbas Passarinho foi um exemplo para o
Brasil em toda sua vida pública e, nesta Casa, um marco
de honradez, de dignidade e de virtudes democráticas.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Lamento
informar ao Senado que é inteiramente impOssível atender à continuidade da presente sessão, porque o prazo
estã encerrado. Nós temos compromissos e precisamos
cumprir o Regimento, sobretudo.
O SR. LOMAN'I'O JÚNIOR- Sr. Presidente, estou
constrangido.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Faço um
apelo a V. Ex• para que se despeça da tribuna, a fim de
que possamos dar continuidade aos trabalhos, na _forma
do_ Regimento: - O SR._LOMANTO JÚNIOR- Eu sei que V. Ex•
quetíã dai- o seu testemunho, mas V. Ex• vai inserir o seu
aparte no meu discurso,_porque sei qu_e ~er~ !"!1-~is _1:1~ ate?_
de_~j-us-tTça:
Pr~rt-u-nciarhe-ntO de -justiÇa à'figuri-de
quem foi tão injustãinente caluniado.
Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, encerro dizendo, Sr. Presidente, na frase lapidar de Ruy Barbo.sa: ..O bom ladrão foi salvo, mas não hã perdão para
o juiZ c_ovarde". Como__ não houv~ Sr.-Presidente, até
hoje bUscamos o que aconteceu depois do deSespefo do
iscariote. O que aconteceu a Judas, hã ainda uma interrogação depois do seu desespero, do atentado à sua própria vida.
Sr. Presidente, a pior de todas as qualidades humanas,
aquela que abjeta o homem, aquela que o indignifica, é-ã
-traição. f: a traição, Sr. Presidente.
-Desço desta tribuna. Nunca desci desta tribuna com a
alma tão lavada como hoje. Honrei o meu mandato.
Não deslustrei dos mais modestos, os menores representantes que a Bahia já teve, nesta Casa, não deslustrei
Ruy, a sua cadeira, que Deus permitiu que eu, Luis Viana e Jutahy Magalhães sentássemos. Procurei fazer justiça. Repudiei a cafúrliil, ãbominel ã itÍjúrla, se-rvi -ao meu
ideal, sobretudo o meu ideal de proclamar e reconhecer
que aqueles que pontificaram, que aqueles que fizeram
da sua vida pública, dessa família de desgraçados, como
dizia Octávio Mangabeira, dessa família de desgraçados
que são os políticos, eu, Sr, Presidente, desço desta tribuna com a consciência -ti-anqüila de que hoje, com palavras des.:i.iivadas e toscas, estive à ·altura daqueles idelais
que Ruy pregou: a Justiça, a Liberdade, abominando,
-sobretudo;- a calúnia, infâmia.

-um-
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Desgraçado que sou, porque sou político militante.
Não me envergonho. Como Mangabeira dizia que era
um profissional da política, sou um profissional da politica, a ela me entreguei. Tenho tido momentos de angús~
tía, de sofrimento, tenho sido vítima também, mas hoje
posso dizer: Obrigado, meu Uder, nenhuma missão me
foi tão grata. Áoje represe_ntei, representei, na plenitude,
o pensamento da Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!

Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Esta Presidência determina à Subsecretaria de Taquigrafia que
faça retirar das notas taquigrãficas as expressões descorteses pronunciadas pelo Sr. Senador Fãbio Lucena, em
aparte-ao diSC!J.rSo do Sr. Senador Mário Maia, na forma
do Re"gímiúito, para que essas expressões não constem
do Diário do Congresso Nacional e <!os Anais.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nada mais
havendo a tratar, vou enc_çrrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária anteriormente con~
vacada, a realizar-se às 19 horas e 10 minutos, a seguinte

·ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 7, de
1983, de autoria do Senador A,loysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamenlo do Projeto de Resolução n~> 126, de 198-l,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA)
a elevar em Cr$ 497.499.000,00 (quatrocentos e noventa
e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-2Votação, em turno úriico, do Requerimento n~' 8, de
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do Art. 367 do Regimento Interno, o desarC',uivamento do Projeto-de Resolução n~> 131, de 1982,
- qllC-ãUtoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevarem Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões,
n·dventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dfvida
consolidada.

-3Vota_ção, f!m turno únicp, do Requerimento n~' 9, de
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 146, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC) a
elevar em CrS 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e
noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n~' 10, de
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 23, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a
elevar em Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e
quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarerita cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

-5Discussão, em tUrno único, do-Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n' 43, de
1983 (n' 75/83, na origem), de 23 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do doutor José
Francisco Rezek para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, _n~ vaga decorrente da aposentadoria do Minis!ro Fran~isco Manoel_Xavier de Albu~
querque.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 19 horas_ e 8 minutos.)
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Ata da 3~ Sessão,
em 3 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 4 7~ Legislatura
-

Extraordinária -

Presidência do Sr. Nilo Coelho.
Às JS horas e 30-f1'linutos, acham-se presentes os Srs.
Senadores:

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice MíChiies Fábio Lucena - Raimundo Parente- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo-- Almir PintoJosé Lins- Virgmo Tâvora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena Milton Cabral --Aderbal Jurema -Marco MacielNilo Coelho - -Ghilherme Palmeira -João Lúcio Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista
- Passos Pórto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana- Joã_o Calmon- José lgnâcioMoacyr Datla- Amaral Peixoto- Nelson CarneíroRoberto Saturníno- Itamar Franco- Murilo Badaró
- Tancredo Neves -- Amaral Furlan --Bev_ero Gomes
- Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedlto Canelas- Gastão Müller- José FrageHi- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso CamargO- Alvaro
Dias- José Richa- Jaison Barreto- Lenoir Vargas
- Carlos Chiarel!i - P.edro Simon --Tarso- Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O ·Sr. 1~>- Secrefál-íO vai proceder à leituta do Expediente.
É lido o seguite

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Dv St?nhor Presidente suhmett?ndo ao Si!nada a escolha
de nome indicado para cargo cujo provimento depende de
sua prbia aquiescência:

MENSAGEM N' 54, DE 1983
(N~> 81./83, na origem)
Excelcnt(ssimo_ Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos dos artigos 42, item rrt, e t2t da ConSt1tuição, tenho a honra de submeter à consideração do
Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Hé_Iio Pinheiro d<J Silva para exercer o cargo de Ministro do Tribunul Federal de Recursos, em vaga destinada ao_ Miriistério Público Federal de~orrente da aposentadoria do
Ministro Joaquim Justíno Ribeiro.
Os méritos do Senhor Héfío Pinheiro da Silva, que rite induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam do anexo ·~curriculum Vitae",
Brasília, 3 de março de 1983.- João Figueiredo.
"'CURRICULUM VITAE"
DO SR. HELIO PINHEIRO DA SILVA

Hélio Pinheiro da Silva, brasileiro, casado, nascid_o no Rio de Janeiro - RJ em 3 de maio de 1916.
Pro<.:umdor da Repúbtica de I~ Categoria.
Filho de: João Pinheir_o da Silva e Fátima Mascarenhas dl:! Silva
Filhos: Tereza Beatriz, Fátima, João Pinheiro da Silva
Neto e Maria Francisca.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)
Cargo atual: Subprocurador-Geral da República
Posse: 24-8-1979
Residência: 316-Sul Bloco "C" apt~> 602
Cursos Primário e Ginasial São Bento Rio de Janeiro
- 1928 a 1935.
Curso Pré.Jurídico- 1936- 1937- F3.culdãde de
Direito da. Universidade do Brasil; Bacharel em Ciêndas
Jurídicas e Sociais tendo colado grau em 20 de dezembro
de 1943; Curso de Doutorado- Seção Penal- na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil.
Inscrito na O.A.B., Seçào do Distrito Federal em 10~
5- 1944, sob o n~' 5.199 posteriormente alterado para
3.408.
Assistente de Advogado de Ofício- de 19 de agosto
de 1943 até julho de 1947.
9 de julho cfe 1947- nomeado interinamente substituto do 13~> Promotor Público (Ministério Público da Justiça do antigo Distrito Federal) permanecendo· em
exercfcio até 20 de fevereiro de \948.
Integrou, de 1948 a 1960, o Gabinete Jurídico da
União Beneficiente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
(reconhecida de utilidade pública por Decreto n~" 17.962,
de 4 de outubro de 1943) e do Sindicato dos Motoristas
----Autónomos do Rio de Janeiro.No período acima referido, manteve escritório de advocacia no Estado da Guanabara - Rua Evaristo da
Veiga n~ 16, 6~ andar, sala 601.
16 de maio de 1960, admitido no Departamento Federal de S"eguia:nça Púbfica comO Comissário- de Polícia,
sendo comissionado Delegado.
Designado Diretor da DiviSão de Policiamento do
mesmo Departamento, por ato do então Chefe de Polícia.
29 de junho - Designado para representar o Minis-tério da Justiça e Negócios Interiores na Comissão ln terministerial de que trata Q Decreto n9 37.946, de 17 de
março de 1960.
30 de julho - Designado para exercer as funções de
Diretor da Divisão de Ordem Politica e Social, da qual
foi dispensado a 27 de_ agosto,_ data _em que designado
para e~ercer as_ funçõ_es de AsseSsor Jurídico do Chefe de
Polícia do Departamento Federal de Segurança Pública.
1961
28 de j<Jneiro- Designado para exercer as funções de
Diretor da Divisão de Ordem Política e Social, sem prejuízo das de Assessor Jurídico, em ambas permanecendo
até que fosse empossado o novo Chefe de Polícia.
1~> de fevereiro- Designado para exercer as funções
de Secretário da Academia Nacional de Polícia.
8 de fevereiro- Designado para exercer as funções
de Assessor Jurídico do Chefe de Polícia, do então Departamento Federal de Segurança Pública, cUmUlativamente com as que vinha exercendo.
8 de março - Designado para lecionar Direito Penal
na Academia Nacional de Polícia, sem prejUízo da
funções de AsSessor Jurídico, que continuou desempe_nhando.

26 de deze-mbro- Cl<Jssificado em primeit'ó lugar·, nas
provas realizadas no antigo D.F.S.P., para cargo de Inspetor Chefe (equivalente a Delegado de Polícia).
IndiddO pelo lnstíttito dos Advogados de Brasília,
para integrar o Conselho da OAB, Seção do Distrito Federal, no biênio 1961-a 1963.
Designado pelo então Chefe de Polícia Para integrar
Grupo de Trabalho, destinado a apresentar plano objetivando a organização policial do Distrito _Federal, juris-dküO dis Delegacias e previsão dos diferentes órgãos a
serem criados para a perfeita segurança da Capital.
Integrou, no mesmo ano, o Conselho Técnico de Polícia, constituindo com o Chefe de__ Pollcia e Membros do
referido Colegiada, Grupo de Trabalho destinado a,elaborar anteprojeto de lei da reorganização do DFSP.
1962
16 de julho- Membro do Cooselho Superior de Polícia, e também designado para presidir a Comissão permanente de Disciplina e Promoções do então Departa-
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menta Federal de Segurança Pública, hoje Departamento de Políci<J Federal.
28 de setembro - Designado pela Portaria nt? 439-B,
para responder pela Consultaria Jurídica do Ministério
da Jus_tiça, durante o impedimento do respectivo titular.
5 de outubro- nomeado por decreto de I~> de outubro
de 1962, do Senhor Presidente da República, para exer~
cer a função de membro do Conselho Penitenciário do
Distrito Federal, que integrou até o mês de maio de
1975.
Designado, em outubro do mesmo ano, pelo então
S.u_bs~çrctário do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para participar da C O C IS (Comissão Central de
Inquéritos e Sindicâ.ncias), cabendo-lhe, inclusive, provídenciar no sentido de acelerar a ultimação dos inquéritos, cuja instauração fora determinada pelo Presidente
Jânio Quadros.
Além das atribuições já dtadas, foi designado pelo
Chefe de Polícia para, com o então Corregedor do Departamento Federal de Segurança Pública, reexaminar
todos os inquéritos policiais que, por apresentar falhas,
haviam retornado das Varas Criminais, de sorte a,
regularizando-os, possibilitar a propositura de ações penais.
1963
28 de maio - foi dispensado do cargo que exercia na
ConSultaria Jurídica do Ministério da Justiça.
29 de novembro - aprovado no Curso de Pesquisa e
Planejamento.
1964
5 de agosto- Designado para integrar Grupo de Trabalho que elaborou anteprojeto de lei encaminhado pelo
Poder Executivo ao Congresso, e que resultou na Lei nt?
4.483, de 16 de novembro de 1964 (que reorganiza o Departamento Federal de Segurança Pública e dá outras
providências).
1965
22 de junho- Designado para fazer parte da Comissão presidida pelo Dr. André Carrazzoni e constituída
pela Portaria n~> 314, da mesma data, com a finalidade de
elaborar o Convênio firmado entre o Departamento Federal de Segur<Jnça Pública e o CONTEL.
30 de novembro- enquadrado como Assistente Jurídico- do Departamento Federal de Segurança Pública,
pelo Decreto nt? 57351, de 26 de novembro de 1965,
publicado no Diário -Oficial do mesmo mês e ano.
Designado por decreto do Senhor Presidente da República, p<lra integrar Comissão destinada a estudar a
implantação da Reforma Administrativa no Ministério
da Justiça.
1966
Designado por Decreto do Senhor Presidente da República, para integrar Comissão lnterministerial, destinaJa a fixar a área de competência da Poliçia Ro.doviária
do Departamento de Políçia Federal e da Políci,a Rodoviária do Departamento Nacional de Estradªs cfe Rodagem,
Integrou Grupo de Trabalho com a incumbência de,
dando atendimento ao disposto no art. 72 da Lei n~' 4
878, de 3 de dezembro de 1965, elaborar a minuta do Regulamento Geral do Pessoal do Departamento Federal
de Segurança Pública, consoante as disposições dessa lei
com u de nt? 1711, de 28 de outubro de 1952.
!968- 1969
Procurador da República de I~ Categoria, servindo até
o mês de maio de 1975, na Procuradoria-Geral da República.
Chefe de G<Jbinete, do então Procurador-Geral daRepública.
Chefe _de Gabinete, do então Procurador-Geral daRepública, Dr. Décio MIRANDA, de quem também fõí
Assessor.
Pela Portaria n'<' 65, de 3 de junho de 1968, do então
Procurador-Geral_da República, designado para tomar,
pelo Ministério Público Federal, as providências que se
apresentassem cabíveis no chamadÕ caso "Dominium
S/ A - Indústria e Comércio.
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1972
Pela Portaria n9 102/72, do então Procurador-Geraf
da República Prof. JOSÊ CARLOS MOREIRA ALVES. designado para oferecer denúncia_ no inquéritO iiQ
010/72-SPMAFSR/GB, e demais instaufados, no Estado da Guanabara pela Polícia Federal, acompanhando,
outrossim, as respectivas ações.
1975

Nomeado em 22 de maio de 1975, para o cargo, em comissão, de Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos TerritóriOs, qtie- acutriU.lo-u com o de Procurador Regional Eleitoral.
Por Decreto de 6 de junho de 1975, publicado no
Diãdo Oficial de 9 do referiO:o mês, for desi8:n-ã.-do 'pelo
Senhor Presidente da República, para representar o Brasil na 1II CONFERENCIA DE MINISTROS DA JUSTIÇA DOS PA!SES HISPANO-LUSO ÁMERICANOS E FILIPINAS, que se realizou em Buenos Aires,
no período de 9 a 13 do mês acima citadci.
Pela Portaria n~' 672-B, de 27 de novembro de 1975, do
Exm~' Sr. Minístrõ áe -ts-iado da Justiçã:, · desi8:nado
Coordenador da Comissão· incumbia.ã-de Cstudai- e elaborar o ternário, e agenda e demais a tos preparatórios da
I• CONFERENCIA NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, realizada no
Distrito Federal entre os dias 8 a 12 de março de 1976.
!977
Pela Portaria n~' 545, de 5 de julho de_l977, do Exrn9
Sr. Ministro de Estado da Justiça, designado para integrar Grupo de Trabalho incumbido de elaborar o anteprojeto de Lei Orgânica da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
1979
Nomeado Subprocurador-Geral da República, por
decreto do Senhor Presidente da República, cargo no
qual foi empossado no dia 24 _de agosto de 1979.
Designado por Portaria do Procurador-Geral da República para oficiar,junto à 3~ Turma da I• Seção e junto à I' Seção do Tribunal Federal de Recursos.
Designado por portaria do Procurador-Geral da República para oficiar nas Seções Plenârias do Tribunal Federal de Recursos, como substituto eventual do
Subprocurador-Geral que nele atua em caráter permanente.
Designado pela Poi-tariã n~' I3i lo-P!OcuradOr-Geral
da República, para acompanhar, no li' grau de jurisdição, as ações penais originárias n"'s 271-9 e 274-3, e-m·
curso no Supremo Tribunal Federal.
Designado pela Portaria n~' 1/82, de 6 de janeiro de
I 982, para constituir a Coniissão Especial incumbida de
examinar os pedidos de inscrição definitiva dos Candidatos ao Concurso para Procurador da República de 2' Categoria.
Designado pela Portaria n~' 74, de 8 de março de 1982
para, como representante do Ministério Público Federal,
acompanhar as investigações relativas ao assassinato do
Procurador da República PEDRO JORGE DE MELO
E SILVA, nessa condição, praticar todos os a tos permitidos ao representante do Ministério Públlco.
Designado pela Portaria n~' 96, de 24 de março de
1982, para funcionar, como representante do MinistériOPúblico Federal, na Ação Penal n~' 42/81, em curso na
Justiça Federal de 1' Instância no Estado de Pernambuco (Escândalo da Mandioca).
Designado, por Portaria n9 519, de 23 de julho de
~9ª;?,__Qg_fuin_9_Sr .. Ministro.de.Esta.do da Justiça para in~
tegrar, como representante do Ministério Público Federal, o Conselho Superior de Censura.

e
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OFICIOS.
DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
~ N' S/3/83 (n' 8(83-P(MC, na origem), de 28 de fevereiro do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráficas e_ do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n» 97 .505~5, do Estado de São Paulo, o
qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 320 da
Lei n~' 782/67, do Município de Paraguaçu Paulista, daquele Estado.
N~' S/4/83 (n"' 9/83-P/MC, na origem), de 28 de fevereiro do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráficas e do ãcórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n~" 77.725~3, do Estado-do Rio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade das expres~
sõ·es ..:......;: "de dois cargos de magistério, ou" - contidas
no art. 26, § 3~' da Lei n" 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, daquele Estado.

(À Comis;ào. de. Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicaÇão.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

+·

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N' 82, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 51, de 1979, de minha autoria, que "introduz
alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, no
Título referente à organização sindical, para o fim de
compatibilizar os seus dispositivos com os preceitos
constitucionais de liberdade de associação profissional e
-de convicção religiosa, polítiCa-Ou filosófica", feita areconstituição do pr_ocesso, se necessâri~.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 83, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Proje~o de Lei do.
Senado n~' 149, de ·1979, de minha autoria, que "altera os
arts. 76 e 81 do Decreto nQ 5.452, de }9 de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho)", feita a reconstituição do processo, .se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Pedro Simon.
REQUER.IIViÉNTO N' 84, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n» J 70, de 1979, de minha autoria, que "altera as
Leis de n>' 4.131, de 3 de setembro de 1962, e n~'4.390;de
29 _de ag~sto dC 1964, e Lei n~' 4.728, de 14 de julho de
1965, que disciplinam a aplicação do capital estrangeiro
e as remessas de valores para o exterior, e dá outras providências", feita a reconstituição do processo, se necessária.
$ala das Sessões,.3 de março de 1983.- Pedro Simon.
REQUERIMENTO N' 85, DE _[983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento IntCrf-to, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~" 93/80, feita a reconst(tuição do processo, se

necessáriâ.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Jorge KaluREQUERIMENTO N' 86, DE 1983

Condecorações

Ordem do Mérito de Brasília - Comendador
Ordem do Mérito Judiciário" Militar- Alta distinção
Medalha do Pacificador.
Brasília, em 18 de agosto de 1982
(À Comissão de Constituição e JUstiÇa.)

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 107/80, de minha autoria, que ..veda a prática
do_ pugiiclto a nienores_ de 18 anos, e dâ -outras providências", feita a reconstituição do processo, se necessária.
·Sala das Sessões, 3 .de março de 1983. -Senador AffâriSO Camargo.
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REQUERIMENTO N' 87, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno_, requeiro o ~esarqo.ivamento do Projeto Oe Lei do
Sel1~do n;'j'Jj, de 1980, de minha autoria, que ··estabelece pr<)Z9 para lançamento de novos modelos e marcas de
automóveis nacionais e veículos afins, e dá outras provi~
dências",feíta a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. --Pedro Simon.
REQUERIMENTO N' 88, DE 1983
Nos lcnnos do disposto no art. 367 do Regimento lnter·
no, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução do Senado n9 132/80, de minha autoria que "dispõe sobre a utilízaçào de veículos de representação no
Senado Federal e dá outr<:~s providências", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Senador Alfonso Camargo.
REQUERIMENTO N' 89, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Se. nado n» 157, de 1980, de minha autoria, que "altera o parágrafo dnico do art. l~', modifica os arts. 2Y, 39, 41'e 8"' da
Lei no 6.680, de J6.de agosto de 1979, que dispõe sobre as
relações entre o corpo discente e a instituição de ensino
superior, e dá outras providências", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala çias SessÕt";$~ 3 de março de 1983. -Pedro Simon.
REQUERIMENTO N'90, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 246/80, de minha autoria, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar dos rótulos ou vasilhames de
bebidas, de qualquer espécie, os ingredientes que entram
em sua composição", feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Senador Alfonso Camaigó.
REQUERIMENTO N• 91, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquívamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 252, de 1980, feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Jorge KaluREQUERIMENTO N' 92, DE 1983
Nos termos do -disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 320, de 1980, de minha autoria, que "revoga a
Lei n" 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situaçii.o jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho
Nacional de Imigração, e dá outras providências", feita
a reconstituição do process_o, se necessária.
Sãla das Sessões, 3 de marÇo de 1983.- Pedro Simon.
REQUERIMENTO N' 93, DE 1983
Nos termos do disposto no arL 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 336, de 1980, de minha autoria, que ..dispõe
sobre privilêgios assegurados às empresas de auditagem
de capital nacional, e dá outras providências", feita areconstituiçii.o do pro-cesso, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nll 94, DE i9B3
. Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 22/81, feíta a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. --Jorge KaluREQUERIMENTO N' 95, DE 1983
Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Se-ilado n~ 96, de 1981, de minha autoria, que "estabelece
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vedação ao us_o de marcas de produtos e serviços estran-geiros por empresas nacionais, e dá outras providências", feita a reconstituíção -do processo, se necessária.
Sala das Sessões,_3 de março de 1983.- Pedro Simon.

Senado nt? 329, de 1981, de minha autoria, que .. módifiCa
a redação dos incisos I e II do art. 487 da CLT", feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de I 983, - Pedro Simon,

REQUERIMENTO No 96, DE 1983

REQUERIMENTO No 105, DE 1983

Nos termos do disposto no art, 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' I 18, de 198!, de minha autoria, que ''dispõC
sobre a dedução do lucro tributável, para fins de Impos~
to sobre a Renda das pessoas juridicas, do dobro das
despesas realizadas nos programas de transporte do trabalhador", feita a reconstltuição'-do processo, se necessária,
Sala das Sessões, 3 de mãrço de 1983.- Pedro Simon.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquivamento do Projeto de Resolução nço 7, de 1982 (apresentado pela Comissão de Eco~
nomia como conclusão de seu Parecer nço 22, de 1982),
que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em Cr$ 7,296.572.730,40 (Sete bilhões, duzentos e
noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil,
setecentOs e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Benedito Canelas.

REQUERIMENTO No 97, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 361 do Regimento Interno, requeiro o-desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 122/81, feita a recõnstituiç-d.o do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. ~Jorge Kalume.

REQUERIMENTO No 98, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro a· desarquivamento do PfOjeto de Lei do
Senado nço 212, de 1981, de mlnha autoría, que ..díspoe
sobre a competência da Justiça do Tra&afho para Conciliar e julgar dissídios_or'i_u_ndos das relações de trabalho
entre trabalhadores .avulsos e seus tomadores de serviço", feita a reconStituiçãos do processo, se necessária.
Sala das Sessões.-3 de março de 1983.- PedrO Simon.

REQUERIMENTO No 99, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Rcgimerito lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nço 215, de 1981, de minha autoria, que "cria taxa
de contribuição ein fàYor da Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor- FUNABEM", feita a reconstituição _do_ processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de- março de 1983.- Pedro Simon,
REQUERIMENTO No 100, DE 1983
Nos termos do disposto no urt. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nço 237, de 1981, de minha autOria, que "dispõe
sobre atualização do salário sempre que o _custo_ de vida
sofrer <Jumento igual ou superior a 10% (dez por cento)",
feita a reconsiituiçào do processo, se necesSâfíi.
Sal<l das Sessões, 3 de março de 1983. -Pedro Simon.
REQUERIMENTO No 101, DE 1983
Nos Lermos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcs:.Jrquivamento do Pr"ojeto de Resolução n(> 257, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias (GO) a elevar em Cr$ 20.726.000,00(vinte
milhões, sete-.:cntos e yintc c .seis mil cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada, feita a reconStituição do
proces_.<;:o, se necessftria.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Mauro Borge.s.

REQUERIMENTO No 102, DE 1983
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
261/81, feita u reconstituição do proce.<>So, se necessária._
Saiu das Sessões, 3 de março de I 983. - Jorge Kalu-

lução nço 54/83, feita a -reconstituição do prOcessO, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Benedito Canelas.

REQUERIMENTO No 114, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso- luçào n9 73, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia), que autoriza a prefeitura municipal de Poconé,
no Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS
138.f64.914,38 (cento e trinta e oito milhões, cento c sessenta c quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua dívida
consolidada, feita a reconstituição do processo, se neces~
sária.
Sala daS Sessões~ 3 de março de 1983.- Benedito Canelas.

REQUERIMENTO No 106, DE 1983

REQUERIMENTO No 115, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 24, de 1982, de minha autoria, que "acrescen~
ta letra ao item II e modifica a redação do item III do
urt.!:!l', da Lei nço 5.107, de 13~9-66, que criou o Fundo de
Garantiu do Tempo de Serviço (FGTS)", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de I 983. - Pedro Simon.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 92/82, feita a reconstituição do processo, se ne~
cessúría.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Benedito Canela,\·.

REQUERIMENTO No 107, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~ 33/82, feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Jorge Kalume.

REQUERIMENTO No 108, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolw.;ão TI\' 42, de 1982, feita 2. reconstituição do processo,
se necessári<l.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983_,.,.... Benedito Canelas.

REQUERIMENTO No 116, DE 1983
De acordo com o Regimento Interno venho requerera
dcsarquivamento do Projeto de Resolução n~> 117, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de MO(i:no.
Estado de de Pernambuco, a elevar em CrS
233.190.466,68 (duzentos e trintá e três milhões, CCOtO e
noventa mi!, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e
sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Sesões, 3 de março de 1983. - Aderbal Jurema.

REQUERIMENTO No 117, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de RCSOIução n~' 139/82, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Su!a dus Sessões, 3 de março de 1983.- Alexandre
CO.\'[U.

REQLER!MENTO N• 109, DE 1983
Nos ti:rriiOS-do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto-de Resolução n~ 44/82, feita a reconstituição do processo, se necessúria.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Benedito CaREQUERIMENTO No 110, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
tC'rrio, requeiro o de~rquivamcnto do Projeto de Resolução nço 47 /8'2, feita a reconstituiçào do processo, se ne..:ess.ária.
Sala das Sessõe.s, 3 de março de 1983.- Benedito Caneta,\·.

REQ!JERIMENTO No III, DE 1983

REQUERIMENTO No 103, DE 1983

Nos termos do disposto no urt. 367 do Regimento Interno, rc_quciro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 50j82, feita a reconstituição do processo, se ne-.
cessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Benedito
Cane!a.1·.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamcnto do Projeto de Lei do
Senado no:> 3 I3. de 1981, de minha autoria, que "suprime
a expressão: ·~entre pessoas cuja diferença de tempo de
serviço não for superior a dois anos", contida no parágrafo 19 do art. 461 da CLT". feita a reconstituição dá
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Pedro Simon.

Nos tcm10s du disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 53/82, ft:-ita a reconstituição do processo, se neccs.-;;.íria.
Sala das Sessões, 3 de marc;o de 1983.- Benediro Canelas.

me.

Março de 1983

DIÃRIO_DO CONGRESSO NACfONAL (Seçào II)

REQUERIMENTO N• 112, DE 1983

REQLERIMENTO No 104, DE 1983

REQ!IERIMENTO No 113, DE 1983

Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento ln}erno, requeiro o _d~l_rquivamento do Pr9jeto de Lei do

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lntCrno. requeiro o de_sarquivamento do Projeto de Reso-

REQUERlMENTO

N~>

118, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o dcsarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 140, de 1982, de minha autoria, que "fixa prazo pum restituição do imposto sobre a renda descontado
nu fonte", feita a reconstituição do processo, _se necessária.
Sala das Sessões, ~ de março de 1983.- Pedro Simon.

REQUERIMENTO N• 119, DE 1983
Nos termos do disposto no urt. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o dc..-sarquivamento do Projeto de Reso!w.,;ão n" 143/82, feita a reconstituição do processo, se ne·
ccssária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Benedito Cunelas.

REQUERIMENTO r>• 120, DE 1983
Nos tcrmos _do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 15!, de 1982, de· minha autoria, que ..revoga o
D..:..:rcto-lci n9 1.910, dt: 29 de dezembro de 198!, que
'"dispõe ~obre contribuições para o custeio da Previdência Social", feita a reconstituição do processo, se nec~s
sáriu.
Sala das Sessões. 3 de março de 1983.- Pedro Simon.

REQLERIMENTO N• 121, d• 1983
Nos termos do di:.po:-;to no art. 367 do Regimento lnterno. requeiro o desarL[uivamento do Projeto de Resolução n'~ 154. de 19fG (upresent<ldo peta Comissão de
L-:ouomia), que autoriza a Prefcitur::~ Municipal de Pedra Prt.:t:.l, no Estado de Matú Gro!tso, a elevar em Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante.~

Março de \983
de sua dívida consolidada, feita a recoilstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Benedito Caue/a.\·.
REQUERIMENTO N• 122, DE 1983
Nos termos do art. 367 do Rcgimento)nterno, requeiro o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n»
155, de 1982, de minha autorii:l, que "fixa prazo para
atualiz:.~ção de valores previstos em ta_bdas de incidência
do imposto sobre a renda na fonte, e dá outras providências", fcitrt u reconstituição do proc-esso, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Pedro Simon.

-~DIÁRIO DO CONGRESSONAC!ONAL (Seçãoli)
-que a matéria constante do item n9 5 seja submetida ao
PfenàriO em primeiro lugar.
Sala--das Sessões, 3 de março de 1983.- Helvidto NU/IC.\',

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) aprovado o requerimento de inversão do Ordem do Dia, passa-se ao
_item 5 da pauta.
Dis~:ussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e Justiçu sobre u Mensagem n<>
43. de l9S3 (N?75f83, n<l origem), de 23 de fevereiro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
Rcpúbli~;a submete il deliberação do Senado a escolha do Doutor José Fmncisco Rezck para exerCf:r o
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Frand~co Manocl Xavier de Albuquerque.

REQUERIMENTO N• 123, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o dcsarquivamento do Projeto de Lei do
Senado no 156/82, feita a reconstituição do processo, se
necessúriu.
Sala das Sessões, 3 dt:: março de 1983. _-Jorge Kalu-

REQUERIMENTO N• 124, DE 1983
Nos termos do disposto nõ ait. .36i do Regimento lnterno, requeiro o dcsa.rquivamcnto do Projeto de ~eso
luçào n9 158, de 19!:12 (apiescntado pela Comissão de
Economia), q-ue autoriza u prefeitura murifCipa! de- Ron~
donópolis, no Estô.ldo de M<lto Grosso, a elevar cm Cri
73.169.900,00 (setenta _c_l.rês miJhõc~. cento e sessenta e
nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessúria.
S<Jla das Sessões, 3 de março de I983. - Benediro Canelas.

A matéria constllnte do presente item da pauta, nos
termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno,
deverá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs, funcionários as providências neces,-;úrias, a fim de que sejll respeitado o dispositivo regime-ntal.

rA ,H'.I'.I'ãv roma-se seáera às 19 horas e /5 ,;fn~fos
e L'OIJa a ser ptíhlica à.1· 19 horas e ~O minutos. ,i
~~

O SR. PR~:SIDENTE (Nilo Coelho)- Está reaberta
s_çssào. Passumos ao item I:
Votação, cm turno único, do Requerimento n<;> 7,
de 1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do regímen to interno. o dc.sarquivamento do Projeto de resolução n9
126, de 1981, que õ.lutoriza a Prefeitura Municipal de
Afagoinhas (_BA) _a elevar em Cr$ 497.499.000,00
(quatroc_entos c noventa e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de
su:.~ dívida Consolidada.

REQUERIMENTO N• 125, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 162 de_ 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia), que autoriza o=GovTrno do-Estado de Mato
Grosso a elevar em Cr.t 546:776.0!JO,OO (i:iuínhentos e
quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a
recon'stituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. - Beriediw Canelias.

REQUERIMENTO N• 126, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dCsarquivamento do Projeto-de Lei do
Senado n" 171/82, feitã à recanstítuiçi}o do processo, _se
necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de !983.- Jorge Kalwne.

REQl'ERIMENTO N• 127, DE 1983
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
224j!l2, feita a reconstituição, se nece5sári3.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983, - Jorge Kalu-

O SR. PRESIDENTE (Nilo _Coelho) - Os requerimentos lidos serão opOrtunamente incluídos em Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- A Presidência-<.:omunicu aos Srs.' Senadores o cancelamento da sessãoconjunta que seria realizada hOje, âs 19 horas, e convoca
outra para amanhã, às 10 homs e_ jO_minutos," no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura das
rvfens:.~gens n9s J e 2, de !983-CN, referentes, resPectivamente, aos Decretos-leis n'?s 1.965 c 1.966, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Passa·se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento-que -vai-ser lido pelo Sr.
['?-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 128, DE 1983
Nos termos do art. 198 1 alínea ''d", do Regimento Interno, requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim de
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.Em votiçãq o Requerimento.
-- ·~s:-Srs--:- Sc-naüores Que o aprovam, qUeirUnl permane:
et.7 scnn:rdos, ( Pau.I'O.)
Aprovado.
-~o Sr.· !ldrfdio /'~i unes- Sr. Presidente, peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Vai-se proceder U vcrifkaçào.
Solicito uos Srs. ~n.adores que reto_!Tlem ~eus lug_gres,
paru procedermos :i nova verificação de_ votação. (Pau:
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terno, 6 desarquivameiito do Projeto de Resolução
no I 31, de 1982. que autoriza a Prefeitura Municipal
-de Ilhéus (BA) a elevar em Cri 218.094.000,00 (du.tcntos c dezoito _mílhões, noventa e quatro mil cruzeiros) o mont:.~nte de sua dívida consolidada.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o :.~provam, queiram permane1,.-cr sentado.s.- ( Pau.1·u.) Aprovado.
O Sr. 1/eh·fdio l\'u/U'.\'- Peço verificação, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Peço aos Srs.
ScnaJorcs ql1e pcr.mancçam nos seus lugares. (Pausa.)
OS Srs. Senadores jfl podem votar. (Pausa. J
I'OT.Hf ""SIM"" OS SRS, SENADORES:

Aderhal Jurema- Alherto Siira- Alexandre CostaAlmir Pinto - Afo.r.1io Cha~·e.1 - Benedfto Canelas ...,...
Car/o.1 Alherto- Clauditmor Rvriz -J:,'unice JtichilesFahio !.U('('f/a- Gabrit•l llerme.1·- Gah•ão Jiod~:sto
Cui/hame Palmeira - flélio (t'uetros- /leh·!dio Nunes
~ !lumhe~to Lucena- João Calnum- João CasteloJo.lt; Fragt•lii- Jo.1{; lgll(h iv -José Uns- José Samey
- Lomqmo Jt.iuior---, Lui= Cawlcl!me- Afário !l-laiaMani11.1 Filho - Miltun Cahral - ,1-!oacyr Daiia Jfoacyr Duarte - Odudr Suart'.\' - Pedro Simon ~ 'irgí/io Târora.
~'OTA

Afnaral

"NAO" O SR. SE1\'ADOR:
Vur!:.~n.-

Se todo~ os Senadores jâ votaram, vai-se proceder à
apuração. 1Pausa,)
Voutram SIM 32 Senadores.

l-louve uma abstenção.
Total Je voto~. com o do Presidente: 34.
Aprovado.
A matéria a que se refere o ~querimcnto volta a ter
sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 3:

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 9,
- dé -i-9&3, -ôe·aufofla -do-se-nador Aloysio Chaves, so-- licitando, nos- termos do art. 367 do Regimento Interno. o desarquivamcnto do Projeto de Resolução
n>' i46, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal
de ltapiranga {SC) a elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezesscte cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada.

sa.J

Como vota o Lider do PDS'?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Como vota o
Líder do PM DB?
_O SR. HUMBERTO LUCE:"'A-Sim,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Sena·
dores podem votar. r PaU.I'a.)
I'OTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES:
P,derbal Jurema- Alberto Sih•a- Alexandre CostaAlmir Pinto --Aio).'.l'iO Cha1•es- Benedito Canelas-

Ciirlos Alherlo- Claudionor Roriz- Eunice MichilesFabio Lucena- Gabriel Hermes- Gaivão ModestoGuilherme Palmeira - lléiio Gueiros - HeMdio Nunes
-=-:Humberto Lucena- João Castelo- José FrageiiiJosé Igndcio- José Uns- José Samey- Lomanro Júnior- Lui= Cavalcante- Mário Maia- Martins Filho
--llliiwn Cahrul- Moacyr Dalia- Moacyr DuarteOdacir Soares - Pedro Simon - Virg{{io Távora.
VOTAM ""NÃO"" OS SRS, SENADORES:

Amaral fur!an- Mauro Borges- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram
"SIM" 31 Srs. Sen;.~dorcs e .. NÃO" 3.
O requerimento foí aprovado. A matéria a que se_ refere volta a ter sua trõ.lmil<.tção normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, cm turno único, do Requerimento n~" 8,
de 1983, de autori:.~ do Senador A!oysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento ln-

Em votação o rcqueriffiento.
0:. Srs. Senadores que_o aprovam queiram permanecer
sentados. tPau.w.J
Aprovado, o projeto de resolução serâ incluído na Ordem do Di:.~.

O-SR. HELVIDIO NUNES (Pela ordem.) ~Sr. Pre·
sidente, eu pedi riu, naturalmente com todo respeito a V.
Ex~. que me informasse, porque talvez eu seja o óniccr
que não saibu, que não conheça a composição numériCã
do Scnudo Federal. Nós somos 69 ou 67?

o-sR. PRESfDE:N'r[(Nilo Coelho)- Ê inteirainen-te procedente a questão de ordem levantacja pelo Senador Hdvídio Nunes.
O SR. HEl VIDIO NUNES - Não houve recurso
tcmpcs.tivamcntc du decisão de V. Ex', por conseguinte,
ela é v~lida.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sou grato a V.
_ Exa
A Presidência vai proceder à verificação, considerando o quorum de 69 Srs. Seàadores.
O Sr. Alvysiu Chaves- Sr. Presidente, não foi pedida
a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) sim.

Foi pedida

O SR. HELVfDIO NUNES- -Sr. Presidente, pedi
sim. Pedi moral e simbolicamente, levantando a mão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau.l'a.)
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alexandre Costa
- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral fur!an-Benedito Canelas- Carlos Alberto- Cfaudíonor Roriz- Eunice Michiles- Fábio Lucena- Gabriel Hermes - Gaivão Modesto - Guilherme Palmeiri .....:..
Hélio Gueiros- Helvídio Nunes- Humberto Lucena
-João Calmon- João Castelo- José Fragelli -José
lgnácio- José Uns- José Sarney- Lenoir VargasLomanto Júnior- Luiz Cavalcante""""'" Marcondes Gadelha- Mário Maia-- Martins FHho- Mauro Borges
-Milton Cabral- Moacyr Dalla- Moacyr DuarteOdacir SoUres - Pedro Simoit .....:.. Sald-anha Derzj Virgilio Távora.
Se todos os Srs. Scnadoresjã votaram, vai-se proceder
à apuração. (Pausa.)
Vot·am SIM 37 Senadores..
Não houve abstenção.
Tõtãl de votos:.31.
Estã aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
10, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 23_, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltuiutaba (MG), a elevar e_~ CrS
424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quotrocentos e oitenta e nove rriil, duzento~ e
quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consOlidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovãdo.

O Sr. Heh•ídio Nunes da votação.
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Sr. Presidente, peço verifi-

r cação

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ......; Serâ feita- a
verificação solicitada.
Solicito aos- Srs. Senadores que ret6mem-OSSeus lugares, para procedermos à verifiCação da votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alexandre Costa
- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral FurlanBenedito Canelas - Cailos Alberto - Claudionor Roriz- Eunice Michillcs- Fábio Lucena- Gabriel Hermes - Gaivão Modesto - Guilherme Palmeira Hélio Gueiros- Humberto Lucena- João Calmoi!_:Joào Castelo - José Fragelli ..:... José Ignácio - José
Lins - José Sarney - Lenoir Vargas - Luiz
Cavalcante- Márío Maia- Martins Filho- Milton
Cabral - Moacyr Oalla - Moacyr Duarte - Nelson
Carneiro - Odacir Soares- Pedro Simon --Virgílio
Távora .

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Se todos os
Srs. Senadores já votaram vai-se proceder à apuração.
(Pausa.)
Votaram SIM 33 Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total de votos: 33.
Não houve quorum.

O Sr. Aloysfo Chaves --Mas, Sr. Presidente, há número. Há 37 Srs~Senadores no plenário; havia há pouco e
não saiu ninguérit. Alguns Senadores deixaram de votar'?

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Assessoria
da Mesa só encontra 34 Srs. Senadores em plenário. Não
há quorum.
A Presidência ainda não proclamou o resultado. Vou
renovar a votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurem a - Alberto Silva --Alexandre Costa
- Almir Pi,nto - Aloysio Chaves - Amaral Furlan Benedito Canelas - Carlos Alberto - Claudionor R o-

riz- Eunice Michiltes- Fábio Lucena- Gabriel Hermes - Gaivão Modesto - Guilherme Palmeira Hélio Gueiros- Helvidio Nunes- Humberto Lucena
---João Ca!mon- João Castelo -José Fragelli- José
lgnácio- José Lins- José Sarney- Lenoír VargasLomanto Júnior~ Luiz Cavalcante- Mário Maia1\-iartins Filho - Mauro Borges - Milton Cabral Moacyr Dai la - Moacyr Duarte- Nelson CarneiroOdacir Soares - Pedro Simon - Saldanha Derzi Virgílio Távora.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Vai-se proceder à. apuração.
Votaram ..SIM" 37 Srs. Senadores.

O requerimento foi aprovado. A matéria a que se refere volta ter sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho - Esgotada a
matéria COrlst~nte da Ordein do bia. Há oradores _i_Õscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores::
Os trabalhadores, através de suas representações de
classe, estão, aflitivamente, endereçando apelos aos congressistas -de-todoS os Partidos no senffdO de recusar o
decreto-lei que retirou da lei salarial os 10% para aqueles
que ganham até 3 salários mínimos.
Não _conseguimos ainda saber quais as razões desse
dcareto-lei, já que, prejudicando os mais necessitados,
não proporcionam qualquer rrielhor1a nos índices de
preços dos produtos e, conseqüentemente, não_ refletem
nos altoS custos qUe atormentam a todos os assalariados.
Temos numt::rosas vezes manifestado posição contrária a tal medida. Vimos defendendo a aplicação dos
índices salariais igualmente a todos, terminando com as
disparidades que cada dia mais distanciam uns dos outros, c esmagam toda classe média, situada entre 7 e 20
salários mínimos.
Ainda hoje os jornais publicam a tabela de reajuste salarial de abril situando em 42,7% para os que percebem
até 3 salários mínimos, havendo uma redução não só dos
índices salariais, como do INPC que, para quem gan~a
até 20 salários mínimos, atinge o percentual de 21,35%,
ficando o lN PC em 50%. Para os que ga!l_ha_m acima de
20 sãiCJrios mínimos, então, nem índice áe- reajuste, nem
INPC ficam excluídos das preocupações governamentais.
Paralelamente, verificamos estes dias a discordância
de alguns altos funcionários do IBGE que se demitiram
por- não concordar, ao que afirmaram, com manipulações nos índices do INPC, que resultariam em achatamento afnda maior dos salários e não refletiam a verdade
da realidade brasileira.
Lamentável que isso ocorra no momento em qUe o Sr.
Presidente da República procura congregar em torno de
si todos os segmentos da sociedade para enfrentar a
gravfssima situação econômico-financeira em que mergulhamos.
Estamos certos de que os compromissos dos parlamentares com os trabalhadores jã tornaram impossível a
manutenção desse decreto-lei e que nova política salarial
seja implantada, sem sacrificar as classes menos favorecidas c salvando a classe média, e desse modo proporcionando a sobrevivência de nossa indústria e de _qgsso_ comércio, hoje enfrentando dificuldades crescentes, que os
runeaçam de sucumbir.
Estt:: o apelo que formulamos aos nossos governantes.
Que se faça uma reforma salarial, mas para tratar todos
em igualdade_de condições e que salve do abismo a nossa
tão sacrifiCada -classe média.( muito bem!)
- 0 SR~ PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ReCebi e leio para que conste dos Anais desta Casa do
Congresso Nacional, o manifesto assinado por, praticamente, todos os presidentes de confederações de trabalha_cfores_ do BrasH, protestando energicamente contra a

edição do Decreto-Lei n9 2.012 de 25 de janeiro de 1983,
"veículo de modificações substanciais na lei salariaJ então vigente".
_
_
Os trabalhadores de uirt modo geral, Sr. Presidente c
Srs. Senadores, não concordam com essas alterações que
éles consideram_ que _abala!TI profundamente suas_ as estruturas financeiras bem como na área social há impficações.
Além disso, acham os srs. presidentes de federações,
que sendo o problema de caráter financeiro, o processo
legislativo "é de competência exdusiva do Congresso
Nacional''.
Transcrevo, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
declarando que damos pleno apoio aos trabalhadores
brasileiro::; na rilatéria em pauta e adiarlto, com certeza,
que essa é a posição também do meu Partido, o PMDB.
Eis o que diz o documento:
''Senhores Congressistas'':
A edição do Decreto-lei n~ 2.0 12, de 25 de janeiro de
1983. veiculo de modificações substanciais na lei salarial
entiio vigente, trouxe para--os trabalhadores brasileiros,
que aqui se manifestam por intermédio de suas respectivas confederações sindicais, profundas frustrações, tanto
no que se refere às esperanças de democratização definitiva do regime político, quanto no que tange às justas expectativas de-constante melhoria em suas condições de
bem-estar.
O respeito ao princípio democrático da independência
dos poderes constituídos sugeriria a adoÇào dO caminho
normal de elaboração das leis e não a opção pela vía excepcional do decreto-lei, para uma matéria que nãO se
comporta nos estreitos limites daquela excepcionalidade.
A justificativa do Governo, para a edição do menciona-do dCcreto-lei, foi a de que se trata de finanças públicas~ entretanto, veio ele alterar os critérios de correção
automática dos salários, erttão em vigor, previstos na Lei
6.708{79, a qual não cogita de finanças públicas, mas
sim da- disciplinuçào da política salarial do setor privado;
tanto é que, -no seu artigo 20, estabeleceu qüe suas normas não se aplicariam aos servidores da União, dos Ter~
rit6i'íos, dos Estados e dos Municípios e de suas a-Utarquias submetidas ao regime da Consolidação das Leis do
Trabalho
Daí se conclui que, não sendo matéria de finanÇas
públicas," o processo legislativo é da competência exclusiva do Congresso Nacional.
Quem assim entendeu já uma vez foi o próprio Gover~
no: quando, querendo introduzir modificações nas faixas
salariais e correspondentes fatores, previstos na Lei
6.708(79, i1ão Cdifou um decreto-lei, mas sim utilizou-se
do processo legislativo constitucional normal, remetendo ao Congresso Nacional projeto de lei, que posteriormente se transfofmou na Lei 6.886, de 10 de dezembro

de 1980.
Ao escolher agora uma via que se afigura inconstitucional, legislando sobre matéria do mais amplo sentido
social, o Governo mantém a mesma si temática de tomar
dt::cisões fundamentais para o povo brasileiro, sem consultar seus mais expressivos segmentos de opinião e marginalizando o Congresso Nacional, cujo poder, no caso,
é legitimado pela Constituição Federal.
Essa conduta vem frustrar, portanto, as mais justas esperanças, tanto dos trabalhadores como do povo brasileirogeral, de democratização do pafs, baseadas nas
afirmações reiteradas, ultimamente feitas pelo Presidente-da República.
Quanto à,'j condJçõcs d_e vida do povo brasileiro e dos
trabalhadores em particular, a edição do Decreto-lei nç
2.012/83, veio tolher todas as esperanças de melhoria,
porque acelera o crescente processo de empobrecimento
a que cst<Í submetida a esmagadora maioria da população, composta por assalariados, no contexto de uma
economia inflacionada há vária décadas.
Os critérios de correçào salarial adotados pelo
Decreto-lei 2.012/83, resultaram em redução dos sa·
!árias, agravando ainda mais as já quase insuportáveis
dificuldades dos trabalhadores para o sustento próprio e
de suas fumílias.
E, para tal redução, não há justificativa satisfatória,
vez que- _os__ reajustamentos salariais não são inflacio-

em

Março de 1983

Sexta-feira 4

DIÂRIO DO CONGRESSO NACI()NAL (Seção II).

nários nem responsáveis pela rotatividade da mào~de
obra nem pelo desemprego. Caso contrário, o arrocho
salarial, implantado a partir de 1965, à revelia dos trabalhadores, teria soludonado_o problema definitivamente.
E isso não se deu. Antes, pelo contrário, foi agravado
substancialmente.
A propósito, os próprios empregadores têm vindo a
público para afirmar qUe--ã·mectida não resolvefá os citados problemas da inflação, da rotatividade da mão-deobra e do desemprego.
As elevadas taxas de inflação decorrem, dentre outras
causas, da falta de um rígido controle de preços e lucros;
do déficit do tesouro; -das altas taxas de juros bancârio~
do excessivo endividamento externo; e não dos salários e
suas atualizações.
Afinal, por qualquer ângulo que seja focalizado, o
Decreto-lei 2.012/83 é negatívo, contrário aos interesses
dos trabalhadores e do povo bra~ileiros.
Por isso, as Confederaç_ões Nacionais de Trabalhadores, que aqui se manifestam aos representantes do povo
brasileiro, se posiciOnam contra aquele decreto-lei, conclamando os congressistas a corresponderem às promessas feitas ao eleitorado, rejeitando aquela medida, conforme é prerrogativa do Congresso Nacional, consagra~
da na Constituição FederaL
COnfederação Nacional dos trabalhadores na indústria- Ary Campüta, Presidente.
Confederação Nacional dos Trabalhadores em estabelecimentos de educação e cultura- NacibAbrahão, Presidente.
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio - Antonio Alves de Almeida, Presidente.
Confederação Nacional dos Trab-alhadores na A-gricultura - Josi Francisco da Silva, Presidente.
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres - Orlando Coutinho, Presidente.
Confederação Nacional dos Trabalhadores cm Comunicações e Publicidade- JoSé AlCeu Câmara Portocarrero. Presidente,
Confederação Nacional dõs Trabalhadores em Empresas de Crédito - Wt1Jon Gomes de Moura, Presidente.

Confederação Nacional deiS lriibalhadores cm Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais- RômUio Augustus
Pereira de Souza, Presidente.
Confederação Nacionar·a-as Profissões Liberais Carlos Falkenberg, Presidente."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.'}

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
127, de 1982, que aprova as conclusões e recomendações
da Comissão Parlamentar de Inquérito in-stitu-ída pela
Resolução n~' 69, de 1978.

-2Votação, cm turno úníco CIO Projeto de Resolução n~'
155, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia-como conclusão de seu Parecer n~' 865, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a elevar em
CrS 877.101.343,05 (oitoceiitOs e setenta e-Sete milhões,
cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob_nl's 866 e 867, deT9"82;- das Comissões:
-de Constituição e--JuStiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

O163

-3-

-lO-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
162, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 996, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ :146.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhõesde cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten_do
PARECER, sob n"' 997, de 1981, da Comissão
-de Constituiç-ão e Justiç-a, pela constitucionalidade e_
juridicidade, com vo_to vencido do Senador Hugo Ramos.

Votação, em turnO úriico, do Requerimento nY 16, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitandO,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 233, de 1981,
que autoriza a·PrCfCitura Municipal de São Joaquim
(SC). a elevar em Cr$ 15.126.000,00 (quinze milhões,
cento e vinte e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
202, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer nq 1.207 de 1981), que au~
toriza o Governo do Estado do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de USJ 50,000,000.00 (ciO-~
qüentu milhões de dólares norte-americanos), destinado
ao II Plano de Metas governamentais- PLAMEG II-79/83, tendo
PARECER, sob n9 1.208, de 1981, da Comissão
- --'-de Constituiç-ão e Justiç-a, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' I], de
198.3.--de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resoluç~o nY 115, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimentos do
- Estado.

-6Votação, em turno único, do Requerimento n"' 12, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarqu-ivamento do -Projeto de Resolução nY 99, de 1981, que
autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis
tnilhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.

-?Votação, em turno único, do Requerime~to n'i' 13, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 112, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 293.685.700,00 (duzen~os e noventa e três
milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

-8Votaçào, em turno único, do Requerimento n"' 14, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 186, de 19~1,
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta e quatro
milhões, trezentos e _quatro mil e quinhentos cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada.
-9VoÚ.ção, em turno único, do Requerimento n"' 15, de
1983, de autoria do senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiV::inienfo do Pfojeto de ResoluçãO n'i' 67, de 1982, que
autoriza o GovernO do Estado de Santa Catarina a eleVar em CrS 5_5.527.500,00 (cinqüenta e cinco milhões,
quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada,

-IiVotação em turno ún~co~ do Requerimento n"' 17, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367, do Regimento Interno, o desarquivamcnto do Projeto de Resolução nY 234, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim
(SC) a elevar em CrJ 43.600.000,00 (quarenta e três mi~
Ihões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
-12Votação, em turno único, do Requerimento n"' 18, de
1983, de autori::l do Senador Lenoir Vargas. solícitando
nOS termos do arL 36T dei Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 46, de 1982, qUe
autoriza a Prefeitura Municipal de Palmitos (SC) a elevar em CrS 59.270.108,58 (cinqüenta e nove milhões, dua
zentos e setenta mil, cento e oito cruzeiros e cinqiienta e
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.
-13Votação, em turno único, do Requerimento n"' 19, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqli_ivamento do Projeto de Resolução n~ 63, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste
(SC) a elevar cm Cr$ 149.999.653,53 (cento e quarenta e
nove milhõt:s, novecentos e noventa e nove mi!, seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros e cinqüenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada.

-14Votaçào, em turno único, do Requerimento n'? 20, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 64, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Cedro
{SC) a elevar em Cr.f 3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.)

PORTARIA N• 5, DE 1983
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 177 daResolução nl' 58, de 1972,
Resolve;
Designar Ubaldo Gonçalves, TécniCo Legislativo,
Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente Mário Sérgio da Silva Martins, Técnico Legislativo, Oasse Especial, Referência NS-25, do Quadro Per-manente, e_ José Ribamar Abreu Lima, Assistente Legislativo, Classe C, Referência NM-33, do Quadro Permanente, parn, sob a presidência do primeiro, constituírem
a Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos
constantes no Processo n"' 000921831, na forma do dis-posto no artigo 453, § i"', do Regulamento Administrat_ivo do senado Federal.
Sena{lo Federal, IY de março de 1983.- Aiman Nogueira da Gama. Dirctor-Geral.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
ANO XXXVIII - N• 005

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 5 DE MARÇO DE 1983

Ata da 4~ Sessão,
em 4 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
Da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e
Lenoir Vargas.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 4•SESSÃO, EM 4
DE MARÇO DE 1983
I. I - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9
4/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que in"troduz mo~
dificações na c;-onsolidaçào das
Leis do Trabalho, na parte que disciplina· a jornada de trabalho.
1.2.2- Requerimentos
-N9s 129 a 144, de 1983, de desarquivamento de proposições que
.mencíona.
1.2.3- Comunicação da Presidência

- Designação dos Srs. Senadores que integrarão a ComisSão Parlamentar de lnquérlto destinada a
investigar crise na Previdência Social Brasileira.

1.2.4 -'Discursos do Expediente

1.2.6- Comunicações da Liderança do PDS

ÃS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES;
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Claudionar Ruriz -- Gaivão Modesto -· Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros ~ ·~ Ale,"f.an·
dre Co~ta -·· Helvídio Nunes- Almir Pinto~- José Lins
---Virgílio Távora . Carlos Alberto- Moacyr Duarte
- Ma1tins filho- Humberto Lucena··- Milton Cabnll
-Nilo Coelho- Lourival Baptista- Passos PôrtoJoão Calmon - Moacvr Oalla- Benedito FerreiraHenrique Santilto ---~ MAuro Borges- Gastão Mtiller
-José Fragelli - Lenoir Vargas- Pedro Sin1on.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A-lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Sr:,_ Senador~.
Havendo n'1 regimental, declaro aberta a sessão:
Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1'1Secrctário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1983

SENA DOR
MOA C Y R
DUAR_TE- A modernização do
sistema educacional~ como medida
eficaz para se alcançar o progresso
econõmico e o desenvolvimen.to so~
cial do País.

De substituições de membros
em comissão parlamentar de in~
quérito.

Introduz modificações na Consolidação das Leis
do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de tra-

SENA DOR
LUCENA- Defesa dos conceitos
emitidos na sessão de _ontem sobre
a atuação polftica desenvolvida
pelo ex~Senador Jarbas Passarinho.

1.2.7- Comunicação da Liderança do PMDB

- De substituições de membros
_em comissões parlamentares de in~
quérito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' A Seçào II, do Capitulo II do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 58 a 65), passa
a vigorar com as seguintes. modificações:
Art, "59,,, .. -.......••............... ~···
§ 19 Do acordo ou do contrato coletivo de tra~
balho deverá constar, obrigatoriamente, a impor~
tância da remuneração da hora suplementar que se~
rá, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) superior
à da hora normal.
Art. 61 ..... ~- .......••..••.•....... ----~~§ 2" Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente
será acrescida de, pelo menos, 50% (cinqüenta por
cento) em relação à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo o acrescimo será
de 100% (cem por cento) e o trabalho não poderá
exceder de doze horas, desde que a lei não fue ex~
pressamente outro limite".

SENADOR ITAMAR FRANCO, como Líder- TranScrição,
nos Anais, de documento da Asso~
ciação Comercial de Minas a res~
peito do gi'ave momento nacíonal.
SENADOR BENEDITO CANELAS, pela ordem- Solicitando à
Mesa inclusão em Ordem do Dia,
do Requerimento n\1 l 05/82.

-

1.2.8 -

Leitura de projeto

~

Projeto de Lei do Senado nç.
5/83~Complementar, de autoria do
Sr. Senador Odacir Soares, que ai~
tera a redação do art. 18 e revoga o
_art 29 da Lei Complementar n'141,
.de 22 de dezembro de l98l.
1.3 -ORDEM DO DIA
~Projeto

de Resolução n9
127/82, que aprova as conclusões e
recomendações da Comissão Parla~
- N01s 145 a 152/83, de desar~ mentar de Inquérito instituída pela
quivamenlo de proposições que- -Resolução n9 69/78. Retirado da
menciona.
pauta.

J .2.5 -Requerimentos

balho.

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Ar.t~ :}9 Revogam~se as ·'d)sposições em contrário.
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-Projeto de Resolução nll
155/82, que autoriZa ri Pfefeitura
Municipal de Bagé (RS) a elevar
em CrS 877.101.343,05, o montante
de sua dívida consolidada. Aprova~
do, à Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n~'
162/81, que autoriza o Gove-mo do
Estado de Pernambuco a elevar em
Cri 246.000.000,00, o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado,
à Comissão de Redaçà-o.
-Projeto de Resolução nl'
202/81, que autoriza o Governo do
Estado do Ceará a contrair emprés~
timo externo, no valor de US$
50,-000;ooo:oo (cinqücnta mill1õci
de dólares norte-americanos), des-

vamento do Projeto de Resolução
n"' 67 j82, que au-tori:ia o Governo
áo Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 5i.527 .500,00 o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado.
-Requerimento n"' 16/83, de
autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desãrqui--vamento do Projeto de Resolução
n<? 233/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC)
a elevar em Cr$ 15.126.000,00 o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado.
- Requerimento n" 17/83, de
autoria do Senador Lenoir Vargas,
tinado ao I f Plano de Metas GosoJlcitando, no5 lermos do art. 367
vernamentais - PLAMEG fi do R.egimentoJ Interno, o desarqui79/83. Votação adiada para o pevamento d0 Projeto de Resolução
núltimo item da pauta, nos termos
n"' 234/81, que autoriza a Preleltudo Requerimento n'i' 154/83, após
ra Municip<Jl de São Joaquim {SC)
usarem da palavra os Srs. Senadoa elevar em 43.600.0~,00 9 monres Alexandre Costa, José Lins,
tante áe sua dívidd consolidada.
Gastão Müller, Virgílio Távora,
Aprovado.
José Fragelli, Almir Pinto e Hélio
-Requerimento n9 18/83, de
Gueiros.
autoria do Senador Lenolr Vargas,
solicitanáo, nos termos do art. 367
-Requerimento n"' 12/83, de
do Regimento Interno, o dcsarqui-_
autoria do Senador Lcnoir Vargas,
vamento do Projeto de Resolução
solicitando, nos termos do artigo
n9 46/82, que autoriza a Prefeitura
367 do Regimento Interno, o desar·
Munic_ipal de Palmitos (SC) a elequivamento do Projeto de Reso·
var em Cr$ 59.270.108,58 o monlução n"' 99j8l, que autoriza o Go·
tante de sua dívida consolidada.
vemo do Estado de Santa .Catarina
a elevar em CrJ: 966.300.000,00, o - Api'ovãdo.
-Requerimento n9 19/83~ de
montante de sua dívida consolida·
autoria do Senador Lenoir Vargas,
da. Aprovado.
-Requerimento n"' 13/83, de solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o d1•sarquiautoria do Senador Lcnoir Vargas,
vamento do Projeto de Resolução
solídtando, nos termos do art. 367
n<? 63/82, que autoriza a Prefeitura
do Regimento Interno, o dcsarqui·
Municipal de São Miguel do Oeste
vamento do Projeto de Resolução
(SC) a elevar em Cr$
n9 112/82, que autoriza o Governo
149,999.(;153,53 o montante de sua
do Estado de_Santa Catarina a elevar em Cr$ 293.685.i00,00 o mon- dívida consolidada. Aprovado.
tante de sua divida consolidada.
-Requerimento n9 20/83, dt:
Aprovado.
autoria do Senador Lenoir Vargas,
-Requerimento n9 14/83, de
autoria do Sr. Senador Lenoir Vargas, solicihmdo, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desa.rquivamento do Projeto de Resolução n<? 186/81, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Cata·
rina a elev<H em Cr$
164.304.500,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado.
-Requerimento n9 15/83, de
autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, iios termos do art. 367
do R~gimentó Interno, o desarqui-

solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n9_6_4f82, que autoriza a Prefeiturl-l
Municipal de São José do Ci::.dro
(SC) a elevar em CrS 3.966.000,00 o
montante de sua dívida COnsolida·
da. Aprovado.
- PrOjeto du_ Resolução n9
202/8 l, que autoriza o Governo do
Estado do Ceaiá a contratar empréstimo externo, no valor de US$.
50,000,000.00, destinado ao TI Plano de Metas governamentais -

JUSTIFICAÇÃO

Os percentuais de acréscimo previstos na Seção II, do
Capítulo II, do Título 11, da Consolidação das Leis do
Trabalho, para remuneração das horas trabalhadas extraordinariamente (sejam as duas permitidas no art. 59,
sejalJl as demais decorrentes de força maior ou de necessiáadc de conclusão de serviços, do art. 61), mostram-se
verdadeiramente irrisórios, não compensando o esforço
físico e mental despendido pelo trabalhador.
Por isto que, pelo presente projeto cstamo.s postulando a elevação dos mesmos para 50% (cinqüenta- por cen~

PLAMEG II - 79(83. Votação
adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 11/83, de
autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n9 115/81, que autoriza o Governo
do EstadO de Santa Cãtarina a rca·
lizar operação de empréstimo ex.~
terno, no valor _de US$
50,000,000.00, destinada ao programa de investimentos do Estado.
Votatào adiada por falta de quo·
rum.
1.4- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR JOS!I L/NSEsclarecimentos concernenLes ao
projeto de aproveitamento econômico da madeira existente em área
a ser inundada pela barragem de
Tucuruí.

SENADOR_
MVLLER- Criação da Guarda

Costeira.
SENADOR
LOURIVAL
BAPTISTA- Falecimento do ra·
dialista José da Silva Lima.
SENADOR JOSt SARNEYApelo em favor de região do Estado do Maranhão, atingida por seca.
SENADOR
HELVIDIO
NUNES- Revogação de resolução do Banco Central que inviabiliza a implantação do PROV ÃRZEAS no Estado do Piauí.
SENADOR
NELSON
CARNEIRO- Homenagem ao
Ministro Xavier de Albuquerque,
do Supremo Tribunal ~ederaL

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-DISCURSO PRONUNCIADO E~1 SESSÃO ANTERIOR.
- Do Sr. S~nador Alo)•sio Chaves, proferido na sessão de 3-3-83.
3 - ATO DA COMISSÃO DI-

RETORA
- N<? 12, de 1983.
4- MESA DIRETOR,\
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

to), no primeiro caso e para 100% (cem por cento), no segundo, sempre tomada por base a remuneração da hora
normal.
Sala das Sessões, 4 de março de 1983.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

dente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de tra·
bulho.
§ l9 Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho
deverá constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos,
20% (vinte pá r cento) superior à da hora normal (V. Pre~
julgado TST 52, Súmulas TST 24, 56 e 76, no apêndice).
Art. 6 l Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a
duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior,
seja para atender à realização ou conclusão de serviços
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo
manifesto.

S 29 Nos casos r..ie excesso de horário por motivo de
força maior, a remuneração da hora e-x.cedente não scrâ
inferior a da hora normal. Nos demais casos de excesso
previsto neste artigo, a remuneração será, pelo menos,
25% (vinte e cinco por cento) superior à áa hora normal,
e o trabalho não poderá exceder de doze horas, r..iesde
que a lei niio fixe expressamente outro limite.

( Ãs Comis.w!e.1· de Constituição e Justiça, de Legis·

fação Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O projeto
lido ser<i publicado e remetido às comissões competen~
tes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
l 9-SecretárioJ.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• I29, DE 19ll.l
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei n'i'
051/81, de minha <tutoria, que "Dá Nova Redaçào ao
Parágrafo Primeiro do Art. 39, da Lei 5.988, de 14· 12~
73", feita a réconstituiçâo do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de l 983. -Raimundo Pa·
rf'nte.
REQUERI~IENTO

N• 130, DE 1983

Nos termos r..io disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquívamnto do PLS 62/81, de minha autoria, qu~ "Dispõé sobre a Cobrança de Contas
de Energia Elétrica, Água, Gás e Telefone, pelas Empresas Concessionárias de Serviços Púhlicos e dá outras
Provid~ncias," feita a reconstituição do processo, se nec~sária.

Sala das Sessões 3 de murço de 1983.- Senador Raiumundo Parente
REQUERIMENTO N• 131, DE 1983
Nos termos do dispos-to no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS 076/Sl. de
minha autoria, que "Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho.", feita a reconstituiçâ_o_do
processo, se necessária.
SuJa das Sessões, 3 de março de 1983.- Senador. Raimundo Parente

REQUERIMENTO N• 132, DE 1983
Nos termos do disposto no art.367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS no 199/81, de
minha autoria, que "Dispõe sobre apuração de saldOs
disponíveis em caderneta de poupança e dâ outras providências", feita :.~ reconstituição do processo, se ncces·
sária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Raimundo Pa"
rente.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO
REQUERIMENTO N• 133, DE 1983
Art. 59 A duração normal do trabalho poderá ser
acrescida de horas suplementares, em número-não exce--

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamcnto do PLS n9 304/ST, de
mínha autoria, qu~ "Dispõe sobre o serviço de vigilância

Março de 1983
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em navios, por vigias portuários e determina outras providências", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sal3 das Sessões, 3 de março de 1983.- Raimundo Pa-

rente.
REQUERIMENTO N' 134, DE 19S3

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento dO-PLS 310/81, de
minha autoria, que "Prorroga, por dez anos, o prazo assinado no artigo J<;> da Lei 5.755, de 3-f2-7I. que isenta
do pagamento dos imposto predial e territo_rial urbano e
de transmissão, no Distrito Federal, imóve-is adquiridos
por componentes da força expedicionária brasileira, feita
a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- R-aimundo Parente.
REQUERIMENTO N• 135, DE 1983
Nos termos do disposto no rrrt. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n'-' 17/82 que "Altera artigos do Código Civil"
(lei 3.071, de 19 de janeiro de 1916, com alteraçõeS posteriores), de autoria da ex-senadora Laelia Alcantara, feita
a reconstituiç-.d.o do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Mário Maw.
REQUERIMENTO N• 136, DE 1983
Nos termos do dispos'to no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivtiinCllto do Projeto de Lei do
Senado n'-' 19/82 que "Dá nova redaçâo ao artigo 370 do
Co digo Civil" de autoria da ex-senadora Laélill Alcântam, feita a reconstituição do processo, Sé necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 198.3~- Mário Maia
REQt:ERIMENTO N• 137, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento.lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n'-' 41/82 que "Acrescenta artigo ao DCCfeto-Lei
594, de 27 de maio de 1969, que lnStlúi(a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências," de autoria da exSenadora Laéli<± Alcânt<.~ra, feita a reconS-tituição do
processo, se necessária.
Sal<.~ das Sessões, 3 de maio de 1983. Mãrio Maia.REQUERIMENTO N• 138, DE 1983
Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento (oterno, requeiro o desarquivament<Ydo Prõjeto de Lei do
Senado n'-' 42/82 que "Acrescenta artigo à Lei 6.717, de
12 de novembro de 1979, que autoríza modalidade de
çoncurso de prognósticos da Loteria Federal, regida pelo
Decreto- Lei 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras providências," de autoria da ex-Senadora Laélia de
1\lr.::ântara, feit<.~ a reconstituição do processo, se n.ecessâria.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983:- Mário Maia.

Senado n:-60(82 que "acrescenta artigo aq Decreto-lei n'-'
J .923.,-dC 20 de janeiro de 1982, .que modifica a legislação
que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvq_lvimento
Social - F AS - "de autoria da ex-senadora Laélia de
Alcântara, feita a reconstituição do processo, se necessária.
S~!a das Sessões,~ de março de 1983.- Mário Maia.
REQUERIMENTO N• I42, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS 126/82, de
minhõ.l autoria, que "dispõe sobre o prazo extinto do Dire"ito de Lançamento do Imposto Sobre Renda", feita a
reconstituição do processo, se -necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Raimundo Parente.
REQUERIMENTO N• 143, 0E.. 1983
Nos termos do disposto no aft. 367 do Regimento ifl.
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 160/82 que "restringe a disponibilidade dos
bens imóVeis do analfabeto", de autoria da ex-senadora
Laélia de Alcântara, feita a reconstituição do processo~
se necessária.
Salàs das Ses~~es. 3 de março de 1983.- Mário Maia
terno~

REQUERIMENTO N• 144, DE 1982
Nos termos Regimentais, requeiro o desarquivamento
do Projeto Lei do Senado nQ 187/82, de minha autoria,
que, "institui a Semana do Jovem, e dá outras providências·~~-

Sala das Sessões, 4 de março de

Nelson Car-

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dal!a)- Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos em Ordem do
_Dia, nos termos do art. 279, II, c, 1 !, do Regimento Interno.
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Tendo em
Vis1a a críaÇão~ através da Resolução n~' 99, de 1982, promulgada em 30 de novembro de 1982, de autoria do Sr.
Senador Humberto Lucena e outros Srs. senadores, da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar críse na Previdência Social Brasileira, a Presidência,
de acordo com as indicações das Lideranças, designa
para integrar a referid<.~ Comissão os seguintes Senadores:
PDS
Titulares

Suplentes

Ôdacir. Soãfes
Lourival BaptiStã
Almir Pi~to
Albano Franco
Joilo Castelo
Carlo.s Chiarei/i

Raimundo Parente
João Lúcio
Gaivão Modesto
Jutahy Magalhães

PMDB

REQUERIMENTO N• 139, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o des.arquivamento do Projeto d_e Lei do
Scmtdo n'-' 5l/82 que "Acrescenta artigo à Lei 6.162, de 9
de dezembro de 1974, que cria o fundo de apoio ao Desenvolviffiento Social ....:.... F AS - e d.ã olai-as PrOvidências" de autoria da ex-Senadora Laéli<i de Alcântara, feita a reconstituição do processo, se necessária. _ _
Sala das SesSões·, 3 de marçO de 198i- MâriO Ma-ia.

1983~-

neiro

Titulares

Henrique Santi!lo
Itamar Franco
Affon~o Camargo

Suplentes

Saldanha Dcrzl
Gastão Müller

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador
Mo<.~cyr Duarte.

REQUERIMENTO N• 140, DE 1983
Nos tennos do disposto nO art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamcnto do PLS ol' 053/82, de
minha autoria, que "assegura a filha solteira, maior de
2 I anos, não ocupante de cargo público permanente, a
pensão temporária de que trata a Lei ol' 3.373, de 12-358", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983. -Raimundo Parente.
REQUERIMENTO N' 141, OE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
.terno, requeiro o dcsarquivamento do Projeto de Lei do

O SR. MOACYR DYARTE (Pronuncia o seguinte
diScUrso.)...::.... Sf:-Prcsideftte, Srs. Senadores:
A. Universidade Brasileira, em fins do ano passado,
voltou ao procênío da vida pública nacional, com a presente e premente reinvindicação dos seus mestres, esma~
gaàOs sOb Opeso crescente das dificuldades que se amonto<.~m sobre os seus ombros, curvados já por tantas crises
de sobrevivência, que se estendem desde a pobreza material para prover a subsistência familiar até a impossibilidade de aquisição de livros cada dia mais caros, para ampliação dos conhecimentos e exercício pleno de um magistério atualizado, lúcido, culto .e eficiente.
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Ao confiarmos na saJ;!edoria, equilíbrio e capacidade
de diálogo dos nossos dirigentes e mestres, aguardamos a
solução harmônic<i. dO. impasse, pois se é verdade que da
discussão nasce a luz, não é menos verdade que por mais
luz que se faça sobre o problema da educação, muitas
trevas resistem, como obstáculos difíceis. de serem transportas, até que alcancemos as claridades sonhadas que
perseguimos como tarefa e missãu maiores do almejado
desenvolvimento nacional e do chamado processo civilizatório bra:.ileiro.
Cabe aqui um apelo dramático e veemente à consciência, à inteligência, à experiência e à competência de nossos homens públicos, na mesma linha de convocação da__qucle outro feito à class!! politica, nas horas dolorosas de
tr<.~nsição do regime de exceção para as fronteiras dei
abertura democrática: _o apelo à imaginação, para criar
as fórmulas prõPíciatórias que ·permitam o ·mais rápido
acesso do povo à democracia plena.
Só a imaginação energizada pelos dínamos da cultura
pode criar o sonho que fecunda, a visão que ilumina, a
verdade que desvenda, e o amor que constrói a sabedo~
ria, _a esperança e o futuro. Só se cria e constrói com sabedor i_a. E é dessa sabedoria que estamos carentes, e é
dessa sede que todos padecemos.
d"überto freyre afirma, em prefácio ao livro "Omissão da Universidade", do ilustre José Carlos de Almeida
Azevedo, que: "Uma das nossas concordâncias com
aquele Monta.igne_, sempre tão mestre, erajustamenteesta: reconhecermos haver uma sabedoria por vezes supe~
rior às erudições". E continua dizendo que "essa sabedoria po~e vir mais dos poetas do que dos técnicos. Mais
da própria genJ~ Qo povo do que das academias. E da
qual as Universidades não deveriam nunca afastar-se, fechadas em especialismos, em jargões, em academicismos''. E prossegue a lúcida e prática análise do nosSo sociólogo maior: "Daí me parecer inteligente a orientação
daquelas Universid,ades modernas que põem em cantata
com seus estudantes, indivíduos que considerem antes
criativos que espCda!istas. Poetas, artistas, pensadores,
cientistas, místicos.. Pois a verdade é que de criatividade
assim descomprometida de especialismo está precisando
o mundo de hoje e, de modo particular, patses como o
Brasil, em fases de transição".
Parece chegada a hora de se demarcar o início da Era
da EduCação, como· O denagrar de uma monumental e
ampla, abrangente e total campanha para colocar a edu- ~ação no ~-lais alto ·patamar dri. pirâmide social e administrativa, convictos que estamos, por uma visão uni ver·
sal da problemática educaciooal, de que somente poderemos mudar a face da sociedade brasileira dando-lh~ uma
moderna configuração e um novo visual, se desenvolvermos e levarmos a termos um vasto processo de transform;tçào .e aperfeiçoamento da educaçilo.
Para que esse processo complexo e difícil se torne viá·
vel há que se começar pela ostensiva, discriminatória e
protecionista, opção pela educação, privilegiando-se não
só pela clara ênfase que se empreste ao problema, como
pela alocaçilo de recursos em proporções gigantescas e
conccntratóiias, de tal sorte que se estabeleça um percen·
tua] mínimo da ordem de 15% ou mais do Orçamento da
União, para custear o grande Plano Nacional de Educação, que será o marco de nossa redenção e de nossa
marcha para o futuro e civilização
E axiomática a sentença que diz que não há progresso
sem educação, e foi um notável e imortal norteriograndense, o inesquecível parlamentarista José Augusto Bezerra de Medeiros quem, há mais de meio século, já bra-·
dava das tribunas deste CQngresso, que não há desenvoiR
vimento sem educação, e nem educação sem recursos humanos altamente qualificados.

a

i:. preciso, pois, investir fundamente e largamente na
educaçào,e, prindpalmente, no homem.- professor e
aluno - o mais valioso potencial de que dispõe uma
Nação jovem, que decidiu disputar a corrida do desenvolvimento e já desponta entre as potências do mundo livre.
O Brasil, inquestionavelmente, vem se adiantando
com celeridade no rumo do futuro, e para tanto teve de
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se-equipar com novas tecolo_gias e, paralelamente a esse
acréscimo de instrumentos de trabalho, partiu para a
modernização dos variados setores de sua ec.onomia,_ única forma de_ reestruturar a sociedade e criar novos espaços onde se plantassem as sementes do bem-estar social e da feficidade e prosperidade coletivas.
O surto desenvolvimentista que salta aos olhos e se
comprova nos balanços estatísticos dos setores de hr:ibiHtação, saúde, assistência social, transportes, siderurgia,
energia, telecomunicações e bens de consumo, entre outros, criou, em nosso País, uma nova consciência nãCional, que se esforça para edificar o progreSso hfilsileiro
sobre as duas grandes pilastras que, em essência e substância, garantem e avaHzam a prosperidade e o desenvolvimento dos povos, o binômio: educação e agricultura.
Mas essa modernização somente se torna possível e fecunda à custa de elevados investímentos em tecnologia e
infra-estrutura, muitas vezes importadas, em virtude de
nossas carências internas e das deficiêncíaS Ofiundas d_as
fragilidades e descompassas do nosso claudicante sistema educadÔnal.
Urge, portanto, uma reciclagem geral no sistema,
partindo-se de uma profunda reflexão e análise sobre o
conteúdo c as projecõeS:-,_ os direcionamentos e os rumos
da educação nacional, mediante a revisão das poUticas
do sctor, para a formulação de estratégias capazes de
conferir-lhe perspectivas na montagem de um sistema de
desenvolvimento equilibrado e lógico, qui sej:i rnals- do
que um sonho, bem mais do que uma itusão, e_ muito
mais do que um jogo di imaginação_. Nós temos um com~
promisso com a realidade do País, compromisso inadiável e irrecusável, pois a realidade desafiadora e complexa
não se satisfaz com sOluções simplistas, empíricas ou
protelatórias. Ela exige medidas radicais e em profundidade, muitas delas até impopulares e drásticas, mas que,
somente elas, têm o poder de quebrar velhas estruturas,
desmontar arcaicas construções burocráticas e viciosas,
e, dessa forma, sobre o caos e a cinza, começar a obra ciclópica de reconstrução e renovação.
Para tanto é preciso coragem, determinação, firmeza,
decisão e ação. CremoS' que tem sido intenção dos Go~
vernos, ao longo do processo revolucionário, erigir a
educação em prioridade nacíonal. Mas há um grande
distanciamento e um profundo abismo entre a intenção e
a ação.
Os críticos contumazes e recalcitrantes do sistema têm
perguntado se há interesse r.eal em equacionar sobre ba~
ses firmes e solucionar com medidas radicais e efetivas, o
problema da educação, e põem em dúvida as tais intenções diante-do elenco de ações diversificadas que corr- flítam com a -linha mestra do pensamento cultural. A
descrença aumenta quando surgem investimentos maciços- em projetas de infraestrUtura industrial, energética
e turística, e enquanto-isso apenas iriínúsculas fatias do
bolo orçamentário, que cada dia minguam mais, são em·
pregadac;. na formação, no treinamento e no aperfeiçoa
menta de recursos humanos no setor da educação;
Acreditamos que na raiz do problema, aceitas as críticas e conferidas as estatísticãs, estaria a deficiência crónica da engrenagem governamental encarregada de implementar a ação educacionaL Essa falha no embasamento
educacional tem de ser detectada, principalmente, PeJa
ação do campo político, uma vez que a definição de políticas não tem sido acompanhada da formulação de estratégias e da provisão de recursos para sua <joncretização.
As diretrize5-de planejamento do Ministério da Educação e Cultura, Para o ano de 1983, consubstanciadas
nas prioridades estabelecidas no III Plano Setorial de
Educação, Cultura e Desporto/80~85, orientam-se no
sentido de contribuir para "a efetivã democratização de
oportunidades no ensino de 1"' grau e para o acesso das
populações carentes do-meio urbano e rural aos bens da
cultura'', Esta é a política, e&_ta é, também, a vontade do
governo.
Para que isso passe da palavra à ação será necessário,
ainda, assegurar a interação- e complementariedade de
esforços entre o MEC e as Secretarias de Educação e
Cultura das unidades federadas, mediante racionalização e descentralização, delimitando-se as competên-

Março de I983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL_(Seç_ão II)

cias de .cada esfera de governo e conferindo-se a autonomia decisória imprescindível, para que se possa mudar o
panorama geral da educação. Mais do que isso; é preciso
que as diretrizes da política orçamentária sejam fixadas
em função das necessidades comprovadas do setor, de
mOdo a que o orçamento venha a refletir e privilegiar
áreas e ações prioritãriãs.
A esta Casa, cabt:- também, a par de legislar, exercer
controle sobre o processo educacional brasileiro, por
força do mandato conferido aos seus inte.grantes e como
retribuição aos que exerCem a preferência de escolha.
Portanto, temos que contribuir por todos_ os meios de
que dispomos, e usando a influência de que nos capacitamos, para que as prioridades do governo sejam cumpri~
das integralmente, devolvendo-se à educação o pesO
orçamentário que detinha nos primeiros anos da década
de 60 e que, por força de outras prioridades, foi sendo re~
duzido, pouco a pouco, até cair a um nível injii.Sfificável
e insuportável. em l981.

O Sr. Almir Pinio --Permite V.Ex• um aparte?

9 SR. MOACYR DUARTE- Com todo o prazer.
O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Moacyr_ Duarte,
estou acompanhando com muita atenção -o importante
discurso que V.Ex• pronuncia na tarde de hoje no Senado da República. V. Ex• vem catalogando assuntos prioritários da administração pública de nosso Pafs, acentuando mais o aspecto educacional de saúde pública. Vezes várias temos ouvido aqui o nosso prezado colega
João Calmon, conduzido, mais uma vez, à Comissão de
Educação e Cultura, seu atual Presidente. S.Ex•, um es~
tudioso do assunto, nos deu, na legislatura passada, dados importantíssimos sobre a queda do nível de educação em nosso País, que se encontra numa situação
pouco lisonjeira, perante as demais nações. Também,
modestamente. devo dizer a V.Ex• que, quando me é
dada a oportunidade, abordo este assunto, como Secre~
târio da Educação que fui do meu Estado, ao tempo do
Governador Parsifal Barroso, e Secretáriõ" de Saúde_que
fui, ao tempo do governo do nosso atual colega de Senado, Senador Virgnio Távora. Passei por essas duas Secretarias, ambas muito pobres, não dispunham de verbas
orçamentárias satisfatórias e pude assim atinar para o seguinte: se o Governo Federal não olhar com bons olhos
o problema educacional, o problema sanitário do País,
principalmente em relação ao Norte-Nordeste, nesta
fase crítica que atravessamos de quase cinco anos de estiagem, não sei o que será da educação da nossa gente, e
da saúde do nosso povo. O Ministro Waldir Arcoverde,
da Saúde, temwse esforçado ao máximo para um atendimento, quando nada regular, neste ponto da vacinação,
preservando a saúde do povo brasileiro, sobretudo das
crianças brasileiras, quando S.EX•encara com seriedade,
por exemplo, o caso da poliomielite, através de maciças
campanhas realizadas no País, nos meses de julho e agosto e que têm se!vido de padrão para muitos outros pafw
ses. Secretários de Saúde de nações amigas vieram ao
Brasil para acompanhar os trabalhos realizados durante
a última vacinação contra a poliomielite. Isto, no setor
da Saúde. Neste ano, ainda não tive a oportunidade de
estar com o Ministro Waldir Arcoverde, mas, pelo que
me foi dado ler nos jornais, S. Ex• tem declarado que melhorou um pouco a verba para o Ministério da Saúde.
Não tive a honra de vísitar a atual Ministra da Educação
e Cultura, Esther Ferraz, uma têcnica de riomeada, mas
espero fãzê~lo em breve. Mas, nobre Senador, tenho me
batido nesta Casa pelo ensino de artes Industriais e ilunw
ca entendi a razão por que acabou-se esse ensino que era
supervisionado pelo INEP, do Ministério da Educação e
Cultura. Dias antes de deixar o Ministêiio, conversei
com o Sr. Ministro Rubem Ludwig. Nessa ocasião, S.Ex• disse-me que ignorava por CQlllpleto a existência do
problema do ensiiio de artes industriais nO Brasil. Este
ensino eu acompanhei de perto, ao tempo do saudoso
educador Anísio Teixeira. Tais escol~ funcionavam em
pavilhões construídos anexos ao que nós chamávamos
de grupo. escolar- hoje escola de primeiro grau,- iSto,

com o objetivo claro de atrair aquelas crianças que faziam, naquela época, o 4.., e o 51' anos primários. Exalamente porque no 4'1 e 5"~~ anos as crianças com I O e 11
anos, meninos eram retirados da escola pelos pais para
ajudá-los no plantio, na limpa, no roçado, enfim, na
agricultura, e, aquelas crianças, mocinhas, meninotas de
lO a II ãnos, iram leVadas para a ajudã doméstica, auxiliando as mãezinhas na costura, no asseio da casa, no
trabalho doméstico, enfim. Pois bem, não sei porque esse
estudo de artes industriais acabou. No Cearâ roram
construídas 12 Escolas de Artes Industriais, atualmente
desativadas, com o material encostado, deteriorando-se.
Então, acho muito oportuno o discurso de V. Ex• nesta
tarde. 1:. uma advertência, se assim PossO dizer, que fazemos no começo de uma nova legislatura, às autoridades
competentes, para que revejam o assunto que, acredito,
de alta magnitude para a educação das crianças brasileiras.

O SR. MOACYR DUARTE- 0 aspectQ focalizado
no aparte do nobre Senador Almir Pinto, infelizmente,
não foi enfocado neste meu pronunciamento que faço
neste instante, qual seja, o problema da educação sanitária. Mas, provavelmente, outros Srs. Senadores haverão de abordá-ia pela sua oportunidade e atualidade.
Relativamente aos pequenos cursos que eram ministrados no ensino de primeiro grau, das chamadas artes
domésticas ou industriais, eles foram elevados para outro estágio, para um segundo grau, e aqueles cursos inicialmente ministrados hoje estão transformados em escolas profissionalizantes de segundo grau ...
O Sr. Almir Pinto -

que fracassaram.

O SR. MOACYR DUARTE- ... que hoje estão mui·
tiplicadas em todo território nacional.

O Sr. Afmir Pinto- ~.Ex• me permite? O ginásio profissionalizante fracassou porque o seu objetivo inicial era
o de ser uma espécie de academia para aqueles que vinham das escolas de artes industriais, do ensino inScipiente de cerâmica, de couro, de madeira, quando a esco~
la de arte industrial preparava a criança para o ginásio
profissionalizante. Mas preferiram o quê? Começar a
casa pela cumieira, deixando de lado o _alicerce que eram
as escolas de artes industriais.
O SR:MOACYR DUARTE- Agradeço o aparte do
eminente- representante do Estado do Ceará, que veio
enriquecer o meu pronunciamento.
Aliás, Sr, Presidente, antes de iniciar o meu discurso,
eu deveria ter pedido licença a dois eminentes Senadores,
o Senador João Calmon e o meu nobre Lfder Senador
Aloysio Cha.ves, que pela experiência, pelos seus altos
conhecimentos do setor, em decorrência das próprias atividades que já exerceram - o Senador Aloysio Chaves
como Reitor da Universidade Federal do Pará, e o Senador João Calmon como Presidente da Comissão de Edu~
cação e Cultura por tantos anos- eu deveria ter pedido
permissão a esses dois eminentes pares para me atrever a
pronunciar-estas desataviadas considerações em torno de
um assunto de tão magna importância.
As ações prioritárias para 1983, centradas na expansão e elevação do nível de qualidade da educação básica,
assim como no esforço de revalorização e dinamização
da cultura brasileira, só poderão ser implementadas se os
recursos forem providos em escala e ordem de grandeza
bem superiores à verificada nos três primeiros anos desta
década. O atendimento aos 23 milhões de crianças na faixa do prê-escolar; aos 7 milhões de crianças- de 7 a 14
ariõs, foi-a ôa ·escola~ não obstante o mandamento constitucional; aos 19 milhões de analfabetos; aos grupos cazonas Urbanas e rurais; aos que necessitam de
rentes
educação especial; aos professores mal qualificados e
mal remunerados, e ao reaparelhamento das estruturas
de ensino a nível estadual e municipal, tudo isso está a
exigír um- esforço gíg<intesco e urgente da parte do- Governo.
A ação do MEC nos últimos dois anos tem sido proffcilá. e modelar, a julgar pelo seu processo de ampla reor-
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ganízação administrativa,- que eliminou anacronismos e
estabeleceu as bases para um desenvolvimento institucio·
nal voltado para o cumprimento de suas finalidades específicas.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência esclarece ao nobre orador que o seu tempo estã esgotado.

O SR. MOACYR DUARTE=Agradeço a advertência do Presidente da Casa, e recorreria- a sua reconhecida
generosidade para que me concedesse mais alguns minu-

tos, a fim de concluir a minha palavra.

O Sr~José Lini,- Pennite V~ Ex• um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE- Com todo o prazer.
O Sr. José Lins- Senador Moacyr _D_uarte, em todo
esse quadro de dificuldades, que V. Ex•estâ apontando e
que precisa urgentemente ser revisto, uma nota realça e
merece aqui ser citado. Refiro-~me à posição da Ministra
Esther Fep-az que, nesse esforço do Goveno Federal
para reduzir as despesas públicas, cumpriu rigorosamente o pedido da SEPLAN, mas não retirou um só cruzeiro
da Universidade ou dos Ensinos Primários e .SeCundârios. Desejo, por isso, cumprimentã-Ia.
O SR. MOACYR DUARTE- Merece efetivamente
encômios e aplausos o comportamento da Ministra
Esther Ferraz, porque a duras penas conseguiu que o
orçamento do Ministério da Educação e Cultura mantivesse os mesmos índices para o corrente exercício financeiro, consignados na Lei de MeiOs do ano próx{mo passado, apesar do esforço feito pela SEPLAN no sentido
de redução dessas dotações orçamentárias.
Paralelamente, através de orientação normativa e assistência téCnica às unidades federais, tem 0- MEC forc~
jado por efetivar um planej~mento pÚticipativo, para
maior confluência das ações. No entanio, os fndices negativos em termos de matrículas, evasão e má qualidade
do ensino. continuam a· inchar ãs CStãtíst1cas e não sC Vislumbra, a curto ou médio praz_o, um horizofite proniis-

sor.
A quem imputar a culpa? Ao sistema educacional isolado, ou, simultaneamente, à estrutura societal e à política que tem privilegiado o económico em detrimento do
social? A nós, cidadãos, e a nós representantes do povo,
que não exercemos o nosso dever de alertar e de demqns-:
trar os erros e equivocas, que não praticizamos o nossO_
direito de corrigir as distorções evidenciadas e assumir
nossa parcela de responsabilidade na condução e solução
dos graves problemas que nos chocam a inteligência e o
bom senso?
Este ê o desafio que temos à frente. Que respoStã. daremos, que ação empreenderemos, que faremos, enfim?
O eminente Ministro Rubem Ludwig, quando à frente
do Ministêrio da Educação e Cuitura, pugnou tenazmente no sentido de redirecionar os rU:mos da aparelhagem
educacional, no sentido de sua modernização e de uma
orientação finalística que as necessidades da sociedade
·brasileira estão a reclamar. Ele costumava conclamar a
todos para um compromisso irrecusável com a realidade
do País, desafiadora e complexa, e ao envolvimento coletive de r,esponsabilidades que decorrem desse compromisso.
este compromisso que cobramos a todos os segmentos vâlidos da nacionalidade, ao indagar nesta hora o
que haveremos de fazer para tentar solucionar em bases
efetivas, imediatas, concretas e de transformação, os
problemas que ar estão, prementes e ardentes, da educação nacional. E a nossa resposta será tão mais pronta e
efetiva qUanto mais empenhados estivermos em formular a aplicar estratégfaS, e viabilizar mecanismos que, se
por um lado .impi:çam a desigualdade económica causadora de privilégios feudais e responsáveis pelo abandono
de vastos contingentes populacionais das periferias urbanas e do meio rural, por outro lado_ propiciem a aculturação das grandes massas para que elas não sejam, de futuro, um fardo pesado para a Nação eu~ fermento na.
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aÇão demã.gógica dos agitadores, mas slp1 uma força de
inteligência~ trabalho, riqueza e poder- incorporada à
grandeza, ao patrimônio e ao desenvo~vimento do País.
A ilossa resposta terâ de ser um compromisso cOm o
Brasil. Para aceitar e vencer este deSafio e compromisso
haveremos, primeiramente, de conscientizar 'todos os setores governamentais, como parcela atuante, e a sociedade brasileira como um todo participante, de que a educação êa grande, a primeira, a maior das prioridades nacionais.
Desenvolver a escola, aperfeiçoar a educação, são os
passos maiores para mudar a face da Nação. Disse Sarmiento: ..Se a educação não preparar as gerações viltdouras, o resultado será a pobreza e a obscuridade nacional".
Vamos pelejar para mudar Os rumos da educação em
nosso País. Temos que evitar que a HistOria;-riO (lltui-o,
assinale esta êpoca como sendo de decadência cultural
ou de obscurantismo. Busquemos alinhar os elementos
vitais e essenciais de uma Reforma Universitária, elaborando o Plano de Educação Nacional, onde sejam diagnosticados problemas, esquematizadas soluções e formulados os elencos de medidas, visando a desenvolver e a
aperfeiçoar o sistema educaciOnal, e extrair dele uma
contribuição adequada para o progresso económico e
para o crescímcbilto social do- Brasil. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurs-o. Se"m revisão do orador.)- Sr. Presidente e Sr~.
Senadores:
Com amparo no art. 153, § 89, da Constituição Federal, compãreço pela primeira vez a esta tribuna, trazendo
comigo procuração lavrada nas urnas livres de noveh!_bro por cerca de 60% dos eleitores do Estado do
Amazonas.
Aqui venho substituir nomes ilustres, por todos os
títulos, que pontificaram neste ~arlamento e que tão alto
e]ev.ar_am o nome e .o conceito do mc:::u_ Estado.
Desta tribuna discursaram Waldertiar Pedrosa; Álvaro
Maia - o saudoso e tão inesquecível Álvaro Maia;
Arthur VirgíJio Filho, da geração dos aqui mais idosos,
Lider do Governo João Goulart, e que enfrentou a bar- rasca revolucionãri3 e cOm fibra e honra caiu de pê, sob
O gUante da cassação do poder do arbftrio.
Não alimento a pretensão de os substituir, porque reconhecidas_ s~o aS: minhas li_mitãções, notadamente as de
natureza intelectual.
Venho do Amazonas, e nos 1. 782 comfcios, durante a
memorável campanha, sempre os começava com estas
palavras que são paródia de um ditado existente no Mêxico: .. Pobre Amazonas, tão perto de Deus ~tão longe
do governo" - o Amazonas, Sr. Presidente, esquecido
pela Nação brasileira , o Amazonas cuja história hoje
não se ensina nem mesmo nos bancos escolares do_ meu
Estado, tam;nha a subversão da política educacional em
vigor neste País, que faz com que os naturais dos Estados
desconheçam as suas próprias- fontes, as suas próprias
origens.
Fui um dos primeiros que aquí cheguei não era objetivo meu usar hoje desta tribuna, tanto que a inscrição que
ontem fiz cancelá-la, porque necessitava, em primeiro,
ouvir, estudar, escutar os mais experientes, seguindo o
sábio conselho de Emerson: "todo aquele que tem algo a
me ensinar, este é meu mestre".
Assim, Sr. Presidente, não é esta !lell! uma pré-estreia,
porque sinto, tenho a consciência de que necessitava de
mais alguns dias, de mais alguns meses, para poder
dirigir~ me a pares tão ilustres, representativos dos luminares mais expressivos da inteligência_da Pátria brasileira. Tambêm não venho dar explicações sobre fatos conhecidos. Venho exercer um legitimo direito de defesa, a
mesma defesa, consoante as lições de Rui, que, ãs vezes,
assume conotação atê religiosa, que coloca o defensor
bem perto, quase na vizinhança da divindade.

Sábado 5 O169

Ontem o eminente Senador Mário Maia, pelo Estado
do Acre- o Acre que os cearenses, sob o comando dos
gaúchos, anexarªm__ao Br~ii, e que hoje tem a S!,la população expulsa do território acreano pela irresponsabilidade da política econômica, notadamente no setor da
borracha, ali implantada pelo Governo Federal, o acreano que emigra para a Bolívia, depois de os bolivianos,
com a penetração dos cearenses serem transformados em
brasileiros -indagava ao Plenârio: por que fui cassado?
Que crime comeii? Gostaria de saber. Não o disse S. Ex•,
mas talvez para penitenciar, para refletir e não tornar
mais a cometê-los. Nisto o Senador mais jovem da história da República, de 'inteligência percuciente, intervem
num aparte ao discurso do Senador pelo Acre e afirma
que a resposta à pergunta do Sr. Senador Mârio Maia
poderia ser dada pela Bancada do PMDB, porque nesta
Bancada havia um Seriador, o eminente professor e Ministro Severo Gomes, figura pré-excelsa da Pátria, nascido em São Paulo, no grande São Paulo, que se levantou,
em 1932, com armas na mão, em defesa da constitucionalização do País, e que hoje, Sr. Presidente, não mais
com armas na mão, mas com o apoio global da Nação,
haverâ d_e conduzir o povo brasileiro à conquista da Assembléia Nacional Constituin~e. Como a atribuição da
resposta foi outorgada pelo eminente Senador pelo Rio
Grande do Norte à Bancada do PMDB, tomei a liberdade de pedir ao Senador acreano a oportunidade de dar a
resposta, e disse ao Senador pelo Acre que S. Ex•, à
moda do seu colega, o eminente Senador Hélio Gueiros,
do Parâ, de quem o Amazonas é uma dádiva, porque a
foz do rio Amazonas é jurisdição política, social e sociológica do Pará, e a história, a geo-polftica demonstra que
todo povo que domina a: foz de um rio domina o rio inteiro- aí estão os iiOs Nilo, Danúbio e Mississipe a demonstrarem esta Verdaâe geopolítica. Havia sido cassado pelo ex-Presidente desta Casa quando S. Ex• exercia
pm posto minísteríãT no governo do Marechal Costa e
Silva. Foi o bastante, Sr. Presidente. O eminente conterrâneo de Rui Barbosa, Senador Lomanto Júnior, de tantas tradições liberais em Seu Estado, que lamentavelmente se ·encontra ausente, porque deve estar em confabulações, nesta hora, com seu grande amigo, o ehgovernador Antônio Carlos de Magalhães, chamou-me
de caluniador, de inJUriador, de difamador, apenas por
um aparte sem maiores pretensões, a não ser a de me desincumbir de uma atribuiçãO que me fora outorgada por
ilustre representante de Partido Democrático Social.
Ora, Sr. Presidente, vamos ver se caluniei, se injuriei,
se difameí -essa ngurã indiscutivelmente ilustre por todos
os títulos que existe nesta República, que ê o ex-Senador
Jarbas Passarinho, que tanta falta faz nesta Casa. Faz
falta muitO niais para a Amazônia, porque eu gostaria de
discutir com ele os motivos, sendo ele o porta-voz da
Amazônia exercep.do parcela substancial no Poder, comensal, nO bom sentido, dos governantes. Gostaria de
saber por que S. Ex•~ durante taritos anos no Poder, consen-tiu que nesses 18 anos a Amazônia sofresse!, corno
vou provar, o maior processo de empobrecimento de que
se tem notícia na História da nossa grande Nação.

O Sr. Mário Maia --Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Fâblo Lucena?
O SR. FABIO LUCENA- Eu darei o aparte assim
que mencíonar o decreto ...

O Sr. _Mario Mãia- AgradeçO a V. Ex•
O SR. FABIO LUCENA - .•.. assinado pelo exMinistro Jarbas Passarinho, que cassou o mandato de V.
Ex~. Está aqui o decreto, Sr. Presidente, publicado no
Diár[o Oficial do dia 13 de fevereiro de 1979. Com base
Oo art. 49 do Ato Institucional nll 5, com a assinatura do
Ministro Jarbas Passarinho, foi cassado o mandato do
Deputado Federal, na êpoca, hoje Senador Mârio Maia.
Ein outro decreto, de 30 de abril de 1969, tambêm com
a assinatUra do Ministro Jarbas Passarinho, foi cassado,
por sinal na cabeça da lista, o mandato do Deputado Fe·
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deral Hélio da Mota Teixeíra Gueiros, hoje Senado i' peJo
Estado do Pará.
Onde está a injúría, a calúnia, a difamação? Citei fá tos
publicados no Diário Oficial da União e teria que consumir 48 horas nesta tribuna para ler todos os decretos de

cassação de mandatos assinados pelo Ministro Jarbas
Passarinho. Aqui estão em meu poder decretos que cas.saram o mandato e suspenderam os direitos políticos, assinados pelo Ministro Passarinho, de 306 cidadãos brasileiros.
Antes de prosseguir, tenho a honra de ouvir o nobre

Senador Mário Maia.

O Sr. Mário ,Vaia - Nobre Senador Fábio lLtcena,
jovem representante da- Amazônia, com muito orgUlfio
para nós da grande Região Norte, aqui na Casa Maior
do Congresso Nacional, o Senado da República. Em verdade, na tarde de ontem, nós pronunciávamos um modesto discurso de protesto contra a Lei de Sigurança Nacional a qual servia de amparo àqueles que, da boca para
fora, falam diar'iamente em democracia e restabelecimento da ordem democrática, neste País, mas que-Praticam, diária e persistentemente, os a tos da violência e da
intolerância, porquanto nós verificávamos, atraVéS -do
noticiário da imprensa, que o Sr. Ministro da "iustiÇiú~s- - tava encaminhando ã Procuradoria Geral da República
pedido de processo· sobre jornalistas da Folha de S. Paulo; porque estes procuravam veicular a verdade ao povo
brasileiro de uma mínima parcela dos escândalos que estão a estremecer este regime, depois desses 19 anos de
desmandos. Nobre Senador, nós verificamos que está
havendo um terremoto neste País e parece que esta Casa
não se apercebe dos tremores que ameaçam as bases das
instituições democráticas e ameaçam sucumbir as criaturas nos seus escombros. Há bem pouco, ao início de nossa Legislatura, Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República fez um apelo aos políticos para que se atenda
a um momento de trégua. Afirmo a S. Ex~ e à Liderança
do Govemo nesta Casa que se a trégua é para cuidarmos
dos vivos, nós estamos dispostos a cooperar e vamo-nos
irmanar para que possamos salvar a Nação moribunda.
Mas se a trégua ê para enterrar os motros, vamos cavar
as sepulturas, porque o coveíro estã a1 pãra ·cump-rir o
seu destino - o Fundo Monetário InternacionaL Ora,
nobre Senador, V. Ex•, ontem, no seu aparte ao meu mo~
desto pronunciamento, absolutamente não procurou
nem teve a íntençãõ~ e·a Casa toda foi testemunha disso,
de atingir a pessoa de S. Ex• o ex~Ministro, ex-senador
da República e ex-Presidente desta Casa, Jarbas Passari~
nho. V. Ex• apenas citou um fato inexorável do compor~
lamento de S. Ex~, como Ministro de um Governo da
chamada Revolução, que foi solidário em vários atos de
violência contra as liberdades púbHcas de seus companheiros nesta Casã. e·em outras Casas representativas do
povo brasileiro, porquanto temos aqui em mãos, eút.mos
passar a V. Ex•, mas V. Ex• já possui o Oõcumento de
uma página negra que macula todo o brilhantismo e apa~
ga toda a defesa q'ue S. Ex• o seu colega Lomanto Júnior
fez aqui deJarbas Passarinho. ParqueS. Ex•, com todo o
seu brilhantismo, quando foi solidário-cOm o Presidente
Costa e Silva, assinando atos de cassação, suspendendo,
inconseqílentemente, os direitos poUticos de centenaS-de
cidadãos, sem atentar para as conseqUências desastrosas
desses atas sobre as famílias, sobre as esposas e s_obre os
filhos pequenos desses cidadãos, ao assinar esses editas
violentou a democracia e a liberdade. Portanto, S. Ex• o
Sr. Jarbas Passarinho foi citado por V. Ex• por fatõS(JUe
estão inseridos na História. E V. Ex• arrematava que S.
Ex• havia recebido o julgamento daqueles que podiam
julgá-lo, que era a consciência eleitoral do povo do Pará,
que disse ao Sr. Jarbas Passarinho que ele, com toda a
sua inteligência, com toda a sua eloqUência, havia maculado as liberdades públicas no Brasil, quando se solidarizou, num edito arbitrário e golpista, com o ex-Presiderite
Costa e Silva. Portanto, nobre Senador Fábio Lucena,
estou solidário com V. Ex• no discurso que faz com tanto
brilhantismo, nesta Casa, defendendo-se daqueles adjetivos que, imerecidamente, foram jogados co_ntra V. Ex• O
brilhantismo, a lhaneza e a tranqUilidade de V. Ex•,

-como um anteparo cristalino, fez com que eles caíssem
ao chão, porqUe as palavfas do Senador Lomanto JúniOr, insinuando que V. Ex~ teria injufiado ou caluriiado
o Senador Jarbas Passarinho, não tinham, absolutamen~
te. fundamento, porque a História registrou como verdades os fatos que V. Ex• colocava em ev_idé_ncía no seu
aparte. Agradeço a atenção de V. Ex•

trariou o seU-ponto de~vista. Somente ao final da reuniãO, quandO as ,;patrulhas" entraram em ação ~ que o
PDS foi acionado, para, aí sim, injuríar e caluniar V. ExtCongratulo-me com o discurso de V. Ex• e creio que se
Shakespeare estivesse vivo, diria aqui, com o espetâctilo
de ontem, um novÕ Much Ado About Nothing- uma
tempestade em copo d'água. Muito obrigado a V, Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa comunica a V. Ex' que só dispõe de dois minutos para terminar o seu pronunciamento.

O SR. FÁBIO LUCENA- Sínto"me honrado coni. o
aparte de V. Ex~ ao meu discurso.

O Sr. Gaói{e! Hermes- V. Ex• me concederiã, desses
dois minutos, meio minUto para--um aparte!?
O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, com a devida vênia, gostaria que V. Ex• repetisse a informação,
porque não a ouvi.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• começou o seu pronunciamento às 15 hOraS e 13 niinutos.
Mesmo sendo improrrogãvel a Ordem do Dia, que começava às 15 horas e 30 minutOs, a Mesa assegurou os
trinta minutos para o s_eu .pronunciam.elito. Sendo assim,
-o seu discurso termina às 15 horas e 43 minutos.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• me permita, nobre
Senador, terminar o discurso, porque, em um minuto, eu
não terei senão que dizer muito obrigado a V. Ex•
Mas vou prossegui-lo.

. O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• Um aparte? Esperava que V. Ex• me concedesse meio minuto.
O Sr. Hélio Gueiros - Permite~me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Fábio Lucena?

OSR. FÁBIO LUCENA-Com prazer, ouço V. Ex•
O Sr. Hélio Guelras- Ouço com a maior atenção o
equilibrado, sensato e prudente pronunciamento de V.
Ex•, .que se cOntrasta com o deslumbrado, radical e nervoso pronunciamento do Senador Lomanto Júnior, ontem, nesta Casa. Destaco a qualidade elogiável do tom
do seu discurso, porque houve aqui, nesta Casa, quem
quisesse ensinar boas maneiras, dê- deCofo parlamentar,
aos novos Selladores, quando eles não estavam dando o
bom exemplo. Congratulo-me, portanto, com V. Ex•
pela lição de tranqUilidade, serenidade e bom senso com
que V. Ex• assoma à tribuna: Quero informar, jã que V.
Ex~ citou meu nome, encabeçando a lista de cassação,
para que V. Ex• aquilate a precariedade ou irresponsabilidade nas apurações de responsabilidades, no caso de
cassações, que esse mesmo nome não é _o meu: .. Hélio
Mota Teixeira Gueiros". Eu não sei quem é. Mas eU: "fui
cassado como na loteria, por aproximação, porque o De·
putado mais perto desse nome era Hélio Gueiros, Deputado pelo Estado do Parâ. Senador Flâvio Lucena, que
qualidade de investiga~ào ê esta que não consegue nem
descobrír o nome do paciente. Eu fui cassado por 3proximação, como prêmio da Loteria Federal. Quero dizer a
V. Ex• que esta Casa, ou pelo menos o PDS, deve um pedido de desculpas a V. Ex• pelo espalhafato despropositai da reunião de ontem à tarde. V. Ex• não cometeu nenhuma injúria, nenhuma calúnia, muito pelo contrário,
V. Ex~ foi injuriado e caluniado e é o PDS que lhe deve
explicações e justificaçõ_es_, V. Ex• disse e provou: o Senador J arbas Passarinho cassou mandatos, o Senador J arbas Passarinho foi derrotado na eleição do P.arã. São
dois fatos indesmentíveis, não hã nenhuma injúria, nenhuma calúnia. Pagou pelo que fez, pelo que fez de mal,
de errado. E V. Ex• está-~e comprometendo a mostrar
que, durante a tal fabulosa gestão de liderança do Sr.
Passarinho, a Amazõrlia atingiu a índices de empobrecimento jamais acontecidos em sua hist6da. O que há, Senador Fábio Luceria, eu começo a desconfiar, é que,
rião, talvez, no plenário desta Casa, mas pelos corredo·
res, existem patrulhas sobre as reuniões deste Plenário. E
digo isto porque, na hora em que V. Ex• deu o s.eu inocente aparte a respeito do Sr. Senador Jarbas Passari~
nho, nem a Mesa, nem qualquer Senador do PDS con-

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V.

O Sr. Odacir Soares -

Permite

Ex~

um aparte?

v: Ex~ um aparfe?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com a devida permissão
do Sr. Presidente, _eu estava sentado e ouvi de um ilustre
Senador que me antecedeu, um pedido de tolerância a
flm de que ·s.-'Ex• concluísse o seu pronunciamento. Eu
faria a mesma rogativa, eu apelo ao Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- V. Ex~ terão
tempo necessário, mas a Mesa faz uma solicitação, ou
melhor, uma rogativa a V. Ex•: ê que, pelo Regimento, é
improrrogável a Hora do Expediente. Mas V. Ex• tem o
tempo assegurado para terminar, o mais breve possível,
_o seu pronunciamento.
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não, Sr. Presidente.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. ex• um aparte?
O SR. f'ÃBIO LUCENA - Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex~

i5 s~ Gtibri~l H~;mes - Nobre Senador, eu desejo,
inicialmente, co~ó ~ornem da nossa região, me congratular com o início do discurso de V. Ex•, que começou
repetindo o que havia dito do nobre Senador Jarbas Passatlil~o e achando que não o tinha ofendido e fazendo,
logo a seguir, referências respeitosas e atê elogiosas ao
Ifõb-re Senador Jarbas Passarinho. Por isto, eu comecei
dizendo _que me corígratul_o com V.Ex•, pois achei o seu
um gesto ritagníficõ, o que nós esperávamos. A segunda
parte, para não me alongar, nobre Senador, e à qual eu
voltarei, são as críticas de V. Ex• quando diz que nada se
fez pela Amazônia, principalmente pelo grande e rico Estado do Amazonas que está esperando pela inteligência,
não só dos filhos daquele rico pedaço do Brasíl, mas de
todo o Brasil. V. Ex• me perdoará, eu voltarei ao assunto, mas, por favor, não esqueça: nunca se fez tanto pelo
Amazonas nos últimos dez anos, Man;:!us, V. Ex•
lembra-se como eu, eu inais velho, V. Ex• mais novo, era
uma-cidade que causava pena ver-se acabando, uma cidade que nós ganhamos ao tempo da rica borracha e que
foi ficando esquecida. Ma naus mudou com a Zona Franca, Manaus recebeu com a Zona Franca um creséiffientO
tremendo, principalmente com a industrialização. E o
Amazonas está recebendo uma hidrelétrica feita com
toda a coragem nesta época de dificuldades, que todos
nós enfrentamos. Eu poderia citar, e vou citar em outra
oportunidade, o que se fez pelo nosso Estado, pelo nosso
grande e querido Estado do Amazonas. Vou citar o que
se fez e _o que se_ faz pelo nosso grande estado do Pará. E
V. Ex• vai me perdoar, eu vou provar que V. Ex• está
sendo injusto, nobre Senador. E como espero que possamQs viver aqui, defendendo a nossa Região, ê possfvel
que discordemos um pouco mas possamos fazer justiça
quando necessário e trabalhar juntos quando preciso_. Eu
voltarei, nobre Senador, porque não concordo com as
injustiças que V. Ex-' faz, dizendo que o meu Amazonas
sofreu de esquecimento. Não. O Amazonas foi altamente
beneficiado, surgiu, cresceu, cresceu Manaus e crescerá o
Amazonas com o que vai estar se fazendo, inclusive com
a hídrelétrica. Muito grato pelo aparte a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço, nobre Senador.
O Sr. Odacir Soares -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Assim que esclarecer alguns pontos do aparte do nobre Senador pelo Pará.
Heliodoro Balbi, grande pensador amazonense, inimigo das oligarquias da borracha, enunciou em 1920 uma
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sentença da maior atuaHdade. Dizia o 8rruide Balbi: "Os
Judrões do governo amazonense são_ tão audaciosos, que
se as estrelas fossem libras esterlinas, eles escalariam os
céus para roubá-las"

Foi esse gOverno, Excelêncía, que eu, o Professor Mestrinho e o PM D B derrubamos para sempre no Estado do
Amazonas.

Nlio nego, sob pena de leviandade, que nunca se transferiram tantos recursos federais para o meu Estado do
que depois de 1964, mas não para o Amazonas e sim
para os bolsos dos governantes. Esta é que é a realidade.
E como, Sr. Presidente, sua tolerância ...

O Sr. Odacir Suares -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Senador, sofro de fotofobia c não estou enxergando V. Ex• concedo-lhe o aparte.

O Sr. Odadr Soares- Nobre Senãdor Fábio Lucena,
como V. Ex' muito bem se recorda, este debate começou
ontem, quando~ eminente Se!lri.dor Carlos Alberto dizia
à Oposição qUe as razões das cassações deveriam ser perguntadas ao eminente Senadár SevCrO Gomes, a quem
V. Ex~ chama dt: figura pré-excelsa, e- também ao exGovernador Sinva! Guazze!!i, hoje membro do PMDB, e
que inclusive, foi companheiro ...
O SR. FÁBIO LUCENA ta ...

V.Ex' também me permi-

O Sr. Odacir Soares- GoStaria que V.Ex' me assegur<.tsse o aparte.
O SR. F ÃBIO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Odaâr Soares- ... de CamPan-ha do Senador Pedro Simon, que não conseguiu eleger-se governador daquele Estado. O aparte do Serlador Hêlio GueirOs, quan-do disse que foi cassado por aproximação, ao meu ver,
foi uma demonstração inequ(voca de que o eminente Senador Jarbas Passarinho não teve nenhuma ingerência
na sua cassação, porque o nobre Senador Jarbas Passarinho conhece mais do que todos nós quem é o hoje Senador Hélio Gueiros~ e também conhece o seu nome. E,
nobre Senador Fábio Lucena 1 na candura do seu discurso que foi, neste momento, violentado por uma de suas
frases cáusticas, eu diria, atê, 'hoje, que o PMDB sai deste plenário com mais figuras prê-excels<ts, dentre as quais
cu arrolaria a figura prê-exceisa de V. Ex.' e também a figura cândida e pré-excelsa do nobre eminente Senador
Hélio Gueiros. Quando disse, Onteni;-oS-elúu10r-LOmarlto Júnior que V. Ex' caluniava e injuriaVa, ele estava
pensando no nobre Deputado Carlos Alberto de Carli,
outras oportunipresente neste plenário, que V. Ex~,
dades, no Amazonas, chamava de estelionatário e de ter
praticado crime de falsidade ideológica, chamando inclusive não de de C.arli mas de "Dielinger". Eu queria
lembrar;· esclarecer a memória de V. Ex•, que felizmente
para todos nós é de pouca duração, porque tenho a absoluta certeza de que V. Exf, no curso de seu mandato, vai
mudar, em várias oportunidades, o seu pronunciãmento,
o seu posicionamento e o seu comportamento nesta Ca-

em

sa.
O SR. FÂBIO LUCENA - Nobre Senador, o meu
comportamento nesta Casa será ri&:orosarilente ditado
pela minha compostura moral e pelas normas regimentais que presidem ao comportamento no Senado. Causame estranheza, da parte de Y. Ex•, com todo o respeito,
querer reavivar a minha memória. Tanto quanto a sua,
talvez um pouco menos, a minha memória é lúcida. Eu,
tanto quanto V. Ex', não sofro de prisão de cérebro e
não me esqueço das coisas com facilidade. V. Ex• cita um
Deputado que tem acesso regimental ao_ plenário, numa
reunião que não é do Congresso NacionaL Mas, dou-lhe
uma informação: o assunto que V. Ex• trouxe à baila foi
levado exaustivamente a Manaus, ao Amazonas pelo
PDS. E o povo amazonense julgou os fatos. Fez do Deputado Carlos Alberto de Carli O segundo Deputado federal mais votado do País, em termos relativos ...

O Sr. Odadr Soares -ApeSar dessa afirmação de V.
Ex quanto a ele.

O SR.. FÁBIO LUCENA - ... e fez de mim o terceiro Senador mais votado da República, também em termos regulatívos.
Assim, Excelência, tudo isto tem um objetivo- é fazer com que o Sr. Presidente me chame, mais uma vez, a
atenção para o tempo do meu curto, lamentavelmente
g~rtQ pronunciamento. Em outra oportunidade nós teremos o prazer recíproco de aprofundarmos o debate,
_Mas, dirijo-me à Bancada do _Partido Democrâtico
Socia] para aplaudir, sinceramente, o modo com que ontem se arregimentou nesta Casa, por todos os poros do
Senado, entraram os Senadores do PDS pafa defenderem um de seus grandes mitos. Eu não sou contrário aos
-mi_tôs __ H_à q-uem diga que eles ocupam atê uma posição
que está superior a das religiões. Os egípcios tinham o
boi Apis intocável, sagrado. Mas, quando aplaudi a Bancada do PDS foi pela hannonia com que ela se manifestou, com que aqui se houve na defesa de um dos seus ido·
los tombados à luz da História. E tantas for~;tm as flechas
lançadas contra mim que eu me senti na posição de Leônidas, na Batalha das Termópilas; encurralado pelos
exércitos de Xerxes, Leônidas recebeu do general dos
Persas a seguinte advertência: "Desista, porque tantas
sfio as flechas que temos a disparar contra você" à moda
das flechas que o PDS ontem disparou contra mim sozinho, que Leónidas deu esta resposta que eu também dou
nb PDS: ""As flechas", diziam os persas, ..são tantas que
são capazes de encobrir o sol''. E eu, como Leónidas,
não podendo prosseguir o meu pronunciamento, respondo ao PDS: "se as flechas de V. Ex são tantas, capazes
d_e_escurccer o plenário ou de ensombreã·lo ainda mais,
eu lhes respondo: tanto melhor, combateremos à
-sombra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era o que tinha a dizer._

(Muito bem! Palmas.}
-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa
ri.gradCce a V. Ex' a compreensão para,_qlle cumPram-os o
Regimento.
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Uder ~um_be~to Lucena._

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
COmo Líder, delego a palavra, de acordo com o Regimento, aó nobr~ Senador Itamar Franco, que te~ importan.te comunicação~ a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
pali:iVra ao nobre S~nador Itamar Franco, como Líder-de
Partido.

O SR. ITAMAR FRANCO (Como Líder, pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi:
dente, Srs. Senadores.
Por deferénda do Líder Humberto Lucena, vou ler,
para que conste dos Anais do Senado da República a
_ Car_ta de Minas, enviada a S. Ex' e a nós como Senador
pelo Estado de Minas Gerais.
E da maior importância o documento, Sr. Presidente e
Srs. Senadores. Creio que o Senado da ·República deve
tomar conhecimento do seu inteiro teor. O telex vem as~
sinado, por Francisco- Ôuilherffie GollçaJV~. Presidente
da Associação Cámerciai de Minas Gerais:
EXrrJ9 Sr.
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasília- DF
Transmito-lhe, a seguir, o texto da "Carta de Minas"
hoje aprovada pela Associação Comercial de Minas e
pára a qual soliéito a atenção de V, Ex'
-~Atenciosamente, Francisco Guilherme Gonçalves,
Presidente
A Associação Comercial de Minas considera de seu
dever manifestar o seu pensamento e as suas apreensões
em torno do grave momento que o País atraYessa
Ao fazê-lo, coerente com sua tradi~ão de independên- cía,- e cetta de estar expressando a opinião da com unida~
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de empresarial do Estado, lembra que ao longo dos últimos anos, através de suas lideranças mais representativas e c_onceituadas, o empres~riado mineiro tem procurado fazer chCgar às autoridades constituídas, de maneira regular e até mesmo ostensiva, a sua inconformidade
com as prâticas em uso--na- gt!stão da economia - vício
que identifica como causa fundamental das principais
contradições e equívocos que -afetam hoje a sociedade
brasileira.
Sabe a Associação Comercial de Minas que a crise tem
dimensões mundiais e atinge, indistintamente, a todos os
países, desenvolvidos ou não. Entende, no entanto, que
essa característica, longe de invalidar, rec_omenda a
anãlise da crise no contexto especifico da economia brasileira. Pois, só assim será pOssível fazer diagnósticos objetivos e defin_ir o que preservar, o que construir, o que
modificar no quadro da economia nacional.
Insensíveis a eSta realidade, que implica necessariamente na participação de todos os setores responsáveis
da vida brasileira, as autoridades económicas não vem
acolhendo as manifestações dos mais diferentes setores
da opinião pública, e insistem em administrar o País à revelia das forças que o sustentam, e, muitas vezes, ao arrepio da lei, ao descaso do Parlamentoe com o sacrifício
notório e iiriProffcuo da sociedade.
A recessão da economia do mundo ocidental vem impondo a todos grandes sacrifícios. Porém, maiores ainda
são os.sacrifl:cios a que são submetidos os povos dos paí~
ses_ em desenvolvimento. Várias são as causas que levaram o TerceTI'O Mundo a tão dramática situação. Entre
outras! a irracionalidade que marca, historicamente, as
ielaçõ~ norte-sul.
Mas a crise é também resultado do endividamento dos
países que, sem alternativa, se valem de poupanças externas para tentar alcançar novos patamares de desenvolvimentO e o bem-~estar de seus povos. No caso específico
do Brasil, os grandes investimentos realizados, seja no
sctor empresarial, seja pelo Governo, atestam que estas
poupanças externas, complementando o esforço nacio·
nal de mobilização de recursos internos, foram essenciais
para que o País experimentasse estágios acentuados de
crescimento económico.
O momento e;xige responsabilidade e compreensão entre·as nações, entre Governo e segmentos sociais, entre
credores e devedores, se imprudências foram cometidas
por credores e devedores na contratação de empréstimos, não de~e faltar no segundo ato- o da renegociação
~ a imprescindível prudência_
A Associação Comerciai de Minas, fiel à cultura política brasileira que consagra o direito legítimo dos povos·
de se desenvolverem com autodeterminação, sem ingerência externa, entende que o País precisa e deve negociar.
A negociação que interessa à Nação há de ser baseada
em condições que tornem suportáveis os sacriffcios para
a sociedade brasileira. Sacrifícios, vale dizer, que sejam
transitórios e distribuídos com senso de justiça, Acresce
que a análise da crise também conduz a necessidade de
que a ordem econômica nacional seja reformulada para
que melhor se compatibilize com as forças da produção e
propicie o diálogo indispensável na sua elaboração e no
acompanhamento de sua execução.
Estenda-se à economia, pois, a abertura que ora se faz
no campo político, restaure-se o entendimento pleno e
amplo entre o Governo e as forças de produção, e
restabeleça-se a eqüida9e no seu relacionamento.
Os desafios só se vencem através de esforço integrado,
planejado, onde todos se sintam participes da formulação dos objetivos, a fim de que possam aceitar os sa~
crifícios e receber, na justa medida, sua parcela nos resultados que forem alcançados. Assim, as decisões tomadas
implicam em comprometimento consentido da socieda·
de.
É inaceitãvel que as empresas brasileiras paguem as
mais elevadas taxas de juros do mundo e que aqui a especulação financeira seja oficialmente estimulada em detrimento das iniciativas que visem a prOdução.
Ressalte-se, aii:lda, que c:m país onde o crescimento demogrãfico é dos mais altos do mundo, com desemprego e
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o subemprego atingindo grande parcela da força de tra-

brasileira, toma pOsição firme,-ililibaláVel e aliivà, em de-

balho, não é lfcito nem'jii.sio adotarem-se práticas con-

fesa não só de uma revisão do atual modelo económico

trárias ao crescimento das empresas que produzem, que
comercializam e que distribuem bens.
Quando se tabelam os preços de artigos das mais di-

maS também em prol da plena redemocratizacão doBrasil.

versas categorias e se deixam liberados os. juros, decreta-

-V. EX\ nobre Líder Humberto Lucena. V. Ex• toca flllffi

se a recessão, o desemprego e a desesperanç-a. O Brasil
continuarâ e:tportando juros altos e salârios baixos.
Medidas como a maxidesvalorização são tomadas sem
que sejam acautelados interesses legftirnos dãs empresas

que, induzidas pelo próprío Governo, Se elldividaram
com empréstimos em moeda estrangeir;J..
Decide-se a maxídesvalorização da moeda, eleva-se e
amplia-se o impostQ exportação, tabelam-se os preços,
reduzem-se os salários. A queda da taxa de juros porém,
apenas se prevê, sem que medidas eficazes sejam, em verdade, adotadas. O própfio- sistema financeiro diclãra a
sua recusa em servir de síndico de uma massa falida em
que fatalmente se transformarâ o complexo da livre iniciativa, se o ciiSfo -do dinheiro permanecer nos níveis em
que se encontra. Faz-se, portanto, imperiosa a adoção de
providências imediatas que atendam os interesses maiores da Nação e restaurem a confiai:tça das forças da Produção nas autoridades econ-ómicas.
Cabe, pois, a palavra de alerta e de protesto contra
esse estado de coisas.
Diante deste quadro, esta é a proposta que a Associação Comercial de Minas coloca ao exame da Nação~ à
reflexão do Governo e do Congresso Nacional:
- negociação da dívida externa em condlçõe5 viâveis
e compatíveis com a realidade brasileira;
-medidas compensatórias, abrangentes e imediatas,
para neutralizar os efeitos da maxidesvalorização sobre
o passivo das empresas;
- redução urgente, efetiva e subStancial, das taxas de
juros no mercado interno;
-formulação -de uma política consistente de einpregos visando gerar e manter oportunidade de trabalho
para os brasileiros; e
- adoção de política efiCaz de capitalização da empresa nacional.
Finalmente, reCOOhecendo e proclamando os esforços
do Presidente João Figueiredo e a sua- fidelidade aos
cOmpromissos assumidos com a orderri democrátiCa, -a
Associação Comercial de Minas, atenta à convocação de
_sua Excelência para trégua e o entencfiiUeD.to, defende no
campo político: __ _
1) a plena redemocratização do País, com eleições livres em todos os níveis;-~
2) a retomada pelQ Congresso Nacional das- suás
atribuições e prerrogativas;
3) a reformulação do texto constitucioilal, de forma
a resguardar a vocação democrática do povo brasileiro e
possibilitar o reencontro do Estado com a Nação, e a
realizaçãO de uma reforma tr1butâria- com a finalidade de
restaurar o perfil federativo do Pafs e de propiciar-um-a
melhor e mais justa distribuição dos recursos arrecadados.
Só assim, acredita a Associação Comercial de Mínas,
será possível o equacionamento verdadeiro do grande
impasse em que o Brasil se acha mergulhado.
Belo Horizonte, 5 de março de 1983. -Francisco Guilherme Gonçalves, Presidente.
Era esta, Sr. Presidente, a intervenção que desejava fiizer nesta tarde da Tribuna do Senado.

O Sr. Humberio Lucena -

Permite-me V. Ex• um

aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Lfder.

Com muito prãzer,

O Sr. Humberto Lucena - O documento que V. Ex•
transcreve nos Anais do Senado, em nosso nome, é da
mais alta importância para o desdobramento da situação
politica nacioital. Eu gostariã de expressar, antes que V. _
Ex• termine o-seu PiOflunciaménto,·o aplauso da Bancada do PMDB no Senado Federal a essa carta da Asso~
ciação Comercial de Minas Gerais que, como se vê, traduz a opinião do empresarhido JJ.acional que, a esta altura, a CJ(e~plo dos demais segmentos -da sociedade civil

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço o aparte de
ponto fundamentaL Não é uma carta de uma Bancada
da Oposição, não é a palavra de um Senador da Oposição, mas o pensamento do empresariado nacional, particularmente, o empresariado mineiro. Diga-se de passagem, ilustre Líder, que sempre se colocou na defesa das
mais altas prerrogativas neste País, ser muito importante
o teor _deste documento, qtJando ao seu final, ped_e~se
exaiamente aquilo que, incessantemente, estamos pregando ~qui desde que chegamos, em 1975, ao Senado: a
plena democratízação do País, com eleições livres, em todos os _níveis. Não esta eleição do consenso direto que se
proçura fazer através de um colégio eleitoral espúrio que
não espelha a vontade da Nação brasileira. Muito obrigado pela intervenção de V. Ex~

O Sr. Jos_é Lins-- Permite V. Exf um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Itamar Franco, admiro a tradição de grandeza do -empresariado mineiro,
por via, até, dos in6meros conta tos que mantive com os
grupos empresariais de sua terra, como Superintendente
da SUO EN E ou como Diretor-Geral do Departamento
de Obras_Contra ~_s Secas. Conheço_Q extraordinário c_~-:.
forço que eles têm feito para o levantamento económico
de Minas. Quero agora me congratular com V. Ex_• pela
leitura dessa Carta. Não fizemos uma análise maior do
- ·seu Con"ti::Udo, nias nós estamos certos de- que ela representa um sério esforço e uma contribuição inestimável
dos mineiros à análise, sob pontos de vista novos, de ângulos náv-os, do desdobramento da abertura nos- seus aspectos económico-sociais e até políticos. Desse modo,
quero congratular-me com V. Ex•, elogiar essa contri~
buição. Nós do PDS daremos a maicir atenção.ao conteúdo do documento e o analisaremos com o matar cuidado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouvi com satisfação o
aparte de V. Ex•, Senador José Lins. V. Ex• é lln1 hOmem
que, permita~me, abcberou-se na cultura mineira porquanto, lá, nas terras montanhesas, estudou. E eu espero
realmente, Senador José Lins, que não apenas a Bancada
de V. E.x• aqui nesta Casa tome conhecimento destaCarta, mas também aquelas autoridades da área económiCa,
insensíveis às aspirações do povo, para que a analisem
profundamente e não se perc!! nos Gabinetes dos tecnocratas, porque a presença liberal das Minas Gerais se faz
presente, neste documento da maior relevância para a
Nação.
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, a oportunidade e,
particularmente ao nobre Líder Humberto Lucena, de a
minha presença na tribuna, para que pudesse fazer constar nas· Anais da minha Casa, o importante documento
da Associação Comercial do meu Estado. Muito obriga·dol (Muito bem! Palmas.)
O SR; PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Presentes na
Casa J7 Srs. Senadores. Há flúmero paia deliberação.
Sobre a mesa, expediente que scrâ lido pelo Sr. 11'~
Secretário.
O Sr. Benedito Canelas - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
·palavra, pela ordem, ao nobre Senador Benedito Cam~~
las.
O SR. BENEDITO CANELAS (Pela ordem. Sem re·
visão do orador.) -Sr. Presidente, de acordo com os
arts. 192 e 194 do Regimento Interno, solicito a V. Ex•
qUe seja incluído na Ordem do Dia da próxima sessão, o
Requerimento n"' 105/82. EsclareçO, Sr. Presidente, que
esse requerimento foi por mirri eiabo"rado, entre os primeiros -requerimentos. Infelizmente, apesar da colabo~
ração da Assessoria da Mesa, dirigida nesta hora por V.
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Ex\ infelizmente, não pude estar aqui presente à sessão,
razão pela quaf requeir(l a V. Ex• que, apenas esse Re·
querimento de n" 7 da pauta du H no passado, seja incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallaj- A Mesa já
tomou conhecimento do requerimento de V, Ex' e o en·
caminhará à Secretaria pura informuçdv e posterior defiberaç5o.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a) -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. !~'-Secretário.
São lidos os seguinteJ.

REQUERIMENTO N• 14S, de 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento IÚterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso~
lução do Senado N 9 114/81 que autoriza a Prefeitura
Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$
4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis- milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos~
dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante de
sua divida consolidada, feita a reconstituiç11o do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, em 4 de março de 1983, - Afforiso
Camargo.
REQUERIMENTO N• 146, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regímento interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução N9 164/81 que autoriza a Prefeítura Municipal de
Francisco Beltrão (PR) a elevar em CRS 236.037.296,38
(duzentos e trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e trinta e oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das_Sessõ~~• 4 de março de 1983.- Affonso Camargo.
REQUERIMENTO N• 147, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução N~" 187/81, feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Seisõis, 3 dC: inarço de 1983. -LourivaLBaptistci:

REQUERIMENTO N• 148, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimerito Irlterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução N~> 223/81, feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983 . ...:_ LoUTival Baptista.

REQUERIMENTO N• 149, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 dQ Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução N~>
ll/82 que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba
(PR) a elevar em CRI 288.499.100,00 (duzentos e oitenta
e oito milhões, quatrocentos e n_oventa e nove mil e cem
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 4 de março de 1983. --Alfonso
Camargo.
REQUERIMENTO N• 150, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro ·a- desarquivamento do Projeto de Resolução N9 19/82 que autoriza o Governo do Estado do
Paraná a contratar operação de empréstimo externo, no
valor de USS 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares
norte-americanos) destinada ao Programa de investimertOOS daquele Estado, feita a reconstítuição.do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 4 de março de 1983. - AfJQnso
Camargo.
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REQUERIMENTO N' 151; DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução N~> 58/82 que autoriza o Governo do Estado do
Param! a elevar em Cri 579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove milhões, cem mil e cem cruz.eirõs) o mOntante de sua dívida consolldadi, feita a recõristituição do-

processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 4 de março de 1983,- Affonso Camargo.
REQUERIMENTO N' 152, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Res.oluçào do Senado N~> 133/82 que autoriza- ã. Prefeitura

Municipal de Rondon (PR) a elevar em CRS
243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três milhões, oitOcentos e setenta e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e ai~
tenta centavos) o montante de sua dívida cortsolidada,
feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 4 de m"arço de 1983.- Alfonso Ca~
margo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - OS reqUeiimentos lidos serão publicados e posteriOrmente incluídos em Ordem do Dia, n-os termos-regimentais.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
I9~Secretârio.

São lidas as seguintes
Brasília, 3 de março de 1983
Excelentíssimo Senhor
Senador Nilo Coelho
Digníssimo Presidente do
Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Regimento InternO; tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que estã. Liderança deliberou__ propor a indícação dos nobres senhores Senadores Lomanto J(tnior,
na qualidadC de Titular, e João Lobo, como Suplente,
para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n"' 62/80, destinada a apurar as causas
da rotatividade de mão-de-obra no Pafs, em face do sistema _dq Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração. - Aloysio Chaves, Lrder do PDS.
Brasília, 3 de março de 1983
Excelentíssimo Senhor
Senador Nilo Coelho
Digníssimo Presidente do
Senado Federal

Federal, tenhO a- honra de comunicar a Vossa Excelência
que esta Liderança deliberou propor os ·nomes dos .senhores Senadores que comporão a Comissão Parlamen- tar de Inquê:rito. criada pela Resolução 52/80, destinada
_a investigar o funcionamento do mercado financeiro do
País.
_f: _a seguinte a relação dos Titulares:
Senador José Fragelli
=cSenador Pedro Simon
Senador Mauro Borges
e dos Suplentes:
Senador Jaison Barreto
Senador Affonso Camargo
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-Jeildã protestos de elevada estima e distinta considC:.
ração. - Humberto Lucena, Líder do PMDB.
Brasília, 4 de março de 1983
Excelentíssimo -Senhor
Senador Nilo CoelhC?
Digníssimo Presidente do
Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
-a honra de comunicar a VosSa Excelência que ei:n virtude
da proporcionalidade partidãria, esta Liderança deliberou propor os nomes dos senhores Senadores, abaixo relacionados, para comporem a Comissão Parlacrientar de
Inquérito, criada pela Resolução n9 62/80, que apura as
causas da rotatividade de mão-de-obra no País, em face
do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
É a seguinte a relação dos Titulares;
- Senador Severo Gomes
Senador Alberto Silva
Senador ]Qs_é Tgnãcio
- e dos Suplentes:
Senador Hélio Gueiros
---senador Fábio Lucena
Aproveito a oportunidade para ·renovar a Vossa Excelência protestos de_ estima e consideração. - Hwnberto
T.UCina; Líder dõ PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas
as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1"'Secretãrio.
:ll(do o seguinte

Brasília, 4 de março de-1983Excelentíssimo Senhor
Senador Nilo Coelho
DigníSsimo Presidente do
Senado Federal
Senhor Presidente:
Tendo em vista a proporcionalidade partidária, e nos
termos do artigo 86 do Regimento Interno do Senado

Como se s_abe, _a _ref~rida lei complementar, ao disdpli~
nar a estrutura administrativa do Estado de Rondônia,
estab-eleceu que só seriam enquadrados, de imediato- e
rio limite -inhiimo de 50% dos optantes - os s_ervij:iores
nomeados ou admitidos até à vigência da Lei n9 6.550, de
5 de julho de 1978, e eni eXercício a 3i de dezembro de
1981 (art. 18). Pari-os que ínireSsaramposteriormente àquela lei, estabelece-se a inclusão em tabela especial de
empregos, em regime de extinção, com previsão de en~
quadramento, no prazo de dois anos, medíiiftte concurso
público (art. 29). Como se observa, a lei complementar
em questão criou uma dicotomia de enquadramento que,
sem qualquer outra justificativa, se fixa arbitrarianieilte
na data de vigênda de determinado diploma legal, pro·
dllzindo, com isso, mànifesta prefÍ:rência sobr-e- categorias de servidores que se identificam pela natureza da investí~ura e processos d~ adm_i_~_§ãO oU nomeação. Em verdade, não- só os que ingressaram antes da Lei n~> 6.5_50, de
1978, como os admitidos posteriormente, deixaram de
-preSta!- corlcurs-o pii"ra admissão nos quadros da administração pública. Assim, não se apresenta lógica e justa a
exigência, par-a- ingresso nos quadros -ou tabelas de admissão~ de-seleção competitiva para uns, enquanto, para
outros, se estabelece a política de livre acesso. Diga-se
ainda que, jâ no Plano de Classificação de CargoS,
sobravam ctaros na lotação ideal das categorias funcionais, o que represen1ãva previsão tendente a absorver
maior clientela, fato que se tornou impraticável por
força da esdrúxula separação-de enquadramento determinada pela Lei Complementar n~' 41, de !981.
Assim sendo, impõe-se como medida de justiça, que os
servidores _do extinto Território de Rondônia recebam
tratamento igualitário, dispensada a filigrana insólita da
discrlminação intertemporal conSubstanciad_a nos arts.
18 e 29 da Lei Complementar n"' 41, de 1981, circunstân~
cia que possibilitará no novo Estado a execução de uma
administração a cavaleiro de quaisquer revoltas, justificadas pelo inconforrnismo decorrente de uma inadequa~
da prãtica administiativa.
Sala das SessõeS, 4 de março de 1983.- Odacir Soares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N' 41, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981
Cri~ o Esta~o de_ Rond.Pnlii, e d_á outras providên-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 5, DE 1983
Complementar
Altera a reda4;ão do art. 18 e revoga o art. 29 da Lei
Complementar n"' 41, de 22 de dezembro dt: 1981.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devi·
dos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre senhor Senador Bernardino Viana, pelo
nobre senhor Senador Virgílio Távora, e a inclusão dos
senhores Senadores JOÃO CASTELO, na qualidade de
Titular e ALMIR PINTO, ria qualidade de Suplente da
Comissão Parlamentar· de Inquérito, 'criada pela Reso~
lução n9 52/80, destinada a investigar o funcionamento
do mercado financeiro do País.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência prostestos de estima e consideração. - Aloysio
Chaves, Líder do PDS.
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O Congress-Õ Nacioriãr de<:reta:
Art. _l"' O art. 18 da Lei Complementar n"' 41, de 22
dezembro de 1981, passa a viger com a seguinte redação:
..Art. 18. Ser!o postos à dispoSição do Governo
do Estado, a partir da vigência desta lei, com todos
os direitos e vantagens, os servidores públicos em
exercfcio a 31 de dezembro de 1981, na AdministraçãO do Território_ Federal de Rondônia.
Parãgrafo único. O Governador do Estado
aprovarâ os quadros e tabelas provisórios de pessoal da Administração do Estado e procederá, mediante opção dos interessados, ao enquadramento
do_s servidores de que trata este artigo."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrârio e,
em especial, o art. 29 da Lei Complementar n9 41, de 22
de deZembro de 1981.
Justificação
Com o presente projeto de lei complementar, objetiva~
mos corrigir preceituação extremamente discriminatória,
constante do art. 18- complementado pelo art. 29- da
Lei Complementar n"' 41, de 22 de -dezembro de 1981.

cias.

Art. 18. Serão postos à disposição do Governo do
Estado, a partir da vigência desta Lei, com todos os direitos e vantagens, Os servidores públicos nomeados ou
admitidos até a data da vigência da Lei n~' 6.550, de 5 de
julho de 1978, e em exercÍcio a 31 de dezembro de 1981
na Administração do Território Federal_de Rondônia .
Parãgrafo único. O Governador do Estado aprovarã
os quadros e tabelas provisórias de pessoal da Adminis~
tração do Estado e procederá, a seu juízo, mediante
opção dos interessados, ao enquadramento dos servidores-postos à sua disposíção, devendO absorver pelO menos 50% (cinqüenta por cento) dos optantes.
Art. 29. Os servidores contraia_dos pela Administração do Território Federal de Rondônia, após a vigência da Lei n9 6".550, de 5 de jUlhO de 1978, e em exercfcio a
31 de dezembro de 1981, passam, a partir desta Lei, a integrar tabela especial de empregos, em extinção, do Go~
verno do Estado de Rondônia, e deverão ser absorvidos
nos quadros e tabelas a que se refere o art. 19 desta Lei,
dentro do prazo mãximo de 2 (dois) anos da data de instalação do Estado, observadas as normas estabelecidas
para a contratação de pessoal, e mediante concurso
público.
- Parágrafo único. -Os empregos que vagarem na tabela especial temporâria~ de que trata este artigo, serão
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considerados suprimidos automaticamente, vedada sua
utilização para qualquer ~feito.
·

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE Moacyr Dalla) -Item 3:

(ÀS Comissões de Constituição e Justiça e de
gislação Social.)

Le~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido serã publicado e remetido às Comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mârio Maia - Eunice Michiles - Odacir Soai'es João Castelo- Alberto Silva- João Lobo- Marcondes Gadelha- -Aderbal Jurema -Guilherme Palmeira
- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Jutahy Magalhães- José Ignácio- Amaral Peix.oto- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Amaral Furlan - Benedito
Canellas- Affonso Cainargo- Jaison Baireto- Carlos Chiarelli - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Antes de dar
início ã ordem do dia a presidência esclarece aos Srs. Senadores que, de acordo com o disposto no art. 198, letra
e, do Regimento Interno, deixarã de submeter à deliberação do Plenãrio o PrOjeto de Resolução n9 127, de
1982, constante do item I da pauta, uma vez que foram
constatados, nos avulsos que instruem a matéria, erros e
omissões que preJudicam sua apreciação.
A Presidência esclarece ainda que tão logo sejam republicados os avulsos, serã a proposição incluída em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2:
Votação em turno único do Projeto de Resolução
n9 155, de 1982 (apresentado pela Comissão de Eéonomia como conclusão de seu Parecer n9 865, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé
(RS) a elevar em Cr$ 877.l0l.343,05 (oitocentos e
setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e
quarenta cruzeiros e cinco centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n's 866 e 867, de 1982 das
Corilissões:
-de Constltuição e Jusilça, pela constitucionã.lidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorãvel.
Em votação o prõjetõ.
Os Srs. Senadores que o aprovam permanecam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão de Redação.

E o seguinte o projeto apro~ado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 155, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a
elevar em Cr$ 877.101,343,05 (oitocentos e setenta e
sete milhões, cento e um mil e trezentos e quarenta e
três cruzeiros e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Bagé, -EStado
do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida canso~
lidada interna em Cr$ 877.101.343,05 {oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil e trezentos e quarenta e
três cruZeiros e cinco centavos), correspondentes a
603.249-.98146 UPCs, considerado o valor nominal da
UPCde Cr$ 1.453,96, vigentC-em-jãneiro de 1982, 3. fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto ao Banco do Estado dO Rio Grande do Sul S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nado~
nal da Habitação - BNH, destinado à. execeção das
obras de infra e suPerestrutura coriipreedidas no "Projeto de Valorização de Bairros", obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.

Votação em turno único do Projeto de Resolução
n9 162, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 996, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos
e quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada tendo
PARECER, sob n9 997, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado<
A matéria vai à Comissão de Redação,

t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 162, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
ele,· ar em Cr5 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e
seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
--

0 Si::liado Federal resolve:
Art. J9 b o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de
cruzeir_os) o montante de sua dívida consolidada interna,
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utili~
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de módulos de Atividades Educativo-Artístico-Culturais, no Cen~
tro de Convenções, Feiras e Exposição S.A., naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
C~ntral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR.PRES!DENTE (Moacyr Dalla) - Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finanças c_omo conclusão de seu Parecer n~' 1.2/J7
de 19,81), que autoriza o Governo dO Estado do
Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de
US$ 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólares
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas
Gov~rnamentais -~ PLAMEG II - 79/83~ tf:ndo
PARECER, sob n~' 1.208, de I 981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em votação o projeto.
O Sr. Alexandre Costa- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para encaminhar a votação.
O SR. ALEXANDRE COSTA (Para encaminhar a
-votação. Sem revisão -do orador,) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Tanto o Senado da República como_ o Brasil inteiro
conhecem as dificuldades, a crise por que hoje atravessa
a Nação.
A maxidesvalorização do cruzeiro elevou o dólar,
multiplícou o dólar por dois e sem querer entrar em
maiores detalhes, sem motivos outros que não o de prudência, eu solicitaria a V. Ex• o adiamento dos itens 4 e
5, que envolvem dólares, Para que se possa- votar tranqüilamente todos os empréstimos em moeda nacionaL E
isto não importa e nem invalida que eU mesmo, depois,
va:.ha a votar os empréstimos solicitados em dólares.
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Então, peço a V. Ex' o adiamento dos dois itens e todos os itens que envolvam dólares, para que se possa vo~
tar primeíro os -empréstimos em moeda nacional. Aí, cn·
tão, em acordo de Lideranças, ou voluntariamente, possa o- SenadO votar todos os empréstimos que forem cm
dólares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) - Conce;do a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
José Lins.

O SR. JOSR LINS (Para encaminhar a votação)~
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conquanto respeite profundamente nobre Senador
Alexandre Costa, discordo, data vênia, do ponto de vista
de S.Ex •. Os empréstimos em dólares são igualmente impOrtantes para os Estados e Municípios e alguns deles
são realmente urgentes, como é o caso dos empréstimos
do Ceará e do Rio de Janeiro, este também em dólares,
destinado ao metrô, e que, por razões por todos nós conhecidas, teve a sua votação impedida no ano passado.
Há, além do mais, uma série de requerimentos de desar~
quivamento desses processos que configuram jã uinã ordem de prioridade estabelecida por esses pedidos.
Nesse caso, discordo e sugeriria ao nobre Senador
Alexandre Costa que melhor· seria que fôssemos, na medida do possível, votando esses projetas sem discriminação da origem dos recursos, mesmo porque esses em~
préstimos em dólares, agora, com a nova situação, certamente terão que ser renegociados pelos seus tomadores,
e certamente com algumas dificuldades que irão protelar
ainda mais a ·solução dos problemas dos Estados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, ao nobre Senador, como Líder.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero coniunicar à Casa, especialmente à Bancada do
PDS, que o PMDB reunido sob a Liderança do Sr. Senador Humberto Lucena, nosso Líder cfctivo, declara que
é questão aberta para nós a votação dos empréstimos.
Quem quiser vota a favor, quem quiser vota conti-a. O
PMDB declara como questão aberta a votação dos cmpréstimos, _tanto em dólar como em cruzeiro, ou qualquer outra moeda.
Era o que tinha a dizer, Sf. Presidente. (Muito bem/)

O Sr. Virgflio Tá,·ora- Sr. Presidente, peço a pãlavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÂ VORA (Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de fazer um apelo a este Plenãrio, principalmente àqueles Senadores que jã tiveram sobre seus
ombros a responsabilidade do Poder ExecutiVo, de man~
do em suas respectivas unidades federativas.
Este projeto foi, aliás, pelo então Governador Virgílio
Távora, iniciado, com exposição de motivos, em 1981,
feito à SEPLAN. Vários meses depois, já em outubrovejam os Senhores- de 81, com todas as obras em an~
damento, já que a Secretaria de Planejamento nos havia
solicitado que assim procedesse, que os recursos esta~
riam à disposição do Estado. Vários meses depois- por
razões as mais diversas - veio este projeto aO Senado.
Se observado todo o dossiê que acompanha o Projeto em
questão, verificarão que havia sido pedid()_ à A_ssemblê-ia
Legislativa, não aleatoriamente, mas dentr-o de um plano
de metas governamentais, que formou o nosso Governo,
cento e ciilqdinta mifhões de dólares, dos quais isto era a
terça parte, um dos projetas.
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Os Srs. já imaginaram um governador que faz todos
esses seus planos, que lança esses projetas, baseado jus~
tamente naquelt~ presciência de que esse_ projeto seria de __
rápida tramitação, como tinha sido assim no Senado e
como sempre ajudamos todas as Unidades federativas
que a nós se socorreram em tempos atrás. O que do
transtorno teve este homem para rctirar-rec.ursos do E.sa
tado, que não os possuía, para prosseguir nessas obras!
O apelo que hoje fazemos aqui, já que não scinios mais
governadores- nào.queremos deixar essa herança de
tantos atropelos, de tantos transtornos, de tantos sacrifícios que sofremos durante todo o fim do nosso período
em 19~2. e o resto de 1981, pela não aprovação desses
projetas - é o apelo que fazíamos aos Senhores.
O problema de (.;Olher ou não os dôlures estará dentro
de prioridades que o Governo Federal dará à colheita
desses dólares. como explicaremos aos Senhores.. A assinatura do Projeto n9 I e do Prõjeto o9 2limita a nossa entrada no mercado financeiro internacionaL E é dentro
desses limites que o Governo, pelo seu Banco Central,
dará ou nào o aval necessário, para que, então, o Estado
possa realmente ir saldando essas dívidas que tem, dívidas feitas nào com obras alealórias, mas com obras que
realmente estão mudando o perfil económico dã nossa
Unidade federativa.
Era esse o apelo que fazia aos nossos ilustres pares e
principalmente aqui ao amigo Senador Alexandre Costa.
engenheiro como nós, que portanto sabe o que é uma
obra de engenharia ser postergada p9r tanto tempo;
obras já realizadas- várias- e que_estão a_ ser pagas
porque não podiam ser paradas no meiO.
Este é o depoimento que dá um homem que se dedicou
à sua terra e os próprios adversários e que reconheço, de
corpo e alma, sacrificando até a sua saúde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem.' I
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Com a palavra V. Ex•.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, deixei bem claro que posso votar emPréstimos como votei
no ano passado, de solicitação de dólares.. Acontece que
são projetas que desarquivados, em que os documentos
de endividamento juntados-pelos Estados, já estão vencidos.
Então se espera o quê1 Que esses documentos sejam
renovados ou refrescados, para que o Senado possa estudar as prioridades de empréstimos etn dólares. Pedi ãpenas o adiamento para dar prioridade justamente aos municípios e aos Estados que necessitam de imediat_o do dinheiro nacional, para cobrir os seus déficits. O que se
sabe é que o Brasil estâ todo endividado, não só endividado externamente, mas altamente endividado internamente.
Feito isto, mos_trado que o Estado do Ceará, que San~
ta Catarina e outros Estados que pleiteiam dólares têm a
capacidade de endividamento, e que os dólares solicita~
dos são efetivamente para aplicação em pfanos neces·
sários aos dias difíceis que viVe a Nação brasileira, eu en·
tão me prontificarei a votar. Peço apenas que ao invés
dos itens 3 e 4 coloque-se nos últimos itens~ uma vez que
há vários empréstimos a municípios muito menores, coni
planos também pequenos, e que-não se pode, absoluta~
mente, aquilatar o que é pequeno e o que é grande; o que
é grande é para o Ceará, e -o pequeno é tão importante
para qualquer município do Ceará ou para qualquer mu~
nicípio brasileiro.
Veja então V. Ex' que não quero aqui impedir qualquer votação, criar qualquer problema, quero apenas fazer justiça e solicitar que sejam refrescados os documentos dos Estados sobre o endividamento interno e externo
dos Estados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fragelli para encaminhar

Acha que é o único Estado da Federação que conseguiu
esse milagre.

a votação do Projeto n<1 202/81.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A _Mesa es~
clarece ao nobre Senador José Fragelli que o seu tempo
para o encaminhamento da votação da matéria está es~
gotado.

O SR. JOSE FRAGELU (Para encaminhar a V-0~
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Quando eu -aqui votava, baseado nas razões e nos fatos, _que entãO eu apresentava e expunha ao Plenário d~
-- SenadÕ contra emprés~imos e_W_ dólares. a Mato Gross_o.
do Sul, meu Estado, ao usar da palavra elogiei o pedido
de empréSti-mo apresentado pelo eminente Governador
Virgílio Távora, por quem eu tenho uma admiração toda
especial e uma grande estiro<]..
-

O Sr. Alexandre Costa -

Eu tambE:m.

O SR. JOSE FRAG ELLI - Portanto, Sr. Presidente,
eu me'C~lciC-0, hoje, na posição do Senador do Pbs; que
aéabou de se manifestar, o meu amigo Senador Alexandre Costa, porque acho que essa proposta. sob a forma
de empréstimo, realmente ela está superada; solicitada
em OUtUbro de 1981, _pelo ilustre Governador Virgílio
Távora, _ela só vem hoje para votação única, quando o
dólar, não sei hoje a sua cotação hoje, mas se não me en·
gãfio- jã:esrá e'm mais de 400 cruzeiros.
OS_!. Vir_gflio Támra_- Trezentos e oitenta e oito cru-

zeiros.
O SR. JOSE.FRAGELLI- Trezentos e oitenta e oito
crtizeiros. E a época em que S. Ex• pediu esse e_mpréstimo estava. em cento e vinte e um cruzeiros e quarenta
centavos o dólar. Portanto, a situação já é bastante diferente, para não falarmos, Sr. Presidente, na situação nacional, que se modificou, de lá para cá, de maneira,
pode~se dizer, completa, com a ida do Pais ao FMI, e,
nestes últimos dias, com a maxidesvalorizaçào de 30%.
SoU favorável, Sr. Presidente, como- o Senador Álexandre_Costa, a que esse processo volte para estudo nas
Comissões, po_rqoe-as condições são completamente di-_
ferentes, a começar pelo valor do dólar, de 121 a praticam-ente Cr$ 400~00. - Desconhl!\..--emos, no momento, a situação financeira
do Estado do Ceará. Terá ela evoluído favoravelmente.
de modo a suportar um empréstimo em dólar no seu va·
lo r atual? Os dados apresentados pelo então Governador
Virgílio Távora se encontram inteiramente superados.
Examinando o processo, vi que àquela época a margem
de endividamento do Estado já era bem pequena; já era
bem pequena a margem de endividamento do Estado em
outubro de 1981; o processo ali se encontra e pode ser
exã.minado.
HOje, talvez, um exame da situação mostre que o Ceará nâo se enco-ntra em condições de fazer esse emprésti-

- mo de 50 milhões de dólares. S.EX) alega que parte das
ôliras foram realiZadas e, com _certeza, foram pagas ou,
estão por ser pagas com recursos próprios do Estado ou
da chafuã.da dívida extralimite.
E aliás, Sr. Presidente", eu faria um parênteses, aqui,
para dizer que o Senado deve rever esse_critério das dívidas intralimites e as extralimites, porque essas, também,
levam qualquer província brasileira à falência, ou simplesmente ao calote, não podendo pagar, porque o que
foi" Conseguido de empréstimo,- nesses dOis últimos anos,
aos Estados e aos municípios, além da sua capacidade de
endividamento, sempre aqui deficientemente apurada, é
simplesmente de estarrecer, Sr. Presidente, Srs. Senadore>.
Por que se extraiu a chamada dívida extralimite da
apreciação da capacidade ou não de o Estado pagar as
suas dívidas? Porque pagar em dólares ou pagar em cruzeiros, tem que _pagar ou tem que calotear.
A verdade é que todos ou quase todos os Estados, e eu
vi, aliãs, com imensa satisfação e com orgulho, por se
tr~tar de um político da nova geração, o e;mínente, hoje,
Senador por Pernambuco, Marcos Maciel, que o Governo..atual de Peinambuco, qu~ foi presidido por S.Ex', até
ontem - digamos assim - vai passar para o seu sucessor_ urfi-SitjJàavit de mais de seis bilhões _de cruzeiros.

O SR. JOSb FRAGELLI- Vou encerrar, Sr. Presi·
dente. Por estas razões, lamento não poder dar o meu
- voto, no momento, a esse projeto, sem um reexame. E insisto, lamento, porque votei, como disse, antes, um empréstimo seinelhante solicitado pelo Governo do Ceará,
aliás, como esse também, muito bem justiftcado, muito
b.em lundamentado por S.Eh~. o então Governador do
Ceará. Na parte formal, não hâ como combater essa proposição. mas na sua substância, ela merece revisão através das comissões competentes. (Mui to bem!)
O Sr. Almir Pinto - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moàcyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, para encaminhar
a votação.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE, ENTREGUE À. REVISÃO .DO ORA·
_ DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HilL! O CUEIROS- Peço a palavra, Sr. Pre·
sidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalfã) - ConCedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar a votação.

O SR. HtUO GUEIROS (Para encaminhar a vo-.
tação; Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Entendo que há ponderação tanto nas palavras do
ilustre Senador Alexandre Costa, como as palavras do
eminente Senªdor Virgílio Tã_vora e de todos que se manifestaram sobre o assunto.
Manifesto-me, Deste meio termo, favoravelmente ao
projeto, porque se se for esperar, no Brasil, que um Estado ou um município, ou até mesmo um Pafs, tenha con~
dições ·económicas ·e ".financeiras de pleitear Um empréstimo, vamos entrar no ano 2000 e não vamos chegar a esta
situação -ideal.
Ainda há pouco, os jornais noticiara-m que o Brasil,
para conseguir colocar as suas contas mais ou menos em
dia, fez uma reunião no Plaza Hotel, de Nova Iorque e
no de Washington, e_se levou quatro horas e meia para se
assinar contratos de empréstimos para o Brasil. Quer dizer~ que não teffi jeito, se se for apreciar a questão sobre
estes dados de preciosidades técnicas, econômicas e financeiras.
Desst jeíto, se adotarmos_ es_se critério, não vamos
aproVàr coisíssima alguma aciui nesta Casa. Por outro lado, se a União tem íriteira liberdade de negociar à vontade empréstimos e mais empréstimos, não é justo que se
tire dos Estados e dos municípios, o direito de imitar a
Nação e também ir atrás dos recursos onde quer que eles
existam. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Formalizado o requerimento do nobre Senador Alexandre Costa,
solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura, para conheci~
mento do Plenário e deliberação dos Srs. Senadores.
~E

lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 153, DE \983
Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Resolução tW 202, de 1981, constante do item 4 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na
sessão de 4 de abril de 19_83.
Sala das Sessões, 4 de niarço de 1983. - Alexandre
Costa.
O Sr. Alexandre QJ.sta_- Peço apalavra, Sr. Presid_ente, apenas para uma modificação. Peço prioridade para
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os empréstimos nacionais. Então, é só a inversão d:i Ordem do Dia: que fiquem nos dois últimos itens, os dois
projetas relativos a empréstimos em moeda estrangeira.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nos termos
propostos pelo nobre Senador Alexandre Costa, solicito
ao Sr. J9-Secretári0 que proceda a leitura do requerimento de inversão da Ordem do Dia, fiCando prejudicado o
requerimento anteriormente lido.
E lido o _seguinte
REQUERIMENTO N• !54, DE 1983
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ord~m do Dia, a fim de que as
matêrias constantes dos itens n'1s 4 e 5, sejam submetidas
ao Plenãrio em penúltimo e último lugares.
Sala das Sessões, 3 de março de 1983.- Alexandre

Costa.
O Sr. José Lins- PeçO a palavra, Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOSli: LINS (Pela ordem.) - Sr. Presidente,
quero, primeiro,-um-esclarecimento de v. Ex•: o requerimento do Senador Alexandre Costa, em primeiro lugar
valeria somente para a pauta de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa esclarece a V. Ex• que a pauta é feita diariamente. S. Ex•, o
nobre Senador Alexandre Costa, pede o adiamento por
30 dias do Projeto de Resolução n9 202.
------O SR. JOSf: LINS - Tr_ata-se de um outro requerimento, portanto?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- l'l o que a
Mesa estã colocando em _votação.
O SR. JOSI': LINS- Pelo que sei, V. Ex• estã colo·
cando em votação um outro que não ê o que foi discutido?. Fo~ retirado o primeiro e entrou o segundo requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- E;ite é o primeiro. Quando eu anunciava- a votação deste tequerimento, S. Ex•, o Senador Alexandre Costa, fez o segundo requerimento, solicitando a retirada deste e pedindo a
inversão da pauta. Nestes termos, para ordenar os traba~
lhos, vou colocar em votação o segundo requerimento
do nobre Senador Alexandre Costa, de inversão da pauta.
Em votação o requerimento -do nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOS~- UNS (Sem revisão do orador.) Presidente, Srs. Senadores:
Quero formalizar, declarar o meu voto ...

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sr. Senador,
V. Ex• irã declarar o seu voto após ser colocado em votação o requerimento. (Pausa.)
Em votação.

O SR. JOSE LINS - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSlt LINS (Para encaminhar a votação.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Discordo inteíi'amente do nobre Senador Alexandre
Costa. A pauta não deve ter a sua ordem modific_ada_.
Há, já, um longo processo de sofrimento de Estados e
Municípios que pedem, se tome urgentemente, a decisão
de votar os seus pleitos. O iireju{zo que o Senado estã
causando a Estados c Munictpios é imenso. Na verdade,

quando o nobre Senador José Fragelli diz que os processos estão desatualizados, está enganado. O dinheiro não
desatualiza; ao contrãrio, o dinheiro está s_ehdo constantemente atualizado pelas taxas. t! urgente que se ajudem
·a esses Estados e Municípios a -reSolverem os seus
problemas.
No caso do Ceará, a análise do envolvimento não foi
sob a condição de extra1imite. Ao contrário, não sendo
um projeto para aplicações de natureza exclusivamente
sociais sua análise foi feita exatamente dentro dos termos
mais drásticos dos índices de sua dívida totai. Ainda
mais, todas as análises posteriores certamente levam em
conta o acréscimo de; endividamento criado por um empréstimo. ~ um ab~urdo continuarmos preferindo, depois da luta insana do ano passado, depois da conclusão,
das Lideranças do PMDB e do PDS, de que esses projetas devem ter o seu curso norniafizado. Cada um que
vote à sua voiltade; os que forem a favor que votem a favor, os que forem contra que votem contra; se há alguma
dificuldade, algum erro na tramitação do processo, ou
na análise, que se levantem as dúvidas. Faço pois uni
apelo ao Senado para que não voltemos à radicalização
anterior e que deixemos esses processos correr normalmente.. Hã uma premente necessidade de recursos em
cruzeiros_ ou_ em dólares, de qualquer natureza, para os
programas dos Estados e municfpios. Enquanto não vier
a reforma tributária eles precisam ser ajudados. S o apelo que que eu faço ao meu nobre amigo, Senador Alexandre Costa e aos meus pares, para que, renovado o Senado, reiniciados os nossos trabalhos, esqueçamos as rixas do ano passado, e voltemos a ajudar aos Estados e
Municípios, que tanto precisam, que tanto apelaram
para todos nós durante tanto tempo. Muito obrigado.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente,.peço a palavra~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, como autor
do Requerimento.
O SR. ALEXAND.RE COSTA- (Para encaffiinhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
Veja que o Senador José Lins em nada divergiu de
nossa opinião. Achou que devíamos atender aos Municípios e aos Estados, e é a minha disposição. Peço apenas a
prioridade aos Municípios, que são mais pobres do que
os Estados.
Eu compreendo perfeitamente por que a Oposição
abre a questão; afinal de contas a Oposição que se bateu
tanto contra dólares na legislatura passada, agora abre a
questão, porque elegeu seus novos Governadores. E
acho muito justo isso, mudar de posição. E eu estou também com esta posição de ajudar não somente aos Governadores da Oposição como os do Governo. Mas, desejo
que seja invertida a pauta, para que possam ser feitos os
estudos dos documentos e do endividamento dos Estados brasileiros. Feito isto, Sr. Presidente, prestarei o meu
voto com muita satisfação.
O Sr. Virgílio Távora -- Sr. Presidente, se não mudou
o Regimen_to do UJ_eu tempo, poisjã faz tanto tempo .que
estive aqui, os itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, não poderiam ser votados englobadamente e, num instante se
acabava com isto? Porque todos são requerimentos solicitando desarquivamento, nos termos do art. 367. Se for
possível, em 2 minutos V. Ex• resolve esse problema. Estamos de acordo com a inversão da pauta, e se não for
vamos votar um por um.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Infelizmente
o Regimento não permite as votações em globo.
O SR. VIRG!UO TÁVORA -Antigamente permitia!

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( p(;usa.)
Aprovado.
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Aprovado o requerimento passa-se ao

Item 6:
Votação em turno único, do Requerimento n' 12,
de 1983, de autoria do Sena'dor Lenoir Vargas, solÍIcitando, nos termos do artigo 367 do Regimento lna
tefno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n' 99, de 1981, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevat em Cr$ 966.300.000,00
(novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
'Em votação o requerimento.
Os _Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o. projeto será incluído
oportunamente em Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- lttm 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n~
13, de 1983, de autoria do Senador Lenoir: Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 112, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a elevar em CrS
293.685.700,00 (duzentos e noventa e três milhões,
seiscentos e oitenta c cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será inclUído
oportunamente em Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
14, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 186, de 1981, que autoriza o Gpverno do
Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
164.304.500,00 (cento e ses:;enta e quatro milhões,
trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o
_ montante de sua dívida consolidada.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta..
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requenmento, o projeto serâ inclufdo
oportunamente em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 9:

Votação, em turno único, do Requerimento nt
15, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n" 67, de 1982, que autoriza o GoVernO doEstado de Santa Catarina a elevar em Cr$
55.527.500,00 (cinqüenta e cinco milh9es, quinhen-'
tos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto serâ incluído
oportunamente em Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
16, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargaa,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimen!-tJ
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 233, de.1981, que autoriza a Prefeitura .Municipal de São Joaquim (SC) a elevar .em érS
15.126.000.00 (Quinze milhões, cento e vinte e Seis
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mil cruzeiros) o montante de sua divida consolida~
da.
Em votação o requerime-IÜO.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento, o projeto serâ inclufdo
.oportunamente em Ordem do Dia.
O .SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Voltamos
ao item 4, em virtude da votação do requerimento do
nobre Senador Alexandre Costa, para inversão da pauta.

Aprovado.

Aprovado o requerimento, o projeto será incluído
oportunamente em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item !!:

Votação, em turno único, do Requerimento n'
17, de !983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367, do Regimento
Interno, o desarquivarrtento ·cto Projeto de Reso~
lução n' 234, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC)' a elevar em CrS
43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos
mH cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será íncluido
oportunamente em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 12:

Votação, em turno únicO, do Requerimento n'~
18, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando nos termos do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n'~ 46, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Palmitos (SC) a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (cinqUenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, cento
e oito cruzeiros e cinqUenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.· (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será incluído
oportunamente em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 13

Votação, em turno único, da Requerimento n\1'
19, de 1983, de autoria do Senador Lenoír Vargas,
solicitaiido nos termos do art. 367 do Requerimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~ 63, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste (SC) a elevar em Cr$
149.999.653,53 (cento e quarenta e nove milhões,
novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros e cinquenta e três centavos) o
montante de sua divida consolidada.
Em votação o requerimentO.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto serâ incluído
oportunamente em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dai/a)- Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~
20, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando nos termos do arL367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n'~ 64, de 1982, que autoriza a PréfCítura Muriicipal
de São José do Cedro (SC) a elevar· em CrS
3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e
seis mil cruzeiros) o mofltante de- sua dívida cOnsolidada.
Em votação o requerímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 202, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finanças corno conclusão de seu Parecer n'~ 1.207
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do
Ceará a contratar o empréstimo externo, no valor
deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares
norte-americanos), destinado ao II Plano de Metas
Governamentais- PLAMEG II- 79/83, tendo
PARECER, sob n'? t.Z08, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação.
Os"Srs.. Senadores que o aprovarn, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO solicito verificação de votação.

Sr. Presidente,

O SR. JOSf: LINS- Sr. Presidente, o nobre Senador
solicitou Verifica-ção de votação após o anúncio do despacho da rnatéria.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Solicitei a verificação no momento oportuno. No momento mais oportuno, repito, e regimental.
O SR- JOSÉ UNS:- Mas, depois de ter sido anunciado o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- S. Ex• pediu
no momento exato em que eu acabava de anunciar. S.
Ex~ le_vantou-se e gesticulou.
O SR. JOSÉ LINS- Mas V. Ex~_ levou em conta o
gesto e não a voz.
- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali'!) - E: U<ll sinal
de alerta.
o-SR. JOSE LINS ~ .S o _que estou percebendo. Neste
caso, de qualquer modo, a decisão é da Mesa e eu respeito, mas a impressão que eu tenho é que S. Ex' pediu averificação de votação intempestivamente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se proceder à verificação de votação solicitada.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Em votação.
Como vota o nobre Líder do PDS?
_ O SR. JOSE: UNS -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
ci~ nobre_ Líder do-PMDB?
O SR. HÉLIO GUEIROS - Votação em aberto.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)
Procetje-se à

vo~ação

VOTAM "SIM" OS SRS, SENADORES:
Alexandre Costa - Almir Pinto - Benedito Canelas - -Carlos Alberto - Claudionor Roriz Gaivão Modesto - Guilherme Palmeira - Hélio
GueirOs-= JOSé Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas - Marcondes Gadelha - Martins Fílho - Moacyr Duarte - Virgílio Távora.

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:
Henrique Santillo
Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Moacyi Da!la) - Votam
"Sim", 15 Srs. -Senadores e "Não", 2.
Não há quorum para deliberação.
Nos termos regimentais, a sessão serã suspensa por
deZ minutos e acionadãs as campainhas para o chama-
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mento dos Srs. Senadores a plenário a fim de se proceder
à votação da matéria .
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horas e 35 minutos,
berta às 17 horas e 46 minutos.)

a Sessão é rea-

0 sR. PRESiDENTE (Moacyr Dalla) ~Solicito- aos
Srs. Senadores que retomem seus lugares, para procedermos à nova verificação de votação. (Pausa)
Os Srs. -senadores jâ podem votar. (Pausa.)
Procede-se à

~·otação

VDTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema - Alexandre Costa - Almir
Pinto - Benedito Cánelas - Carlos Alberto Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Guilherme Palmeira - Hélio Gueiros- Jaison BarretoJorge Kalume- José Lins - Jutahy MagalhãesLenoir Vargas - Marcondes Gadelha - Mârio
Maia- Martins Filh~ - ~oacyr Duarte- Raimundo Parente- Virgílio Távora.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Fábio Lucena
José Fragelli
Henrique Santilto

A8STf1M.SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Aloysio Chaves__
Todos os -Sr&. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vai-se proceder à apuração.
Votaram SIM 20 Srs. Senadores, NÃO, 3.
Houve uma abstenção.
Total 24 votos.
Não há núrnero para deliberação.
Ern conseqUência da falta de quorum, fica sua votação
adiada.
·
Peta rnesma razão, deixo de submeter ao Plenário o
item n'~ 5 da pauta, que fica igual~ente adiado para a
próxima sesSão-

E o segiiinie o item 5 cuja votação é adiada:
- Votação, em turno único, do Requerimento n"'ll,
de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~
115, de 1981, que autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a realizar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta
milhões di:: dólares norte-americanos), destinada ao
programa de investimentos do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da)la)- Estã esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOS/1 LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MULLER (PrOnuncia o seguínte discurso.)- Sr._ Presidente~ Srs. Senadores:
Li com grande satisfação a notfcia divulgada no jornal
..0 Globo", edição de 28-2-83 pela qual se fica sabendo
que o Senhor Ministro da Ma"rinha, houve por bern, determinar a criãção do qUe Cu intitulei, há algum tempo,
.. Marinha de GUerra· Fluvial e Lacustre". Em aparte,
aqui neste Plenário, ao nobre Senador Jorge Kalume e
antes como Deputado Federal, em aparte do Deputado
Ademar de Barros Filho, preconizei a criação da citada
Marinha que teria a missão princip~l ~e cooperar com a
seiurança il)-terna, patrulhando os nossos rios e lagos,
que se constituem, num imenso complexo hidrográfico
brasileiro e sempre até agora esquecido quase totalmente
pela nossa Marinha de Guerra, mais voltada para o mar,
para o oceano e agora atê para a Antãrtica, esquecendo-
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,,e, lamentavelmente, desse imenso complexo fluvial, já
1;itado.
Diria a Marinha: há a flotilha da Amazônia com sede

tem Manaus e outra em Ladârio, Mato Grosso do Sul.
Conheço a de Ladário e sei ser a mesma inoperante, não
por culpa 'dos que ali servem, mas por falta de material,
.de navios, enfim de meios específicos para poder operar
razoavelmente,_Sabe-se que a base de Mana_us é melhor
servida, mas, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
aquela organização da nossa Marinha de Guerra, é um
pingo d'âgua na imensidão fluvial e lacustre da Amazônia.
Agora, portanto, Senhor Presidente, Srs. Senadores é
com grande alegria que leio no jornal citado, a notícia
que o Senhor Ministro da Marinha, nestes dois anos,
pretende implantar a Guarda Costeira. Considero essa a
maior obra que será concretizada pela administração do
Ministro Maximiano da Fonseca. Pelo que "O Globo"
publica, como declarações do Senhor Ministro da Mari~
nba, conforme vamos transcrever abaixo, o que eu so~
nhei, transformar-=se-=á em realidade. O que imaginei é o
que o Senhor Ministro preconiza, ou seja, a Guarda Cos~
'teira (que nada mais será que a Marinha de Guerra
'adaptada a um objetivo especial) colaborando de forma
'efetiva para a segurança interna~ repito, bem como de·
fendendo os interesses brasileiros, através de uma ação
que até agora está relegada ao esquecimento total.
Meus parabéns efusivos ao Senhor Ministro da Mari·
nha Maximiano da Fonseca pela notável iniciativa. O
·Brasil de um modo geral, e os habitantes ribeirinhos dos
rios e lagos e dos pantanais dos dois Mato Grosso, ficar~
lhe-ão devendo esse inestimável labor patriótico, tam·
bém.
Transcrevo, para que conste dos Anais, o que O Globo
publica, ou seja, o que declarou àquele periódico o Se·
nhor Ministro da Marinha:

GUARDA COSTEIRA
Paralelamente à expansão da construção naval em Ladácia, o Ministro Maximiano da Fonseca está agilizando
o processo para criação da guarda costeira. Para tanto,
ele já. entregou doc1:1mentos_~obre exposição de motivos
para o Presidente Figueiredo, esperando agora a criação
de uma comissão interministerrai para opinar sobre o as·
'iUnto, que segundo o Ministro é uma_ de suas principais
metas frente ao Ministério da Marinha.
Segundo ele, a guarda costeira vai atuar ativamente no
desenvolvimento econômico do País, fisCalizando as em·
barcações fluviais de um modo geral e protegendo dessa
forma a criação de divisas, cOmbatendo os descaminhos
dos produtos nacionais: Ao-meSirio-tempo;-vai fiSCãlizar
as divisas fluviais, atuando preventiva e ostensivamente
contra uma série de contravenções na área de Marinha.
Uma das principais tarefas da guarda costeira serrrepreender os infratores que agem contra a flora e a fauna,
principalmente na região pã.ntaneira, onde milhões de
peles de jacarés foram contrabandeadas para a Bolfvia,
milhares de pâssaros e outras criaturas consideradas su·
bespécies, além de uma atividade de promoção social, de
maneira que atenda aos interesses de oito Ministérios;
·Saúde, Justiça, Agricultura, Fazenda, Planejamento,
Transportes, Educação e Minas e Energia. O Ministro
informou que a guarda costeira deverá estar funcionando dentro dos próximos dois anos.
Era o _que tinha a _dizer, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Fa~eceu em Aracaju, onde foi sepultado no último dia
13 de fevereiro, o radialísta José da Silva Lima, popular~
mente conhecido em todo o Estado de Sergipe, como Sil·
va Lima. Durante muitos anos ele foi o comunicador
mais famoso da Rádio Sergipana, ocupando os primei·
ros lugares em audiêncía-, atç:ançando os pontos mais ele·
vades dQ IBOPE em suas pesquisas locais.
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Silva Lima, que era baiano' de nascimento, adotou Ser·
gipe como a sua terra, onde se integrou e viveu a m<Úor
parte de sua existência: to_da ela voltada para os grandes
_problemas da população, que abordava em seus destaca·
dos programas, com especial relevância o "Informativo
Cinzano", que, no horârio do meio-dia, polarisava as
atenções de milhares de ouvintes_ em todo o território
sergipano.
Homem simples, inteligente, vibra'nte em suas campa·
nhas radiofônicas, Silva Lima usava o microfone com
um estilo próprio, sensacionalista segundo -a definiçãO,
porque era esta, no seu ef!tender, a forma-mais válida de
atrair audiência nos horários que eram a ele confiados,
Poliglota, fazia entrevistas em Português, Inglês e Francês, com personalidades nacionais ou visitantes ilustres,
desenvolvendo temas artísticos, políticos ou científicos.
Combativo e combatido,- como gostava de dizer,foi eleito Vereador com expressiva votação, mas nem as·
sim deixou as suas atividades de radialista, pois o Rádio,
para ele, parecia significar a própria vida. 'Fez escola
com o seu talento e a sua originalidade, iniciando no mi·
crofone, inclusive, moços então desconhecidos e que
atualmente brilham nos meios de comunicação de Sergi·
pe.

Silva Lima, que como todo grande artista, era um desprendido dos bens materiais, trabalhou muito, mas morreu pobre, deixando como herança maior, o exemplo da
sua capacidade de luta e do seu ideal: um rádio moderno
e feito com autenticidade. Na Rádio Difusora de Sergipe
e na Rádio Liberdade, ele lutou por isso. Iniciou sua carR
reira como locutor esportivo, mas depois se fixou como
noticiarista e produtor de programas musicais e de entrevistas, sendo o seu programa "Pergunte a Silva Lima" o
mais popular de todos os tempos na história da radiofoR
nia do Estado.
Políticos, artistas, figuras de destaqUe em todos os
n-íveis, Silva Lima entrevistava, com a sua malícía sim pá·
tica, Só deixou de apresentar todos os seus programas de
sucesso, hã algum tempo atrás, quando a doença o impe·
diu de permanecer com o mesmo ritmo de atividades,
Mas mesmo assim, continuou apresentando o seu "ln·
formativo", até o momento final. Tendo sido um amigo
e admirador de Silva Lima durante toda a sua vida, fui o
último dos seus entrevistados, menos de uma semana an·
tes da sua morte, que entristeceu o povo sergipano.
A mim. ele nunca faltou com o seu apoio sincero, desinteressado e cheio de entusiasmo, que era: uma daS suas
características mais fortes. Fazia isto espontaneamente,
de forma que jamais esquecerei a grande contribuição
que dele sempre recebi.
Fui presente em seu velório e ao seu sepultamento, que
contou com a presença de grande pã.rte da pOpulação de
Aracaju, bem como ao ato religioso da missa de 7q dia,
para ele, mandada celebrar e que preencheu literalmente
a Igreja do Espírito Santo, um- dos maiores teritplos ca·
tólicos da Capital Sergipana, numa demonstração do
quanto Silva Lima era querido pelo povo que, de livre e
espontânea vontade, lhe prestou as últimas homenagens.
Quero aqilí registrar o passamento deste ·grande ho·
mem do Rádio. -Comunicador na máxirila expressão da
palavra, pelos relevantes serviços que ele prestou, duran·
te toda a sua vida, à população de Serglpe. O nome de
Silva Lima fica na história da radiofonia -sergipana,
como o marco de uma figura inesquecível, por muitos
':xmsiderado como um verdadeiro capítulo do râdio em
Sergipe. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (M_oacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSE: SARNEY (Pronuncia o seguinte discurR
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Maranhão, incrustado entre a região da seca e a região amazônica, não conhecia o fenômeno da estiagem
que tanto castiga o nosso Nordeste, trazendo em seu
bojo a fome, a miséria e a morte.
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Nem água demais, nem ãgua de menos, era nossa afir·
mativa. Um equilíbrio perfeito ditado pela natureza e a
que estava ?ft:ito o nosso povo.
Claude D'Abt:ville em seu livro sobre a história dos_
Capuchinhos no Maranhão, de 1614, faz menção a um
único caso de seca ocorrido em nosso Estado, regiStrando o relato feito pelos indígenas que falavam em plan·
tações perdidas e animais mortos, vitimados pelos rigores desse flagelo que tanto tem castigado o Nordeste.
Talvez tenha sido tal relato fruto d::~ capacidade criadora
do cronist::~, dando asas à sua imaginação e atribuirido
--ao Maranhão uma seca que não lhe pertencia.
Mas hoje o Maranhão vive o problema, principalmen·
te na baix::~da maranhen.sc, região da maior importância
para o Estado, pela sua expressão como produtora agrícola, _vive a dizimação de sua safra, o sacrifício da pe·
cuár:ia e o sofrimento do seu povo.
No Município de Pinheiro, por solicitação nossa, estã
sendo construída a Barragem do Per:icumà, uma das
grandes obras do Norte do País. Mas muitas oLttras_ te·
rão de ser construídas para evitã.r õ agravament~ do
problema e defender as Populações e a economia do-Estado, dos efeitos devastadores da estiagem,
Pedimos ao Governo rOOeral que sejam abertas linhaS
de crédito junto aos estabelecimentos ofidais, objetivan·
do amparar àqueles que sofreram a perda de safras e gaR
do.
Apelamos ao Ministro Andreazza para que através da
SUDENE se realizem obras que ofereçam trabalho às
populações do interior, afastando o fantasma da fome e
d() dcselnprCgo e o êxodo rural.
As chuva.s que caíram no início do mês de fevereiro
trouxeram uma esperança, mas elas não foram sufiCien~
tes para reparar os danos havidos. E o que ê pior: elas
desapareceram. O Maranhão mergulha novamente na
ausência de chuvas, fenômeno que até agora não conhecera. Daí a nossa preocupação em que o Governo federal
examine, com a atenção devida, o problema, e tome medidas que levem a soluções definitivas.
O trabulho consdente dos governantes do Maranhão,
a tenacidade do seu povo, o esforço que tem sido feito
para o desenvolvimento da sua agricultura merecem do
-GOVerno federal o cuidado para, de um lado, evitar que
aumente a área de dificuldades sociais e, de outro, o es.
forço do povo do Maranhão- não seja frustrado. Razão
por que insistimos no apelo ao Ministro Andreazza, para
um exame prioritário c imediato sobre a situação do Ma·
rarih~o. S. Ex~ saberá entender o nosso apelo, nascido do
desejo de estarmo.s sempre vigilantes e a serviço, mais
um~a -vez, do Marunhão. 1Afuito hem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pulavra ao nobre Senhador Helvídio Nunes.
O SR. HELVID~O !\UNES (Pronuncia o seguinte
discurso.) ...:. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já sustentei em diversas oportunidades e em diferentes
plenários que, consoante ensinamento invariavelmente
aceito, .. o. verdadeira justiça consiste cm tratar desigual·
mente os desiguais".
Sei que a lei abriga o princípio da igualdade, mas entre
a igualdade formal e a real vai incomensurável distância,
A própria legislação federal, muita vez, cria insti·
tuições e organismos com atribuições que não _cobrem a
vastidão territorial do País. Ao contrário, destinam-se a
resolver problemas regionais e a buscar soluções para
quadros que, não raro, a própria vesguice administrativa
pintou.
Quando se fala em Nordeste, quando se procuram esR
t<~belecer comparações entre aquela área e o Centro·Sul,
então as distâncias entre Direito e Justiça não podem ser
quantificadas pelo sistema normal de mensuração.
Todos conhecem a secular discriminação com que o
Poder Central tratll o Nordeste. Para não ir mais longe,
basta referir que o sistema tributário nacional, no conjunto, desserve à federação, mas é particularmente depredador da economia nordestina. E embutido em tal
sistema, para exibir tintura de economês, o mecanismo
de distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias- !CM, ao lado das secas prolongadas e impeni·

l5íA,R16Do CCJNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1983

tentes, vem sendo poderoso instrUmento -do emPobreCi~
menta contínuo daquela parte do território nacional.
Desejo comentar na oportunídáde, Senhor Presidente

e Senhores.Senadores, e procurarei fazê-lo de maneira
suscinta mas objetiva, que dentre os programas gOVernaM
mentais destinados ao incentivo à produção e a produtividade, figura o PROVARZE:AS- Programa Nacional
para o Aproveitamento de Varzéas 1rrigâveis.

O PROV ÃRZEAS chegou ao Piauí no ano passado.
Instalou-se, inicialmente, ao norte do Estado, área cortada por vários e perenes rios. ~natural que as demais regiões do Estado, de possibilidades indiscutíveis no seta r
primário, também passassem a reivindicar~lhe os benefícios.
Com juros de doze por cento (12%) ao ano, o PROVÁRZEAS começou por promover a implantação de infraestrutura e a conseqUente incorporação de m:iis de rriil
hectares de várzeas ao processo produtivo piauiense.
Eis que, justificável de início, a eufori:J., lamentavelmente seria passageira. Logo o Banco Central, escudado
em Resolução do Conselho Monetário Nacional, elevou
ao juros de doze para trinta e cinco por ceritõ, portanto,
triplicou os juros dos recursos destinadõs à implementação do PROVARZEAS.
Na antevéspera do iníciO do quinto ano consecutivo
de seca, a decisão governamental teria que provocar,
como provocou, a maior friisffãÇão, eufemismo que serve para mascarar natural sentimento de revolta.
Mas não é só, Ainda não refeitos das repercussões do
aumento de trezentos por cento dos juros, a recente Resolução n~' 782, do Banco Central, elevou mais uma vez
as taxas de juros do PROVÁRZEAS,já agora para cinquenta e cinco por cento (55%), com a agravante do estabelecimento de futuras variações em função do lndice
Nacional de Preços ao Consumidor- fNPC.
Senhor Presidente e Senhores Senadores. Depois da
narração dos fatos na sua crueza, impõe-se, cm primeiro
lugar, recorrer ao testemunho do Secretário da Agricul~
turn do Piauí, expresso no telex que peço seja considerado parte integrante deste pronunciamento, e segunda~
mente, dirigir apelo às autoridades responsáveis da área
económica do Governo para que revogcm, com urgência, a citada Resolução n"' 782, pois que sem· tal providência ficará definitivamente inviabilizado o PROV ÂRZEAS no Piauí. (.A!uiro bem/)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
HELV!D/0 NUNES EM SEU DISCURSO:
Exm~>. Sr.
Senador Helvidio Nunes de Barros
Senado Federal
Brasília- DF

Tcresina, J0-2~83
O PROVÃRZEA já se consticui no mais impOriant;
programa de irrigUçào em implantação no Piauí, haja
vista a incorporação de 14-40 hectares._de várzeas ao proem conseqüên~
cesso produtivo em 1982. Afirmamos
cia das frustrações sucessivas da nossa agricultura, os resultados poderiam ser superiores, caso os juros não tivessem sofrido a elevação de 12 para 35 por cento. Por outro lado a Resolução NR. 782 de 16-12-83 do Banco
Central, elevando mais uma vez as taxas de juros para 55
por cento com variações em função do INPC, tornaram
inviavel o programa no Estado.
Solicitamos de vos.sência, empenho junto autorida-des
competentes sentido manter as taxas em vigor (35 por
cento A.A), teta maximo suportável pelo nosso agricultor.
Certos podermos contar com o apoio, sub.screvemonos atenciosamente Odair Soares, Secretário de Agricultura.

que

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os juizes têm o dever de julgar a todos nós. Chega, porém, o instante em que também eles são julgados. E esse
momento é quando encerram a carreira judiciária, des-

:Pem a· toga e passam a viver fora dos cancelas. Quero
deixar consignado nos Anais o alto conceito, ratificado
durante anos de exemplar desempenho no mais alto Tribunal do país, do eminente Ministro Xavier de Albuquerque, que a magistratura, depois do Ministério Público, foi buscar entre os mais ilustres advogados do pais.
Consola-nos apenas a convicção de que Sua Excelência,
ao deixar recentemente o Supremo Tribunal Federal,
rlão-·recusará sua valiosa e erudita colaboração à ordem
jurídica nacional, inclusive trazendo a contribuição de
seu saber e de sua experiência à inadiável revis_ão dã legislação relativa ao Poder Judiciário, que continua cnífenta.ndo graves problemil.s, notadamente no diz respeito à difiCílima situação da primeira instância e à insuficiente remuneração de todos os íntegrantes daquele Poder.
Esta homenagem, acredito, seja de todo o Senado Federal, tanto o preclaro Ministro Xavier de Albuquerque
honrou a mais elevada magistratura do país. (Muito
bem!)
O SR. PRESID!!~NTE (MoaCyr O alia)- Nada maishavendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando
parn a sessão ordinária de amanhã. a seguinte
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Votuçâo.-Cni -iuiiio úriico, do Projeto de Re:>olução n"'
-202, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Par_ecer n~' 1.207, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de l.JS$ 50,000,000.00 1cinqí.lenta milhões de d.ólares norte-americanos), destinado
ao II Pltmo de Metas Governamentais- PLAMEG II
- 79/83, tendo
PARECER, sob n~' 1.208, de !981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
- - juridícidade.
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contratar operação de crêdito no valor de CrJ
368;515316,59 (trezentos e sessenta e oito mHhões, quinhentos e quinze mil, trt?Zentos e setenta e seis cruzeiros e
cinqüenta c nove centavos).

6
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 24, de
1983, de autoria do Senador Ãlvaro Dias, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 147, de 1982,
que autoriza a Prefeítura Municipal de Jacarezinho (PR)
a contratar opefação de crédito no valor de Cr$
202.020.570,00-(duzen"fóS- e dois milhõe.s, vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros}.
7
Votação, em turno único, do Requerimento n9 25, de
1983~ de-autoria do Senador Odacir Soares, solidtando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<:> 199, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a
elevar cm Cr$ 115_.723.113,00 (cei-tto c quinze milhões,
s-etecentos e vi~te e três mil, cento e treze cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

Votação, cm turno único, do Requerimento n<:> 26, de
J 983, do Scnudor Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 18, de 1979, de sua
autoria, que dispõe sobre_a aquisição de imóveis funcionais por seus ocup2ntes, e d<'l outras providências.

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n9 27, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'-' 53, de 1979, de sua
autoria, que acrescenta e altera dispos-itivo na Lei n~>
6.179, de II de dezembro de 1974, que instituiu amparo
- prcvidenciúrio parll os- maiores de setenta anos e para os
inválídos.

10
Votaç:i.o, em turno úniCo, do Requerimento n<:> li, de
1983, de autorí<J do Senador Lenoir Varg<Js, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqtfivamento do Proj..:to de R~oluçào n"' 115, de 1981,
que autoriz:.l o Governo do Estado de Santa Catu.rína a
rcalizu.r operação de empréstimo externo, no valor de
USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), destinu.da ao programa de investimento do
Estado.

J
Votação, cm turno único, do Requerimento nQ 21, de
1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do <lrt. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<:> 65, de 1982, que
-~utoríza <l Prefeitura Municipal de São José do Cedro
(SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e onze míl cruzcíros) o montante de sua dívida canso~
lidada.
4
Votação, em tuino único, do ReqUerimento ni-22, de
1983, de autori:.l do Sen:Jdor Marcelo Miranda, solicitando, nos termos do an. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento du Projeto de Resolução n"' 156, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a
elevar
CrJ f.S-(9.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e
dczenove milhões., quatrocentos e vinte e quatro mil. qui~
nhcntos- e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

cm-

-Votação, em tum<?_ único, do Requerimento n"' 23, de
1983, de autori:.l do Senador Alvaro Dias, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 45, de !982, que
autoriza -a Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) a

V01açào, em turno único, do Requerimento n9 28, de
!9j:;J, do .)cnado.H ~clson CJrneiro, solicitando, nos termos do ;.trL 367 do Regimento Interno, o dcsarquivamcnto do Prvjeto Je Lei do Senado n<:> 19, de 1980, de sua
<lutoria, que determina que as instituições de ensino superior vinculada~ ::t Uni lo mantenham cursos noturnos.
II

Votat;ào. em turno úni.:o, do Requerimento n9 30, dt.:
1983, do Senador Nelson (:.lrneiro, solicitando, nqs termos do art. 367 do Regimento interno, o desurquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 45, de 19SO. de sua
autoria, que in~titui o suiClrio profissional, e determina
outr<Js providência.:.;.

12
Votaçilo, em turno único, do Requerimento n~' 31, de
1~83, do Scn~dor_Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 3ú7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ lI 6, de I 980, de
sua autoria, que obriga u construção de creches nos conjuntos- habitacionais.

13
Votuçào. em turno único, do Requerimento n<:> 32, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, s-olicitando, nos termos do art. 367 do Resimento Interno, o desarquivamento do Proje-to de Lei do Senado n"' 131, de 1980, de
sua autoria, que obriga a apresentação semestral da conta correrite aos investii.iores dos incentivos fiscais.
14

Votação: em turno únicO, do Requeri~ento n<:> 33, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 151, de 1980, de
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sua autoria, que disciplina o cmplacamento de carros
oficiais e dá outras providências.
IS
Votação, cm turno único, do Requerimento n~ J4, -de
l 983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamcnto do Projeto de Lei do Senado nl' 145, de 1981, de
~ua autoría, que :.~tribui às secretarias de agriculturu dos

btados, dos Territórios e do Distrito federal a competência exclusiva para fix<.Jr as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor rural.
16

Votação, em turno único, do RequerimentO n9 .3_~,_-de
I 983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ú~r
mos dQ _art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 203, de 1982, de
sua autoria, que revoga dispositivos da Lei n~> 7.016, de
23 de agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para
cargos integrantes do Plano de Classificação institUído
pela Lei n'·' 5.645, de 1970.
17
Votw.;no, em turno único, do Requerimento n~> lOS, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitundo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
de...-arquivamento do Projeto de Resolução n~> 7, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso_ a
elevar em CrS 7.296.572.730,40 (sete bilhões+ duzentos e
noventa e seis milh0es, quinhentos e setenta e dois mil,
setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
18
Discussão. cm turno único~ do Projeto de Lei_ da C[lmara n~' 40, de 1981 (nQ 354/79, na casa de origem), que
dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhos nacionais e determina outras pro~·idências, tendo

PARECERES, sob
missões:

n~s

I 216 c 1.217, de !98!, das Co-

-de Educaç>ào e Cultura, favorável, com emenda que
aprcscnt<J de n\' l-CEC e
-de Econumid, favorável ao projeto e à emenda da
Comissão de Educação e Cultura.
1- Projeto subre a Mesa para recebimento de emennos tcnnos do~ l"'do art. 391 do Regimento Interno.

da~

Projeto di.! Di.!..:rcto Legislativo ""' I, de- f983 (n"'
115/'r.!, na Cãmara dos Deputados), que aprova as con~
tas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1980.
Pra:o: 9-3~83
1~

dia:

7~3-83

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.
{Lemnta-se-a sessão às 18 horas e 37 mfnutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 3/3/83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBL/CA DO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOVSIO CHAVES (Para discutir.)- Sr.
Presidente, quero manifestar-me favorável ao projeto,
embo-ra ressalte que a Lei n"' 5.592, que regula a reforma
do ensino de !'>'e 2Q graus é omissa a esse respeito. Ê uma
falhu pode-se di:.o::er que a matéria ficaria para uma portaria, para ser rcgulamcntad<l pelo Ministério. Mas ocorre
que, até o prc~cnte momento, não ex_iste nenhuma portaria neste sentido. Este ê um documento tão importante, e
há notícia, apesar de todos os cuidados, falsificação e
adulteração de documentos deSsa n-ati.JrCzi'l. E ·e.-.!'.a exi·
gência contida no projeto não me parece uma demasia.
Estou intcir..lmcnte de acordo com a aprovação.

Março de 1983

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 12, DE 1983
A Comissão Dirctora do Senado Federa!, no uso de
suas atrihuit;ües regimentais e regulamentares,
Considerando que, pelo Regimento Interno, este órgão t: o·comp~t~nte para exercer a administração interna
do Senado c para :.lutorizar as despesas, nos limit~ óas
verbas ex_istentcs.
Considerando que, de acôrdo com o Regimento Interno, a ComissUo Diretora tem competência par~rdckgar
seus poderes ao Presidente, que age como seu executor.
Considerando o disposto nos A tos n~s 2, de 1973 e2 e
3, de 1981, da Comissão Diretora. Resolve
(<;>)
Revogar os A tos n<?s. 2 e 3, de 1981, da Comissão
Dirctora.
29) Delegar ao Presidente os poderes contidos nos
ítcns I e IV do art. 97 do Regimento Interno.
31') Estabelecer que o Presidente, no exercício das
atribuiçQcs a que se refere o inciso 29 deste Ato, poderá
delegar determinadas competências aos demais membros
da Comissão Dirctora e ao Diretor-Geral, inclusive junto aos órgãos supervisionados- o Cegraf e o Prodascn,
tanto no que tange à administração interna do Senado,
como no que diz respeito ao ordenamento de despesas.
4"') Revigorar ctS disposições contidas no art~ 2~>, aliocas a c b do Ato n~' 2, de 1973, da Comissão Diretora.
5'?) Determinar a adoção das providências cabíveis
para que as disposições deste Ato sejam incorporadas ao
Regimento Interno, mediante apresentação de PrOjeto
de Resolução.
6<?) Dispor que o estabelecido no Ato nl' l J, de 1978,
da Comissão Diretora, à medida em que o Presidente for
ddcgundo os poderes deste Ato, seja gradualmente
ndapt~tdo ~ts novas dirc:trizes.
Sala du Comissão Dirctora. 4 de março de 1983. N//o Cvdlw, Pr~ídcnte - !1-foan•r Datla, I~ - VicePrc!iidcnt~.; - Jaisvn Barreto, 2'! :.__ Vice-Presidente Henrique Santiflo, I"--· Secretário- Lenuir Varga.\, 2Y
_; Secretário - i'I.Hlton Cabral, 3"'- Secretdrio - Raimundo Parellft:, 4,. -- Secretário.
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CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 1983

Ata da 5~ Sessão,
em 7 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho
e Almir Pinto
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

..........
SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.-ATA DA S• SESSÃO, EM
7 DE MARÇO DE 1983
1.1. -ABERTURA

do ex-Deputado Federal João de
Moura Santos. Aprovado, após
usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Helvídio
Nunes, tendo o Sr. Presidente se as~
saciado às homenagens prestadas.

1.2.- EXPEDIENTE
1.2.3- Leitura de projeto
- Projeto de Lei d_o Senado

- Nl' I63f83, de autoria dá Sr.
Senador Helvídio Nunes, de home~
nagens de pesar pelo falecimento

n~'

6/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrf!scerita
dispoSiffVoS à Consolidação das
Leis do Trabalho, para disciplinar
o intervalo de repouso na jornada
de trabalho.

1.2.4- Discurso do E"pediente
SENADOR ALMIR PINTOA irrigação como solução dos
pr_ob!emas que afligem a região do
semiRárido nordestino.

1.2.5 - Requerimentos
1.2.2 - Comunicação da Liderança do PMDB
-De substituição de membro
em comissão parlamentar- de iitR
quérito.

1.2.3 - Requerimentos
- N•s !55 a 162(83, de desar·
quivamento de proposições que
mencionam.

- N•s 164 a 170/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.

1.3.- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução fi9
202/81, que autoriza o Governo do
Estado do Ceará a éontratar emR
préstimo externo, no valor de US$
50,000,000.00 destinado ao 11 PiaR
no de Metas Governamentais -

PLAMEG II -

79/83. Votação

adiada por falta de quorum.

-Requerimento n9 I 1/81, de
autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 361
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n9 115/81, que autoriza o Governo
do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstímo externo, no valÕr de US$
50,000,000.00, destillada ao proR
grama de investimento do Estado.
Votação adiada por falta de quo-

rom.
-Requerimento nl' 21/83, de
autoria do Senador Leno"ir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquiR
vamento' do Projeto de Resolução
n9 65/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São José do Cedro
(SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00,
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de

quorum.

Jorge Kalume- Fábio Lucena - Raimundo Parente- Claudíonor Roriz- Gaivão Modesto - Aloy~
sio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João
Castelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes - João
Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio TávoraCarlos Alberto - Moacyr Duarte- Martins FilhoHumberto Lucena - Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães - Nelson Carneiro - Itamar
Franco - Tancredo Neves - Henrique Santillo Mauro Borges - Benedito Canelas - José Fragelli Carlos Chiarem -Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa-o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~>
Secretáôo.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1983
H Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho, para disciplinar o intervalo de repouso

na jornada de trabalho."

O Cõngresso N3Cional Decreta:
Art. li' São acrescentados ao art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes §§ 49 e 5'>':
"§ 49 O irih~rvalo a que se refere o§ Jl' deste artigo, poderá ser dispensado, o requerimento dos emR
pregados, dirigidos ao empregador, com cópia proR
tocolada no Sindicato da categoria e no posto regional do Ministério do Trabalho, contendo a assinatura de cinqUenta por cento mais- um dos empregados,
mediante compensação no horário de safda.
§ 5'i' A dispensa constarã de cláusula do acordo de
compensação de horas."_
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
_
Art. 3~' Revogam-se as disposições effi-Cofttrário.
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Justiflcaçao

. f{equerimento n\l 22/83, de
autoria do Senador Marcelo

Mi~

randa, solicitando, nos termos do

art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 156/82, que autoriza a
Prefcitura Municipal de Campinas
lSP) a elevar em Cr$
1.81"9.424.520,00, o montante de
sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n<? 23/83, de
autoria do Senador Ãlvaro Dias,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n<:> 45/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Umuarama (PR) a
contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 368.515.376,59. Votação adiada por falta de quorum,
-Requerimento n? 24/83, de
autoria do Senadc:ir Álvafo Dias,
solicitando, nos termos do art. 367
do Regimento Interno, o:"desarquivamento do Projeto de Resolução
n<? 147/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR) a_
contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 202.020.570.00: Vo.:
taçào adiada por falta de quorum,
-Requerimento n" ·25/83~ de
autoria do Senador Odacir Soafes,
solicitando, nos lermos do art. 367
do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n"' 199j81, que autoriza a Prefeitura Municipal -de Macapá (AP) a
eleva·r em Cr$ 115,723.113,00, o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
- Requerimento nl' 26/83, de
autoria do Senador NeJ:,;on Carneiro solicitando, nos termos do arl.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 18(79, de sua autoria,
que dispõe sobre a aqoisição de
imóveis funcionais por seus ocupantes, e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento -n~~- 27/83, dO
Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n" 53/79, de sua autoria, que acrescenta e altera dispositivo na Lei n"'
6.179, de lI de de_zembro .i::k1974,
que instituiu amparo previdenciário para os maiores de setenta
anos c para os inválidos~ Votação
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n" 2~j83, do
Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do arL 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto-de Lei do Senado
n" 19/80, de su_a autoria, que determina que as instituições de ensino
superior vinculadas à Unillo mantenham cursos noturnos. Votação
adiada Pl'r falta de quorum.

- ReQ.Lierimento nt? 30/83, dá
Senador _Nelson Carneiro,

solici~

tando, nos termos do art_, 36_7_ d_o

Regimento Interno, o desarquivamenta do Projeto de Lei do senado
n9 45/80, de sua autoria, que instítui o salário profiSSiómil e determína outras providências. Yota~o
adiada por falta de quorum.
--Requerimento nl' 31(83, do
Senador Nelson Carneiro, solicítarido, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamenta do Projeto de Lei do Senado
n" I l6j80, de sua autoria, que obri-::-ga a construção de creches nos conjuntos habitacionO'Iis. Voração adiada por falta de quorom.
- Requerimento n<? 32/83, do
Senador Nelson Carneiro, solicitando,. nQs _termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n<:> 131/80, de sua autoria, que abriga a apresentação semestral da
conta corrente aos investidores dos
incentivos fiscais. Votaçilo adiada
-por· falta de quornm.
-Requerimento rl"' 33/83, do
Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do arL 367 do
Regimento Int_erno, o desarquiva~
mente do ProjCto de Lei do Sellado
n"' I 51, de 1980, de sua autoria, que
disciplina 0 emplacamento de car·
ros oficiais, _e dá outras providências. Votªt;ão adiada por falta de
quorum.
- Requedmento 011 34/&3, do
Senador Ndson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquiva·
mento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 145/81, de sua autoria, que atri~
bui às secretarias de agricultura dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal competência exclusiva para fixar as quotas de farelo
de trigo cabentes a cada produtor
rural. Votação adiada por falta de
quorum.

a

- Requerimento n"' 35/83, do
Senador Nelson Carneiro, solicifando, nos termos do arl 367 do
Regimento Interno, O desãrquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 203/82, de sua autoria, que revoga dispositivOs da Lei n<:> 7.(H6, de
23 de- ãgosto de 1982, que dispõe
sobre a reversão para cargos integ-rantes do Plano de Classificação
instituído pela Lei n<:> 5.645, de
1970. Votação adiada por falta de
quorum.
-Requerimento n9 105/83, de
autoria do Senador Benedito Canelas, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 7/82, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar. t;;ITl Cr$ 7.296.572.730;40, o
montante de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.

- Projeto de Lei da Câmara n'
40(81 (n"' 354/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a.Dbrigato_riedade da publicação de histórias
em quadrinhos nacionais, e determina outras providências. D_iscussilo eriCerrada -ficando a vofãçio
adiada por falta de quorum.

1.4. - DISCURSOS
ORDEM DO DIA

APÚS~

A

SENADOR
NELSON
CARNEIRO- Encaminhando à
Mesa, requerimento solicitando a
criação de comissão especial com a
finalidade de no prazo de _90 dias
apresentar projeto de lei que venha
revogar ou substituir o atual
Dcereto-!ei n~'. 898(69, que define
os crimes contr<:~ a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece p_!"ocesso e julgamento, e dá
outras prSlvi~ências. _
MOA C Y-R
SENADOR
DUARTE- Justificando projetas
de lei que envia U Mesa, dispondo
sobre a expedição de certidões para
a defesa de direitos e esclarecimentos de sítuações; e diS-Pondo sobre avalidade de -concurso para cargo ou
emprego na Administração Federal
centralizada e descentraliZada.
SENADOR
JORGE
KALUME- Expedição brasileira
ao Continente Antártico.
SENADOR JOÃO LOBOApelo às autoridades competentes
em favor da manutenção do al.ual
percentual dos juros cobrados pelo
PROV ÃRZEAS nos empréstimos
concedid~s aos agricultores.
SENADOR

LOVRIVAL

BAPTISTA- Concessão do título

"Homem de Visão.82", e do troféu
Bandeirante de Jacarandá ao Ministro Chefe do Gabinete Militar da
Presidência da República, General
Rubem Ludwig.
SENADOR
NELSON
CARNEIRO- Homenagem de
pesar pelo falecimento do Padre
Francisco Lem~ Lopes.
SENADOR JOSE UNS- O
imp'acto da crise do petróleo como
principal responsável pelas dificuldades com que se defronta a economia mundial e, em particular, a do
Brasil.
SENADOR
NELSON
CARNEIRO-'Cü"nclusões do Encontro dos Procuradores Gerais do
Ministêrio Público Federal recentemente realizado em Belo Horizonte, com vistas ao combate das causas que originam a violênCia urbana no País.
GASTA' O
SENADOR
MDLLER- Recursos apresentados pelo PMDB perante a Justiça
EleitoraJ do Estado de Mato Gros·
so, sobre fraude_eleitoral que teria
ocorrido naquele Estado nas últi·
mas eleições,

Aqui mais uma sugestão do Sr, Presidente do Sindica~
to da Indústria de Calçados de Franca, SP, baseada nos
argumentos adiante reproduzidosL
lmpraticãvel pelas indústrias r& o disposto no§ 1<:> do
art. 71, CLT, no capítulo da duração do trabalho.
A indústria cumpre jornada diária, eii1 virtude de compensação do sábado, de 9~36h (nove horas e trinta e seis
minutos); assim, o horário, segundo acordos de compensação feitos i:ntre eni.pregados e empregadores com a assistênci~ do sindicato, é, geralmente, das 6:45 às 11:00 e

das 12:24 às 18:00.
Hã, como se percebe, um intervalo para refeições de
1:24 h (uma hora e vinte e quatro minutos) sendo, pois
obedecido o disposto no art. 71, CLT.
Entretànto, os empregados têm, constantemente, solicitado aos empregadores que os quinze minutos determinados para descanso, sejam compensados no horário de
saída e muitas empresas, atendendo a tal pedido, fixam o
horário de saída para as l7:45h, dispensando, pois odescanso obrigatório exigido pelo rnesmo art. 71, § 1", CLT.
O atendimento do pedido dos trabalhares é justificável
em razão de os mesmos, ou a maíoria, estudarem à noite.
Os que não estudam acham melhor chegar mais cedo em
casa.
Dado tal fato, parece-nos indispensável operar a alteração aqui pleiteada à legislação trabalhista, de tal modo
que as empresas, atendendo a pedido de s-eus próprios
empregados, não venham co-m isso a desatender à lei.
Sala das Sessões, C:m 7 de março de 1983. -Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALllO

Art. 71. Em qualquer trabalho contfnuo, cuja duração exceda de seis horas é obrigatõria a concessão de
um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será,
no minimo, de uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de duas
horas.
§ 19 Não excedendo de seis horas de trabalho, será,
entretanto, obrigatório um intervalo de quinze minutos
quando a duração ultrapassar quatro horas.
§ 2"' Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
§ 39 O limite mínimo de uma hora para repouso ou
refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro· do Tra~
balho, quando, ouvido o Departamento nacional de Higiene e Segurança do Trabalho (DNHST) atu:llmentc:
Secretaria de Seg-urança e Medicina do Trabalho
(SSMT), se verificar que o estabelecimento atende- integralmente às exigências concernentes à organização dos
refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a hora.s suplementares

(Às Comissões de Constituição e Jusifça e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.l9Secretârio

E lida a seguinte
Brasilia, 4 de março de_l983
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre' .senhor Senador Henrique SantHio, pelo
nobre senhor Senador Jaison Barreto, na qualidade de
Titular da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
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1.5.- DESIGNAÇÃO OA
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2.- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIO·

-Do Sr.

Jo~ê

Líns, pronuncia-

do na sessão de 3-3-83.

-Do Sr. José l)agelli, pronuitciado na sessão
J:.J-&3.

de-

- Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 4-3-83.

-Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 4-3-83.

RES

3.- MESA DIRETORA

pela Resolução n" 99, de 1982, destinada a investigar a
crise na Previdência Social -biasile1ra.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce--

lência protestos de elevada estima e distinta consideração.
Humberto Lucena. Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Será feita a
substituição solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
I"'-Secretãrio
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 155, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 113/82, feita a recánstituiÇão do processo, se necessária.
Sala ·das Sessões, 7 de março de 1983. -Helvfdio Nunes.

REQUERIMENTO N• 156, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento dO Projeto de Resoluçào'n'i' 180/81, feita a recori~tituição do proceSso, se necessária.
Sala de Sessões, 7 de março de 1983. -Helvfdio Nunes

4.- LIDERES E VI CELIDERES DE PARTIDOS

5.- COMPOSIÇÃO DAS CO·
MISSOES PERMANENTES

Mamius (AM) a realizar operação de empréstimo externO no Vaiar de USS 10.000.000,00 destinada a Programação de !Jlvesfim-entos naqUele Município", feita areconstituição-do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.- Raimundo Pa·
rente.

_ REQUERIMENTO N• 162, D!' 1983
NÕs ten=uos ciO disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 245(81, que autoriza o-Governo-do Estad_o do
Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo
externo no valor deUS$ I 10,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares norte-americanos), destinados ao Programa de Obras Viárias e- Ligações Trancais daqriCle Estado, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.- Carlos Chia-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos !idos serão ptlblicados e posteriormente incluí"dos em Ordem do Dia, nos termos do art. 279, II, c, 11,
do Regimento Interno.
S-obr; a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~'-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 157, DE 1983

REQUERIMENTO N• 163, DE 1983
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Cas!:!, ~s seguintes homenagens pelo falecime~tO do ex-Deputado Federal, João de Moura Santos:
a)--inserção em ata de um voto de profundo pesar;
h) apresentação de condolências a dignfssima
família.
Sala das Sessões, 7 t;Ie março de 1983.- Helvídio Nunes.

REQUERIMENTO N• 158, D.E 1983

REQUERIMENTO N' 159, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Inteno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 219/81, que "autoriza o Governo do Estado do
Amazonas a elevar em Cr$ 15l.212.UOO,OO, o montante
de sua dívida consolidada", feita a recoíistituição do
processo, se -necessária.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.- Raimundo Parente.

REQUERIMENTO N• 160, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 220/81, que "autoriza o Governo do Estado do
Amazonas a elevar em Cr$ 381.244.800,00, o montante
de sua dívida Consolidada",feita a reconstituição do processo; se necessária.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983. -Raimundo Parente

REQUERIMENTO N• 161, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 241/81, que "autoriza a Prefeitura Municipal de
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PiaUí o acordÕ ·partidário UDN-PSD, Moura Santos foi
eleito, para o quatriênio 1963-1967, à Câmara dos Deputados.
Paralelamente às atividades profissionais e de Dature~
za política, Moura Santos praticou com sucesso a agropecuária e durante largo período de sua proveitosa existência amealhou, para o meio, considerável patrimônio.
Mas a fortuna que o trouxe também o levou, de tal sorte
que, no dia 26 de fevereiro último, na sua cidade natal,
faleceu pobre, vale dizer, desprovido de bens materiais.
Sobrevivem-lhe, além de vários irmãos, a esposa Odete Veloso de Moura Santos e os filhos Ismênia, casada
com- Alfredo Albano, funcionário do Banco do Brasil,
residente em Brasflia, Ivone, casada com Moacy Luz, residente em Manaus, Iara, casada com o Dr. Edgar Pereira, médico, residente em Teresina, e Francisco, João
Simplício e José Horário, residentes em Picos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores: o- Dr. João de Moura
Santos deixou um legado, porém, que resiste ao tempo e
às osdlações _da vida: a estima dos picoenses.
Triste, compungido, silencioso e reverente o povo, na
manhã do dia 27, conduziu Moura Santos à última morada. É-que com tn:e<HCo Moura Santos desaparece,
tambêm, uma époCa do exercício profissional da medicina naquela região do Piauí.
Prestei-lhe pessoalmente, e à família enlutada, na noite
de 26 de fevereiro pretérito, as minhas homenagens. Hoje, da tribuna do Senado Federal, no encaminhamento
de requerimento de pesar, reverencio a sua memória.

-o

;e/li.

Nos termos do disposto no art. 367-do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 181/81, feita a recOóstiiuição do-processo, se necessária.
Sala de Sessões, 1 de março de 1983. -Helvfdio Nunes.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 182/81, feita a reconstittifção do processo, se necessária.
Sala de Sessões, 7 de março de 1983. -Helvfdio Nunes.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para encaminhar a votação.
-0 SR~ HELVIDIO NUNES (Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ví-o, na minha meninice e adolescência, vezes sem
conta a andar pela cidade. úculos de aro grosso, traje
completo, passadas curtas, maleta na mão. Era no tempo
- dó rriêdico de família, de clínica geral, a examinar doentes e a formulai' e -prescrever remédios.
Também era comum vê-lo, montado em cavalo ou
sentado nos inconfortáveis bancos de ·velhos e precários
veículos, no interior de Picos e nos municípios circunvizinhos, a prestar_ assistência médica aos qu~ a reclamavam.
Nascido a 30 de outubro de 1906, filho de Franciscõ
-de Sousa Santos. inconteste e prestigiado ~hefe politicOde Picos, e de Balbina de Moura Santos, era natural'que
o Dr. João de Moura Santos, seguindo o exemplo paterno também ingressasse_ nas atividad~ politicas.
Assim é que, logo suscedeu ao pai na chefia partidária,
após a redemocratiziição do Pais em 1945, foi Deputado
Estadual e exerceu a presidência do Diretório Municipal
do extinto Partido Social Democrático.
Mais tarde, na qualidade de suple~te de Deputado Federal, assumiu o ex.~_cfcio do mandato em diferentes
oportunidades, até que em 1962, quando ocorreu no

O SR. P-RESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer s.entados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa, e de
modo particular a Presidência, associa-se às manifestações de pesar ao saudoso Deputado Moura Santos.
Conheci de perto o médico Moura Santos, conheci-o na
intimidade. Formado na velha Faculdade de Medicina
da Bahia, mantive com a família Moura Santos um laço
de amizade muito grande, afetiva e cordial. Moura Santos foi uma homem autêntico, honrou as tradições da
vida sertaneja e foi político que morreu pobre; dedicou a
vida ao exercício da sua profissão, a exercer o bem e a
fazê-lo sobretudo com determinismo, com vontade, com
abnegação, com amor; não f9i com passividade sua dedicação à causa p11blica. O tributo a Moura Santos é o tributo aos homens que se dedicaram honesta e dignamente
à causa pública.
Era o que tiriha a dizer,-nestas Palavras em que me associo às manifestaçõeS de pesar que o Senado presta a
Moura Santos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra ao primeiro orador inScrito, Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DlSCUR·
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requeríffientOs Que serão lidos pelo Sr. 19-SeCr-etádO.
São lidos Os seguintes

REQUERIMENTO N• 164, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 376 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR 246/81, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala da·s Sessões, 7 de março de 1983.- Marco Made/.

REQUERIMENTO N• 165, D.E 1983
Nos tennos do disposto no art: 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquiVãmento do PR 203/81, feita
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das S~sões_, 7 de març.o de 1983. -Marco Ma·

a

ele/.

.

----~-
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REQUERIMENTO N• 166, DE 1983
Nos-termos dos disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PR 036/82, feifã-a

reconstituição do processo, se necessâtia. Sala de Sessões, 7 de março de 1983.- Marco Maciel.

crático Brasileiro; visando a revogação do Decreto-lei n"
477, que, afinal, hoje, já não vige no País.
Cumpre-me, Sr. Presidente, em face do clamor reinante em todo o território nacional, encaminhar a V. Ex~ o _
seguinte requerimento:

REQUERIMENTO N•

REQUERIMENTO N• 167, D.E 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR IÓB/82, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.- Marco MQcie/.

REQUERIMENTO No 168, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o_desarquivarnento do PR 109/82. feita a

reconstiutição do processo, se necessâria. Sala das_ Sessões, 7 de março de 1983. ---Marco Maciel.

REQUERIMENTO N• 169, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR 110/82, feita a
reconstituição do processo~ se necc.ssâria.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.- Marco Maele/

REQUERIMENTO N• 170, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR 120/82, feita a
reconstituição do processo, se necessârla.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.- Marco Maele/.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos serão pubÜcados e incluídos na Ordem do Dia,
nos termos do Art. 279 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberção.
Em conseciílência, o Projéto de Resolução n' 202,- de
1981 e os requerimentos n~'s 11, 2ra 28, 30 a 35 e 105,-de
1983, pendentes de votação, deixam de ser submetidos
ao Plenário, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passaremos,
pois, ao item nl' 18.
Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da
Câmara nl' 40, de 1981 (n~' 354/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhos nacionaíS e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.216 e 1.211; de !981,
das Comissões:
-de Educação e Culttii-a, favorãVi:l, com emendã
que apresenta de n~' 1-CEC; e
- de Economia, favorãvel ao projeto e à emenda
da Comissão de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto e a emenda, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria conStante da Ordem do Dia, vOlta-se à lista de
oradores.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, na qualidade de líder de Partido.
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Lfder do PTB,_
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_dQ _Q!'ador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A primeira proposição que no ano de _1971 ofer.eci a~
exame desta Casa foi exatamente um projeto_de le1, assinado pelos sete então integrantes do Movimento Demo-

Exm~'

Sr. .Presidente do Senado Federal:

considerá"iidó que -data de 28 de setembro de 1969 ~
Decreto-lei nl' 898, qu,;::. "define os crimes contia a seguranÇa- nacional, a ordem política e social, isú1.belece seu
processo e julgamento, e dá outras providências";
considerando que o referido Decreto-lei foi imposto à
Nação pela Junta Militar, durante _Q recesso forçado do
CongressO Nacional;
_~onsl~~ando que a Lei n'6:6ZO, de_ 1978, aprovada
por decurso de prazo, mantev~ a mesma estrutura daquele Decreto-lei;
considerando que numerosas são as restrições, ínclusive de integrantes dos Tribunais Superiores, a determina-das disposições daquele estatuto, e que nãci se Coi:llpadecem com o estágio de recuperação democrática que vive
<?país;
-- cQnsiderando que todas as instituições jurídicas nacionais têm constantemente pugnado pela revogação do referido decreto-lei, sem eXcluir a possibilidade de inserir,
na léglsiãção penal e processual ordinária, as disposições
julgadas necessárias à manutenção_ da ordem politica e
social;
considerando que, ainda nos últimos dias da semana
passada, o ilustre Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, embora julgando necessária a Lei de Segurança Nacional "para defender o Governo e o Estado
dos subversivos, admitiu contudo que venha a ser reformada e adequada à situação política atual do país", reconhecendo naquele estatuto. "qualidades e defeitos";
considerando que é dever do Congresso Nacional eliminar defeitos e imperfeições existentes na legislação, e
publicamente recOnhecidos pelos que são compelidos a
aplicá-los;
considerando que a restauração democrática não se
compadece com a vigência de leis de exceção, cumprindo
recordar que partiu do Executivo, em face do clamor nacional, a iniciativa da revogação de outros estatutoS semelhantes, como o Ato Institucional n"' 5 e o Decreto-lei
n~' 477, além do projeto de anistia e o da emenda cons~_i=
iUClonal de eleições diretas para o~s governos eStaduais;
considerando que, ouvido pela imprensa na capital
baiana, o nobre Presidente da Câmara dos Deputados
igualmente afirmou ser necessária. "a imediata modificação da Lei de Segurança Nacional, desejada por todos";
cdtlsiderando que, em sua recente Mensagem ao Congres_so Nacional, o Presidente João Figueiredo acentuou
a necessidade de imprimir-se efetividade a todas as virtualidades do _sistema democrático;
considerando ainda que, no mesmo documento, o
Chefe dil Nação anunciou sua deCisão de submeter à
apreciação legislativa, com brevidade, __ "monumentos
jurídicos tradicionais", tornando assim mãfSfácil a revisão de outros estatutos, mais recentes, sem elaboração
legislativa e raízes na tradição jurídica nacional;
considerando também que, ao sugerir o estabelecimento de uma trégua política, visou certamente Sua Excelê_q.Cía à convocação de todas as correntes de opinião
para a tarefa do aperfeiçoamento democrático~
considerando finalmente, que, tal como sucedeu com
o problema de organização do júri popular e das disposições a ele pertinentes, se torna inadiãvel que se abra, a
niveLnacionai~ um amplo debate, capaz de levar o Congresso Nacional a votar lej que venha a erradicar da legislação brasileira a referida lei de" exceção,
·
requeiro, ouvida a Casa e com fundamento nos artigos
75, letra "a", 76, 77 e seuS respeCtivos pirágraf'os, do Regimento Interno, ~c::ja criada uma Comissão Especial,

composta de 5 membros, para, no prazo de noventa (90)
dias, ap_~esentar projeto de lei que, aprovado, venha simplesmente revogar ou substituir a atual Lei n"' 6.620, de
1978, que alterou o Decreto-lei n~' 898, de 28 de seteml;uo
de 1969, ex pungindo-a de sua característica de lei de exceçào.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE (Pronuncia o seguinte
discurso,) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: Apenas
para encaminhar à Mesa, em forma regimental, inclusive
com a anexação da legislação citada, dois Projetas de
Lei. O primeiro;

__ -~dispõe sobre validade de concurso para cargo ou
emprego na Administração Federal centralizada e
descentralizada.
Art. li' A validade de concurso para cargo ou emprego na Administração Federal centralizada e descentralizada não poderá ultrapassar o prazo de quatro anos
contado da respectiva homologação (art. 97, § 3~', da
Constituição Federal).
ArL 2~" _Na hipótese de ser fixado em limite inferior
ao autorizadQ pelo art. I~', o prazo de validade do concurso ficará autoinaticamente prorrogado até-aquele li-mite, caso remanesça candidato classificado e não aproveitado.
Art. 3~' Enquanto não se esgotar o prazo de Yalidade
do concurso e houver candidato classificado e não aproveitado, é vedado a realização de nova seleçào, objetivando Yaga comprometida com o concurso de prazo não
prosCrito:
ArL 4~' _O Poder Executivo regulamentarã esta lei no
prazo de 90 tnoventa) dias contado de sua publicação.
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua pubHcação.
Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Constituição Federal estabeleceu no art. 97, § 3~' o limite mâximo de-qUatro anÕs p!!ra a validade dos concursos para íngresso nos serviços da Administração Federal
direta e autãrquica.
To dos sabemos que hã grandes dispêndios nos concur~
sos com a publicação de editais nos jornais, nomeação
das comissões examinadoras, elaboração das provas, sua
correçào, atribuição de notas e, afinal, classificação dos
candidatos aprovados.
Acontece, no entanto, muitas vezes, que nem todos
aprovados e classificados são nomeados, e a administração negligenciando-s_e de prorrogar o prazo de valida~
de de concurs_o ao teta estipulado pelo dispositivo d!i
Constituição Federal já insta.ura novo concurso, arcando
com repetidos gastos, quando seria lógico e mais econô~
mico que, só após absorvidos todos os candidatos aprovados, fossem tomadas essas providências.
Ademais, tal procedimento emissivo causa uma frus:
traçào muito grande nos candidatos aprovados que
aguardam com grande expectativa e ansiedade o seu chamamento e vêem consternados a exaustão do prazo,
baldando-lhes todos os esforços e estudos empreendidos,
quando poderiam ser contemplados com a simples medida de prorrogação do prazo até o limite máximo preco~
nizado pela Constituição Federai.
A finalidade, portanto, deste projeto de lei, reside justamente em oferecer justa oportunidade a todos os can~idatos aprQvad9§ dentro do quadriênio que a Carta
Magna previu como prazo decadencial para os concurw
SOS.

Sala das Sessões, 7 de mar-ço de 1983. Duane.
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O outro projeto de lei, Sr: Presidente, tem
ementa:
PROJETO

D~

LEI

D~

SENAD9 N 9

ã seguifite
D!' 1982

D~spõe

sobre a expedlçil.o de certidões para a defe-sa de direitos e esclarecimentos de situações (art. 153,

§ JS, da Constituição Federal).

O Congresso NaciOnal decreta:
Art. l'>' As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas-aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, inclusive às empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
oficiais da União, EStados e Municlp"iú
ser eX:
pedidas no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contado do registro do pedido no órgão expeçlidor.
Art. 2~> Nos requerimentos objetivando certidões a
que se refere esta lei, deverão os interes.<iados fazer constar esclarecimentos relativos às razões e fins do pedido.
Art. 3Y Esgotado o prazo a que se refere o art. IY, a
negativa ou retardamento de e.xpedi"çâo da certidão importa em crime de responsabilidade para a autoridade ou
servidor.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua pubiícação.
Art,_ 59 Revogam-se as disposições em contrário:

aeve-rão

clevado estágiO, comparando-se com os séculos das descobertas pelos Portugueses e espanhóis, o uti-possidetis
"como a única regra razoável e segura para a determinação de froteiras" posto em prática para dirimir dúvidas entre as lindes de alêm-mar de Portugal e Espanha, é
desnecessário, porque a Antârtida é um património da
humanidade. Mas nem por isso deveríamos permanecer
indiferentes. Era preciso agir e raciocinar em termos de
futuro. E assim procedendo o Brasil tomou as providên·
cias através de sua gloriosa Marinha de Guerra e ali_ pí~
sou para dizer ao Mundo que também desejamos ofer_ecer a nossa contribuição à ciência, buscando naquela
~isteriosa área glacial, através de estudos, fruto~da nossa
pesquisa, algo de útil e essencial.
E: reforçando a_tese da nossa presença ali, diz entre outras _çonsiderações o ilustre Contra-Almirante Múcio Piragibe Ribeiro ~akker, Secretário da Comíssão lntermínisterial para os Recursos do Mar:
"O Brasil, pela importância que vem assumindo
-- em todo o Mundo, não poderia orhitirMse da partici·
pação nos destinos de um continente, onde uma
nova filosofia de convivência internacional, coincidente com sua própria vocação, veni sendo experimentada".
E mais adiante aàesCeiita:

Justificação

A despeito das inúmeras providências_ de iniciativa do
Governo Federal visando à desburocratização, ã. expedição de certidões persiste entre os problemas mais merecedores de críticas.
O preceito contido no art. 153, § 35 da CoriSü6.1ição
Federal deixa a cargo de lei infraconstitucional as medidas assecuratórias a serem estabeleacidas para a prot~ão do direita individuãl nele inserto, qual seja o da expedição de certidões para defesa de direitos e esclãrecimentos de situações.
No projeto de lei que ora se propõe é estabelecido o
prazo de 30 (trinta) dias para qUe a certidão requerida
seja expedida. Impõe-se ao iiiieressado que manifeste especificamente as razões e os_flns .do pedido.
Como sanção, pelo_ ultrapasse do prazo estipulado, a
autoridade ou servidor ficam sujeitos a pena _de respon, sabilidade. A mesma sanção é fixada em caso de negativa.
O projeto de lei em tela supre omissão exis-tente no
nosso repertório legislativO e põe termo a abuso costu·
mârio de negar a expedição de certidões requeridas, ou
de retardá-las ao menor. pretexto.
SãO os dofs projetas -que tín1iãmos a relatar. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Mui ro óem.')

-

O Sr. PRESIDENTE (Nilo Coelhof- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. JORGE KALUME (Pronuncia o s_eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Quando o Brasil se dispôs a penetrar nas calotas polares para hastear a bandeira "Aurí-verde pendão da esperança", fez-me mergulhar na História e buscar o pensamento do escritor lusitano Ferrando Correia da Silva, autor de os "Os Descobridores":. "Descobrir, alcançar os
países remotos, conhecer o planeta onde nascemos, é
uma antiqüíssima ambição, e por vezes mesmo uma necessidade da nossa espêcie. A História das DesCo-bCftas,
podemos afirmá-lo, inicia-se com milenária e ainda hoje
mal conhecida noite pré-histórica".
Não é, na sua plenitude, o nosso caso, por que não fomos nós os pioneiros. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que na modernidade deste nossa era, para o
Brasil e para os seus filhos que lá es.tiveram, essa viagem
teve o sentido de um novo ·~descobrimento" com as suas
sensações e alegrias. Pouquíssimas nações alcançaram o
privilégio de içarem suas bandeiras naquele mundo gêlido, daí dizermos do nosso orgulho por essa conquista
não direi territorial, mas do anseio ditado pela pesquisa e
pela ampliação de nossos conhecimentos. Sabemos que
nestes novos tempos, quando a tecnologia alcançou um

"O Continente Antártico, como sua própria cor
m.itúializa, -ê o continente da paz. O congraçaffien-to, união e colaboração de um 8:rande número de
nações do Mundo fazendo pesquisa naquele continente, tem o propósito mais forte de, em s_e encontrando explicação e a compreensão de fenômenos
maritimos, continentais e itmosféiícos, usa! os resultados de tais pesquisas em beneficio de toda a humanidade. O Brasil, cônscio, destes própositos, não
poderia deixar de partidpar de tal projeto de pes·
quisas que, sem dúvida, está entre os mais imporM
tantes do nosso planeta, nesta segunda metade do
século".
_Se não bastasse o sentido têcnico-científíco, iinhamos
que atentar para um documento jurldico denominado
Tratado da Antártida, com as suas regras a cumprir, asM
sinado em Washington no dia 1'1 de dezembro de 1959,
pelos Governos da Argentina, Austrália, Bélgica, Chile,
RepUI::ilici -F'i-aTICesa, Japão, Nova Zelândia, Noruega,
União da África do Sul, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido da Grãbretanha e lrlanda
do Norte e Estados Unidos da Amêrica.
Diante deste fato, fazia-se necess-ário apressar a nossa
ida, mesmo vencendo quaisquer óbices para não perder~
·mos a oportunidade ditada pelo Tratado, como bem en·
fatizou o eminente Mlnistro da Marinha, Maximiano da
Fonseca:
"A vigência do atual Tratado Antártico termina em
1991, sendo portanto da mãior importância que o Brasil
_ possa, o mais breve possfve\, adquirir o direito de voto
no Conselho Consultivo áo Tratado, que se reúne a cada
dois anos".

a

-E conti-nua S.ExR. nos seus esclarecimentos; "Tal di~
reito somente será adquirido após a realização de traba~
lho científico reconhecido pelo SCAR (Scientific Committe.e _o_n Antartic Reaserch)".
_
Com essa iniciativa, o Brasil passou a compartilhar da
exploração desse Continente, como muito b~m escrevera
6 professor v3.n:ilfeh Chacon em seu magnífico artigo
"Novos PioneJros",publicado no Correio Braziliense de
16-2·83:

"A expedição brasileira à .Ãntartida cumpriu seus objetivos. Pouco importa a antecipação do retorno do-"Barão de Teffé". Foiavaliada a meteorologia, foram colhiM
das amostras marítimas e descritas de perto as correntes
marinhas. Além do mais, a expedição era dupla; quase
lado a l<!do navegava "Professor W. Besnard", da UniVersidade de São Paulo, que to~mbém executou sua mis-

E nesta oportunidade em que estou enaltecendo esse
histórico que teve o aval do estimado Presidente

~·_ento
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João Fíg!J.eiredo, marcináo dessa man~irâ m~úS um dos
pontos altos de sua administração, lerei o Tratado para
melhor situar o meu raciocínio acerca dos louvores que
ora dirijo aoS nossos patrkios que"tiveram essa honrosa
miSsão e da qual se desincumbiram patrioticamente militares _e civis.
-Eis:
TRATADO DA ANTÃRTIDA

Os Governos da Argentina, Austrália, Bêlgica, Chile,
~epública Francesa, Japão, Nova Zelândia, Noruega,
União da Ãfrica do Sul, União das Repúblicas Socialistas Sov_ié(icas, Reino Unido da Grã-Bretanha -e ~l~nda
do Norte e Estados Unidos da América.
Reconhecendo ~er de ínteres_se de toda a humanldade
que a Antártida continue para sempre a ser utilizada exclusivamente para fins pacíficos e não se converta em ceM
nário ou objeto de discórdias internacionais;
Reconhecendo as importantes contribuições dos conhecimentos científicos logrados através da colaboração
internacional na pesquisa científica realizada na Antártida;
Convencido de que o estabelecimento de uma firme
base para o prosseguimento e_ desenvolvimento de talcolaboração com lastro na liberdade de pesquisa científica
n·a Antárt!da, _conforme ocorreu durante o Ano Geoflsico Inteinadonal, está de acordo com os jÚteresses da
ciência e com o progresso de toda a humanidade;
Convencidos, também, de que um Tratado que se assegure a utilização da _Antártida somente para fins pacíftM
cos e de que o prosseguimento da harmonia internacioM
na! na Antártida fortalecerão os fins e princípios corporiftç~Üios. oa Carta das Nações Unid~
Concordam no seguinte:
Artigo J
L A Antártida será utilizada somente para fins pacíficos . .Serão proibidas, inrer~alia, quaisquer medidas de
natureza militar, tais como o estabelecimento de bases e
fortific"ilções, a reafiá.ção de- n:iãnobras militares, assim
como as experiências com quaisquer tipos de armas.
2. O presente Tratado não impedirá a utilização de
Pessoal ou equipamento militar para pesquisa científica
ou para qualquer outro propó~ito pacífico.

Artigo U
Persistirá, sujeita às disposições do presente Tratado,
a liberdade de pesquisa científica na Antártida e de colaboração para este fim, conforme exercida durante o Ano
Geoflsico Internacional.
Ãrtigo

m

A fim de promover a cooperação internacional
para a pesquisa científica na Antártida, como" previsto
no Artigo li do presente Tratado, as Partes Contratantes
concordam, sempre que possível e praticável, em que:
a) a informaÇão- relatiVa a planos para programas
.cientrticos, na Antártida, será permutada a fim de permitir a máxima economia e eficiência das operações;
d) o pessoal científico na Antártida, será permutado
entre expediÇões e estações;
c) as observações e resultados científicos obtidos na
Antãrtida serão permuta9os e tornados livremente utilizáveis.
2. Na implementação deste artigo, será dado todo o
estímulo ao estabelecimento de relações de trabalho cooM
perativo com as agências especializadas das Nações Unidas__ e com outras organizações internacionais que tenham interesse científico ou técnico na Antártida.
I.

Artigo IV
L Nada que se contenha no presente Tratado poderá
ser interpretado como:
a) renúncia, por quaisquer das Partes Contratantes,
a direitos previamente invocados ou a pretensões de soberania territorial na Antártida;
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b) renúncia ou diminuiÇão, por quaisquer das-Partes
COntiitãntes; a qualquer base de reivindicação -de sobe·

rania teriitOdal na Antârtida que possa ter. quer como
resultado de suas atividades, ou de seus nacionais, na
Antãrtida, quer por qualquer outra forma;
c) prejulgamento da posição de qualquer das Partes
ContratãriteS quanto ao reconhecimento dos direitos ou
reivindicações ou bases de reivindicação de afgum outro
Estado quanto à soberania territorial na Antãrtida.

2. Nenhum ato ou atividade que tenha lugar, en·
quanto vigorar o presente Tratado, constituirá base para
proclamar, apoiar uu contestar i-eivindicação- sobre sobe-.
rania territorial na Arttáifida, ou para criar direitos dt!
soberania na Antártida. Nenhuma nova reivindicação;
ou ampliação de reinvidicação exisfente; refatiVa à sobe~
rania territorial na Antártida será apresentada enquanto
o presente Tratado estiver em vigor.
Artigo V
I. Ficam proibi deiS- as explosões nucleares ni Antár-:::
tida bem como o-'- lançamento ali de lixo ou res-íduos ra~
dioativos.
2. No caso da conclusão. de acordos internacionais
sobre a utilização da energia nuclear inclusive as expio~
sões nucleares e o lançamento de resíduos radloativos, de
que participem todas as Partes Contratantes cujos representantes estejam habHitados a participar das reuniões
previstas no ArtigO X, aplicar~se~ão à Antártida as re.:
gras estabelecidas em .tais acordos.
Artigo VI
As disposições do presente Tratado aplicar~se:.âo á
área situada ao sul de 60 graus de latitude_ sul, inclusive
às plataformas de gelo, porém nada no presente Tratado
prejudicará e, de forma alguma, poderá alterar os direi~
tos ou exercícios dos direitos, de qualquer Estado, de
acordo com o direito internacional aplicável ao alto~
mar, dentro daquela área.
Artigo VII
l. A fim de promover os objetivos e assegurar a ob~
servância das_disposições do presente Tratado, cada Par~
te Contratante, cujos representantes estiveram habilitados a participar das reuniões previstas no Artigo IX, terá.
o direito de designar observadores para realizarem os
trabalhos de inspeção previstos no presente artigo. Osobservadores deverão ser nacionais das Partes Contratantes que os designarem. Os nomes dos obs_ervadores
serão comunicados a todas as outras Partes Contratan~
tes, que tenham o direito de designar observado-res e
idênticas comunicações serão feitas ao terillinarem·--.sua
missão.
2. Cada observador, designado de acordo com as
disposições do parágrafo I deste artigo, terá compfeta li~
berdade de acesso, em__qualquer tempo e a qualquer e a
todas as áreas da Antártida.
3, Todas as áreas da Antártida, inclusive todas ases~
tações, instalações e equipamentos existentes ___ nestas
áreas, e todos os navios e aeronaves em palitos de embarque ou desembarque na Antártida estarão a todo_
tempo abertos à inspeção Oe qUaisquer observadores designados de acordo com o parágrafo 1 deste artigo.
4. A observação aérea poderá ser e(etuada a qual~
quer tempo, sobre qualquer das áreas da Antártida, por
qualquer das Partes Contratantes que tenha o direito de
designar observadores.
5. Cada Parte Contratante _no momento em que este
Tratado entrar em vigor, informará a-s outras- Partes
Contratantes e daí por diante darãõ notícia antecipada
de;
a) todas as expedições com destino à Antártida, por
parte de seus navios ou nacionais, e todas as expedições à
Antártida organizadas em seu território ou procedentes
do mesmo;
b) todas as estações antárticas que estejam ocupadas
por súditos de sua nacionalidade~ e,
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c) todo o pessoal ou equipamento militar que um
país pretenda introduzir na antártida,- observadas as condições previstas no parágrafo 2 do artigo I do presente
Tratado.

Antártida qualquer atividade contrária aos princípios -e
propósitos do .presente Tratado.

Artigo VIII
A fim de facilitar o exercício de suas funções, de
co-nformidade com o presente Tratado, e sem prejuízo
das respectivas posições das Partes Contratantes_ relati~
vamente à juriSdição sobre todas as pessoas na Antárti~
da, os observadores designados de acordo com o pará~
grafo l do artigo
e õ pessoal científico intercarnbia~
do de acordo com o subparágrafo l (b) do artigo III deste Tratado, e os auxiliares que acompanhem as referidas
pessoas, serão sujeitas apenas à jurisdiçãO da Parte Contratante de que sejam nacionais, a respeito de todos os
atos ou omissões que realizarem, enquanto permanece-ram na Antártida, relacionados com o cumprimento de
suas funções.
Sem prejufzo das disposições do parágrafo 1 deste arti~
go e atê_que sejam adoradas as medidas previstas no sub~
parágrafo 1 (e) do artigq IX, as Partes Con~ratantes inte-ressadas em qualquer caso de litígio, a respeito d9 exerci~
cio de jurisdição na Antártida, deverão consultar-se con~
juntamente com o- fim de alcançarem urna so.lucilo mu·
_tuamente __ aceitável.
I.

vn.

Artigo IX
l. Os representantes das Partes Contratantes, mencionadas no preâmbulo deste Tratado, reunir~se.-ão na
cidade de Cãmberra, dentro de dois meses-após a entrada em vigor do Tratado, e daí por diante sucessivamente
em datas e lugares coveriientes, para o propósito de in~
t.ercambiarem informações, consultarem~se sobre ma~
téria de interesse comum pertinente à Antártida e formularem, considerarem e recomendarem a seus Governos
rnedidas concretizadoras dos princípios e objetivos do
Tratado, inclusive as normas relativas ao:
a) uso da Antártida somente para fins pacfficos;
b) facilitação de pesquisas cientificas na Antártida;
c) facilitação da cooperação internacional da Antártida;
d) facilitação do exercício do direito de inspeção pre~
visto no artigo VII do Tratado;
e) questões rel.(ltivas ao exercício de jurisdição na
- Antártída;
f) preservação e conservação dos recursos vivos na
Antártida.
2. Cada Parte Contratante que se tiver tornado
Olembro·desle Tratado por adesão, de acordo com o arti·
go XIII, estará habilitada a designar representantes para
coinparecerem às reuniões referidas no parágiilfo 1 do
preseri.te artigo, durante todo o tempo em que a referida
Parte Contratante demonstrar seu interesse pela antárti~
da, pela promoção ali de sUbstancial ativi_dade de pt!s-qul~
sa científica,- tal como o estabelecimento de estação
científica ou o envio de expedição científica.
3. Os relatórios dos observadores referidos no artigo
VII do presente Tratado deverão ser transmitidos aos re~
presentanfes das Partes Contratantes que participarem
das- áiuiifões previstas no parágrafo 1 do presente artigo.
4. As medidas previstas no parágrafo 1 deste artigo
tornar~se~ão efetivas quando aprovadas por todas as
Partes Contratantes, cujos representantes estiverem au~
torizados a participar das reuniões em que sejam estuda~
das tais medidas.
5, Todo e qualquer direito eStabdecido no present"e
Tratado-poâerá ser e·xercido a partir da data em que o
Tratado entrar em vigor, tenham ou não sido propostos,
considerados, ou aprovados,. conforme as disposições
deste artigo, as medidas destinadas a facilitar o exercício
de tais direitos.
Artigo X
Cada urna das Partes Contratantes c_ompromete~s_e a
empregar os esforços aproPriados, de conformidade com
a Carta das Nações Unidas, para que ninguém exerça na

Artigo XI

1. Se surgir qualquer controvérsia entre duas ou
mais das Partes Contratantes, a respeito da interpretação
ou aplicação do prciente Tratado, estas Pa"ries Contra~
tantes se consultarão entre si para que o dissídio se resol~
va por negociação, investigação, mediação, conciliação,
arbitramente, decísão judicial ou outro meio pacífico de
sua escolha.
2. Qualquer controvérsia dessa_ natureza, que não
possa ser resolvida por aqueles meios, s.erá levada à Cor~
te Internacional de Justiça, com o consentimento, em
cada caso, lk todos as Partes interessadas. Porém se não
for obtido um consenso a respeito do encaminhamento
_ da contr.ovêrsia à Corte Internacional, as Partes em litígio não se eximirão da responsabilidade de continUai a
procurar resolvê-la por qualquer dos váríos meíos pacífi~
cOs referidos nO parágrafo t deste artigo.
Artigo XII
1. aj O presente Tratado pode ser modificado ou
emendado em qualquer tempo, por acordo unânime das
Partes Contratantes cujos representantes estiverem habilitados a participar das reuniões- previstas no Artigo IX.
Qualquer modificação ou emenda entrará em vigor
quando o Governo depositário tiver recebido comuni~
cação, de todas as Partes Contratantes, de a haverem ra~
tificado.
bj Tal modificação ou emenda, daí por diante, entra~
rá em vigor em relação a qualquer outra Parte Contra~
ta"nte quando o GovernO depositário receber noticia de
sua ratificação. QUalquer Parte Contratante_ de que não
se tenha notícia de haver ratificado, dentro de dois anos
a partir da data da vigência da modificação ou emenda,
de acor-dO com a disposição do Subparágrafo !(a) deste
artigo, Serâ considerado como se tendo retirado do presente TratadO na- Oafa da expiração daquele prizo,
2. ci)- se,- depois-de decorrido trinta anos da data da
vigência do presente Tratado, qualquer das Partes Con~
tratantes, cujos representantes estiverem habilitados a
participar das reuniões previstas no Artigo IX, assim o
requerer, em comunicação dirigida ao Governo depositário, uma conferência de todas as Partes Contratantes
será realizada logo que seja praticável para rever o fun~
cion3.q!_ento do_Tratado,
_ b) Qualquer modificação ou emenda ao_ present-e
Tratado, , _que for aprovada ·em tal conferência pela
maioria das Partes- Contratantes nela representadas, in~
clusive a maioria daquelas cujos representantes estão ha~
bilitados a participar das reuniões previstas no Artigo
IX, será comunicada pelo Governo depositário a todas
as Partes Contratantes imediatamente após o término da
conferência e entrará em vigor de acordo c-qro as disposições ·do Parágrafo I dO presente artigo.
c)- Se.qualq.uer n-i.odificaçào ·ou emenda não tiver entrado em vigor, de acordo com as disposiçõe.<; do Subpa~
rágrafo \(a) deste artigo, dentro do período de dois anos
após a daia de sua comunicação fÍ todas as Partes Con~
tratantes, qualquer Parte Contratante poderá, a qual~
quer tempo após a expiração daquele prazo, comunicar
ao Governo depositário sua retirada do presente Trata~
do _e esta retirada terá efeito dois anos após o recebimen~
to da ~?municação pelo Governo depositário.

Artigo XIII
I. O presente Tratado estará sujeito à ratificào por
todos os Estados sígnatários. Fícarâ aberto à adesão de
qualquer Estado que for membro das Nações Unidas, ou
de qualquer outro Estado que possa ser convidado a aderir ao Tratado com o consentimento de todas as Partes
Contratantes cujos representantes estiverem habilitados
a participar das reuniões previstas ao Artigo lX do Tratado.
2. A ratificição ou a adesão ao presente Tratado será efetuada por cada Estado de acordo com os seus processo:S constitucionais,
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3.

Os iitstrumeiltos

de iatificaçãQ ou _de adesão estão

depositados junto ao Governo dos Estados Unidos da
América, aqui designadO GoVerno depositário.
4. O Governo depositário informará todos os Estados signatários dos aderentes, da data de cada depósito
de instrumento de ratifiCação ou de adesão. da data de
entrada em vigor do Tratado ou de_qualquer emen~a ou
-modificação.
5._ Feito o depósito dos instrumentos de ratifícação
por todos os Estados signatários, o presente Tratado entrará em vigor para qualquer Est~do aderente na data do
depósito do instrumento de adesão.
6. O presente Tratado será registrado pelo Governo
depositário, de conformidade com o Artigo 102 da Carta
das Nações Unidas.

e

Artigo XIV

O presente Tratado, feito nas línguas inglesa, francesa,
russa e espanhola, em versões_ igualmente idênticas, será
depositado nos arquivos do Governo dos Estado::> Uni»
dos da América, que enviará cópias aos Governos dos
Estados signatários e aderentes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os signatâríos do tratadO, -bem intendonactarii.ente,
em verdade se dispuseram a manter esse Continente imune de açào bélica, como salientam os [tens 1 do Artigo I e
l do Artigo V.
E dentro do respe-ito ao Tratado da Antártida, o Brasil
deu o seu-prim-eiro passo. Ao retornar dessa su~CV:iagem
plena de éxito, o Comandante do Barão de Teffé, Capitão Fern::~ndo Pastor, após percorrer cerca de 15 mil quilómetros, declarou seu contentamento:
"Estamos orgulhosos de termos cumprido, e
bem, nossa missão" --adicid.nandO: "O Bfasil foi à
Antârtida em busca de aprendizado, conhecimento
e reconhecimento por parte das nações que participam do Tratado Antártíco-.-. Onde _:·conseguimos êxito". E arrematou: "Hoje temos uma bagagem que
permitirá que o programa brasileiro cresça em qualidade''.
Após esse tentame bem sucedido. o Brasil terá que
providenciar a sua base como ponto para manter fixa a
sua presença física e como estrulura para os nossos técnicos. E segundo notícia public3da no O -Êstado de -S. PaUlo, de 4 deste mês:
"O Brasil acertou a compra, por US$ I 6 milhões
(Cr$ 6,2 bilhões), da base polonesa de Arctowskí,
na Antártida, e de um navio quebra-gelo para nãve~
gar na região, por US$ 10 milliõ.es (Cr-S 3~88 bfihõesi
que estará disponível ainda este ano. A operação,
totalizando USS 26 milhões, será descontada do crédito que -o Br"asil tem junto à Polónia, no valor de
US$ 900 rriilhões (díVfd-a vencida) e mais USS 700
milhões a vencer."
Não hã dúvida alguma que se torna necessâria essa es~
trutura para que o nosso país possa realizar plenarríente
o seu plano, mesmo porque, como informou a Comissão
Jnterminísterial de Recursos do Mar:
"O Brasil aderiu ao Tratado em 1975 e para que
possa particip_a_r do processo decisório, assim como
da possível revisão, do "status quo" antârtico deverá apresentar asubstancial atividade de pesquisa
científica na região".
Pode-se, porém, dizer, dC-sd~jâ, que com a Op~
ração Antártíca I foi dada umã partida segUra para
um esforço que, embora apoiado pela Marinha, é
um empreendimento da comunidade nacional, considerada em seu aspecto máis.amplo, estimulando a
pesqui.sa _e a participação de urll Sem-ilú!n e"ro de instituições cuja operação deverá ser cada vez niais incentivada. discutida e desenvolvida."
7

Temos vocação para o mar, herdada dos nossos antepassados qut; tiveram no IJtfuntc D. Henrique o seu entu:-.ia.,.ta e g_uil.l. Contudu, creio que o nosso grande inter»
regrw ,lté <Jcnrdarmos rara essa realidade no período im-

perial quando-iliíciilmos a ·nossa tímida caiDinhadll:,)()i a
fªlta de estímulo, não obstante as palavras incentivadow
rãs dO Primdro~Almirante da Armada Nacional e Imperial, Almirante Lord Cochràrie:
"'O Brasil deve seguir o exemplo da Inglaterra, se
aspira a ser respeitado e forte. E no mar que está o
futuro d~~te grande Império."

· E o nosso imortal Rui Barbosa, jã no período republicano, no dia 15~ II !898, com a su-a visão de estadista,
com a sua experiência de administrador, de jurista e de
-político, ofereceu admirável conselho sobre esse transcenderiül1- assunto:
w

"O mar-êo g-ra-nde avisador. Pô-lo Deus a bramir
jiútto ·ao nosso- sono, para nos pregar que não durw
mames. Por ora a sua proteção nos sorri, antes de se
_trocar em severidade. As raças nascidas à beira-mar
não têm licença de ser míopes; e enxergar, no espaço, corresponde a antever, no tempo. A retina
eXercitada nas distâncias marinhas habitua-se a sondar o infinito, como a do marinheiro e a do alba-trái:. N-ãO se -ãd!l'litéin surpfesas p-ara o. nauta: há de
adivinhar a atmosfera corno o baróffietro, e pressen- ffr- a tormenta quando ela. pinta apenas -como uma
-mosca pequenina e longínqua na transferência da
jmensidade~O mar é um curso de força e uma.escola
de previdéncla. Todos os seus espetáculos são lições:
não os contemplemos frivolamente."
Esse_ feito do Brasil junto à Antãrtida mais uma vez
enche-nus de orgulho e por isso, numa homenagem especial, para que conste dos anais do ~enado,_faço questão
- de ler os nomes dos participantes áesSa-1 Operaç-ão qUe
fr-alt!r~J,afmelltc, mili;ares e civis, tendo no peflsamento o
nome do Brasil, cumpriram com destaque e civismo,
_ ;benc~ados por- Deus e inspirados nas estrofes camonianas do Canto I:
--"E vós, Tágides minhas, pois criado
Tendes em mim um rlovo engenho ardente,
Se sempre em verso humilde celebrado
Foi de mtm vosso rio alegi-emente,
. Dai-me agora um s-om alto e S!J-blimado,
Um estilo grandíloquo e corrente,
Por que de vossas águas Febo ordene
Que não tenham inveja âs de Hipocrene."
Eis os seus nomes:
RE:LAÇÁO DE PESSOAL QUE PARTICIPOU DA I
OPERAÇÁO ANTÁRTICA
- NApOc "BARAO DE TEFFÊ"
CMG - Fernando JoSé Andrade Pastor Almeida
CF - Arthur Orlando Brederodes Pires
CC - K lePf:r José de AzeredÓ Rodrigues Lima
CC -=.-Fausto Calazans de Toledo Ribas Junior
C( - _J_orge Calazans Arantes
CT - Ricardo de Lima Vallim
cr·- Josê Maia de Oliveira
CI - Heitor Alves da SilvaFHho
ct (M oj - Wilson- Alves Pariz CT...:..... Antonio Carlos_ Fonteles Juaçaba
- - CT - Marcos de Andrade Píoto
CT- Jorge Eduardo· de Carvalho Rocha
CT - Francisco Carlos Ortiz de Holanda Chaves
CT (1M)- Alcides Pedroso de Goes
!~>_ Ten- Sonilon Vieíra Leite
19 Tcn - José_Ferraz de Oliveira
l" Ten (QC-CA) - Arnaldo Roberto Luque
NOc "Prof. W. BESNARD"
Capitão de Longo Curso - Adilson Luiz Gama
Imediato - Valdir da Costa Freitas
Piloto - Izaias Gomes de Medeiros
Piloto - Antonio Clemente Guedes
- i" Maquinista -José Luiz Alves de Araujo
2" Maquinista - Robson de Souza Cansançào
OENTIS.TAS E TÊCNICOS !Embarcados no BAR,\.Q DE TEFFE)
CC- Marco Antonio Bompet
Dr. - Jorge J. C. Palma
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Dr. "'""""Armanc:~o da Silva Neiva
Dr~_- Maria Judith Z. Cortesão
Dr~~ J~ne Schneider P. Mocellin
Dr~ - Mónica Adelina Montú
Dr~- Vera Lucia R. Kuntz
Sr. - Peter J. Barry
Sr. Gitberto Ivo Sarti
Sr. - Adalbert Kolpatzik
Sr. - Jgnâcio L yonel Lucini
Sr. - Antonio Segatti Filho
Sr. _: Clayton Ferreira Uno
OBSERVADORES (Embarcados no BARÃO DE
TEFFÊ)
Ten. Cel. - Rómulo B. Pereira
CT (FN) - José Henrique S. Etkfury
CT (FN) - Celso Alves da Costa
Maj. Eng. - Noberto Antonio Ferrari
Sr. - Paulo Cesar Ceragioli
CT - Gudelio Mondaca
(Q Ten.- Patr[cio Storaker
CT - Ernesto Paccini
CT - Cesar Del Carmen de La Torre
Sr. Peter Granholin
JORNALISTAS (Embarcados no BARÁO DE TEF.FÊ)
Sr.- Marcelo Rech
Sr. -_.Cláudio Pereira
Sr. - Hermano Henning
Sr. -Orlando Moreira
Sr. - Ernesto Carneiro Rodrigues
Sr.- Francisco-de-Assis-Moreira e Silva
Sr. - Fernando Antonio Medeiros Barros
CIENTISTAS E TÊCNICOS (Embarcados no Prof.
W. BESNARD)
Dr. -_Motonaga Jwai
Dr. - Phan Van Dan
Dr. - Moysés Gonsalez Tessler
Dr. - Osvaldo Ambrósio
Dr. - Lu.iz Vianna Nonato
Dr. ,--José Nestor Cardoso
Dr. - Lauro Antonio Madureira
Dr.- Rubens Junqueira Vilella
Dr. - Renato Amaral
Dr:_:: Frederico Brandini
Téc. - Clarimundo de JesusTéc. - Lourival Pereira de Souza
Dr.- Valdenir Yeronese Furtado
Dr.- Roif Ro!and Weber
Dr. - Mario Katsuragawa
Dr. - Paulo Leal Cacciari
Téc. ~ DaniiÕ Koetz Ca!azans
Dr. - Marco Aurélio Bailon
Dr.- Maffo Festa
Dr. - Mario Eugenio Ma!Jegni
Dr. - Paulo Lana _cunha
-Dr. - Orlando Argentin
Dr. - Flávio Costa Fernanfles

E a Antártida, pelas suas características, no momento
em que as crituras humanas voltam seus interesses para a
imensidade desse continente, por certo não apenas em
busca das riquezas que dormitam em seu subsolo, mas, e
quem pode negar, em busca da paz, porque ali parece ser
o Paraíso deste planeta tão convulsionado, parece
as-semelhar~se ao sonho milenar que Prometeu ensinou a
Ahasverus no conto de Machado de Assis:
"Os tempos serão retificados. O mal acabará; os
ventos não espalharão mais, nem os germes da mo r~
te, nem o clamor_dos oprimidos, mas tão~somente a
cantiga do amor perene e a bênçã.o da universaljustiçit".
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Orgulhamo-nos desse feito dos nossos marinheiros e
técnicos, sob a inspiração do Presidente João Figueiredo, que teve como executur o seu intimorato Ministro da
Marinha. o Almirante-de-Esquadra Maximiniano da
Fonseca, cujo triunfo já passou à História.
Era o que tinha a diLcr, Sr. Pre"idente. (Afuito bem.')
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Sarney- Albano Erailco- Lourivat BaptistaJosé lgnâcio- Amaral Furlan- Benedito FerreiraGastão MUller- Ãlvaro Dias
O SR. JOÃO LOBO (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do arador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
Não fosse o 6iífhante discurso do Senador Almir Pin~
to, versando sobre a seca do Nordeste, dificilmente teria~
mos clima para conseguir impressionar, falandO de seca.
Nesta_ região, onde chove diariamente, torrencialmente,
não comoveríamos ninguém quando a televisão, os noticiários reproduzem enchentes, rios qu_e -transbordam._
Mas, Sr. Presidente, o Nordeste tem o_utra imagem, o
Nordeste exaurido aos extremos limites de suas forças
por três anos consecutivos de seca, apresenta um quadi'odesolador.
Eu, Sr. Presidente, que cheguei para esta Casa com o
espírito de reverência, quase de timidez, não queria abordar estes problemas imediatamente. Estava preparado
para ouvir, para ouvir as palavras dos homens que
aprendi a admirar ao longo da minha carreira politica,
20 anos de Deputado que me deram a noção da grandeza
dos homens que nesta Casa atuam e atuaram.
Sr. Presidente; devo coilfeSsai -que estou mais ou menos desencantado, pois nt.lnca penseí que ainàa exiStisse
lugar, nesta CaSa, que prima por Ser a mais alta do Parlamento Brasileiro, a mais discreta, não pensei que afit-da
houvesse lugar para os oradores de voz trémula e embargada, para os oradores de pronúncia falsa, que usam
imagens tão novas que já estão em Heródoto, ·que usam
a imodéstia de se comparar aos heróis gregos da velha
Esparta.
Enfim, Sr. Presidente, todo este tom não deixa de ser
um desencanto para um homem que estava preparado
para escutar o tom sério e coloquial que esta Casa; pela
sua grandeza e pela sua seriedade, devia dar aos seus ho·
mens.
Mas, Sr. Presidente, não quero me alongar neste as~
sunto. Quero apenas poder dar uma contribuição neste
momento em que não tenho condição de dar outra mais
alta ao meu Pais, queria dar uma contribuição ao meU
Estado, ao Estado do Piauí, que se enquadra no contexto
desta região flagelada pela seca, flagelada e pouco assistida, porque é difícil conseguir impressionar, nesti re·
gião onde chove- tOrrencialmente, rmpressionar alguma
coisa onde não existe água, onde não existe_chuvã. Nós
no Piauí já perdemos três vezes consecutivamente as nossas plantações. E os noss_os__ lavradores não têm mais
força, não têm mais recursos para plantar uma quarta
vez. Não têm mais esperança porque sabem que não colherão mais nada neste ano.
Sr. Presidente, nós no Piauí estamos voltados Para um
tratamento diferenciado do problema da seca. O atual
Governador Hugo Napoleão fala muito em projetas de
prioritização da exploi-aÇão do Piauí.
O Sr. Almir Pinto dor?

Permite um aparte, nobre Sena-

O SR. JOÃO LOBO Senador Almir Pinto.

Concedo o aparte ao nobre

O Sr. Almir Pinto- Et.1 lamento interromper o seu raciocínio, porque V. Ex' disSe-·qüe; nõ Piauí, este ario,
plantaram três vezes. AI ê que está, isso caracteriza per~
feitamente a filosofia do C:TA, quando diz qUe seca não é
falta de chuva, mas sini falta de chuva na hora mais ne-cessária, na hora exata. Porque, choveu no Piaui o agri~
cultor plantou na esperança de que novas chuvas viriam
para que germinassem e viessem a produzir as sementes
desejadas. Mas quando as plantas cresceram e estavam
necessitando as chuvas não vieram. Então, o agricultor
plantou novamente, já pela terceira vez, e a situação é a
que V, Ex• está vendo aí, é a irregularidade pluviométrica. Esta, sim, qu_e é a pior Seca.
O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte do no-bre Se~
nadar Almir Pinto.
Sr. Presidente, eu dizia que no Piauí nós estávãmOs
preparados para projetas de prioritização, de um trata~
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menta prioritizado para os problemas da seca. 6 Piaui
tem talvez o maior manancial de água do !\"ardeste,

Sr. Presidente, subiu o juro do agricultor, do p~bre
agricultor piauiense--que não tem nenhüma condição de
sobrevivência, pagando juros de 12%, juros subsidiados.
Subir este juro para 35%, um teta que nenhum comércio
suporta, é verdadeiramente querer sacrificar aquele homem naquela região.
Sr. PresiQente, não ê possível ao lavrador piauiense,
que, seguidamente, tem se valido dos seguros do PROAORO porque, há três anos que não consegue retirar nem
o sustento para suas famflias, parar um programa promissor de grandes expectativas e de grande esperança
para o meu Estado.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO LOBO- com todo o prazer, concedo o
aparte ao nobre Senador Alexan_dre Costa.
O Sr. Alexandre C osta - V. Ex• disse que o Piauí é
muito seco. Mas, o qt.~e se sabe, pelos estudos, é que 0
Piauí é ~m dos maiores mananciais _de águas do Brasil,
talvez seJa um dos subsolos mais ricos do Pais. Durante
tanto tempo de SUDENE, eu perguntaria a V. Ex•, que
mora lã, que vive os seus problemas, foi deputado durante 20 anos, o que foi feito, não para dar esmolas na época
das secas, mas o que foi feito para evitar a esmola e para
trazer a água do subsolo para que o povo piat.1iense. não
vivesse os_ dias que vive hoje, de intranq_üilida!ie, de
pobreza e·de miséria como seu coirmào o EstadO do Ma~
ranhão?

O Sr. João Lobo- Muito pouco foi feito no Estado
do Piauí, apesar da nossa esperança de que as coisas mudem naqt.~ele rt.1mo. Nós ainda somos daqueles que depositam muita esperança na SUDENE, no DNOCS, em todos esses organismos regionais voltados para a região da
seca. Mas o Piauí., talvez pela sua pequenez, talvez pela
sua insignificância de Estado pobre, muito pouca assistência teve até o momento. Nós sabemos, Sr. Presidente,
queo Piat.lí tem, talvez, o maior manancial de água do
Nordeste, mais_ de 1250 quilômetros de rios perenes e tal~
vez o maior lençol de água subterrânea daquela região.
O Piat.lí tem faixas de terras excelentes, evidente que não
~e arristãria a dizer que mais de 10% do seu território é
de terras agricultáveis, mas de 10% de terras agricultáveis
-num~n:;xtensào daquela, daria suficientemente para que
aqu-ele povo, para que aquela região vivesse na ãfiundân~
cia e na fartura, Bastava que fossem usados os meios e as
técnicas necessárias para aproveitar aqUelas caracterfsti~
cas regionais. Baseado nisso foi que o PiãLii começou a
partir para a irrigação de suas faixas de terras prioritizadas, isto ê, naquelas onde a âgua é intuitiva, é a superfí--cie colhida nos rios ou colhid_a nos lagos, sem procurar·
mos encarecer a captação destas águas no subsolo.
Nós tínhamos, Sr. Presidente- chego ao motivo do
meu pronunciamento - nós temos vários programas e
dentre eles temos um chamado PROVÁRZEAS, que
teve um juro altamente subsidiado para as regiões onde
existem várzeas, onde era possível fazer a irrigação,
usando a água a céu aberto, e este projeto esta:va sendo
usado no Piauí com todo o interesse.
Sr, Presidente, quero transcrever, neste momento, te~
!ex que recebi do Sr. Secretário da Agricultura do meu
Estado, em que faz uma denúncia e_ formUla l!m apelo
para que as coisas Sejam revistas para o Piauí. O telex do
Sr. Secretário da Agricultura, Odair Soares, tem o seguinte teor:
Exmo. Sr.
Senador JÕão Calixto Lobo
Senado Federal
Brasília- DF
Telex n• 19/83-GS

Teresina, I0/2/83

O PROVÂRZEA já se constítuí no mais imPOr~
tante programa de irrigação em implantação- il.o
-Piauí, haja vista a incorporaÇão de 1440 hectares de
várzeas ao processo produtivo em 1982. AfirmamOs
que em conseqUência das ffustrações suc-essivis da
nossa agricultura, os resultados poderiam ser superíores, caso os juros não tivessem sofrido a elevação
de 12 para 35%. Por outro lado a resolução n~' 782
de 16/12/83 do Banco Central, elevando mais uma
vez as taxas de juros para 55% com variações em
função do INPC, tornará inviável o programa no
Estado.
Solicitamos de Vossência empenho junto as autoridades competentes sentido manter as taxas em viga~. (~5% A.A), t~to máXimo sup_6r~áve1 pelõ"itosso
agricultor.
·Certos podermos contar com o apoio,
subscrev~mo-nos atenciosamente Odãir Soares, Se~
cretário da Agricultura

O Sr. José Lins -

Permite~me V. Ex' um aparte?

O SR. JOÁO LOBO Senador José Lins.

Concedo o aparte ao nobre

O Sr. José Lins- Nobre Senador João Lob_o, hoje pa~
rece se-r o dia do nordeste, porque os mais sêrios e os
mais brilhantes pronunciamentos têm sido feitos nesta
tarde, por ilustres homens que têm vivido e sofrido ave-lha história daqUela região sempre às voltas c_om os
problemas da seca. V. Ex• falou muito bem sobre o
Piauí: ê um Estado de grandes possibilidades. Quando
Diretor-Geral do DNOCS_ e quando na SUDENE, pro~
cedemos a um estudo relativ~mente amplo da água sub~
terrânea do Piauí. Foi ali perfuradq, no meu tempo, um
poço de grande vazão, talvez dos maiores do mundo, 0
poço- de Violeta, no sul do Piauí. Esse poço jorra água a
mais de vinte metros de altura, com um milhão __ de litros
~o r hora. Não tenho conhecimento de um poço tão puJante como este. A quantidade de água no subsolo do
~iauí ~realmente grande, Mas o que precisamos, agora,
e part1r para um programa amplo de aproveitamento
dessa água. A par do ajustamento do processo produtivo, temos que ajudar o homem, a absorver as novas técnicas exJgidas por esse processo. Evidentemente não bas-ta que tenhamos água. Um poço desses custa caro, muito
caro. Ora, como V. Ex• diz, nós temos água no rio. AI~
guns se referem à perenização dos rios do N ardeste
como se isso fosse o objetivo imediato. Eu pergUntaria: e
a velha região seca da Bahia, atravessada por um rio pe~
rene, como o São Francisco? O que é que ali estamos es~
perando? Perenizar o São Francisco? Ele já é pirene. Pe~
renizar o Parnafba, que já é perene? O que é importante é
que com~emos a uti_lizar essa água que já está à nossa
disposição. Não basta, como se vê, a águ8. para se fazer
desenvolvimento, A água ê necessária, mas não ê suficiente. É muito importante que o homem se ajuste,
aprenda as técnicas e comece a desenvolver um proêesso
produtivo que vá atê à comercialização. Não adianta
também produzir para não vender, para não fazer rique~
za para esse homem. Programas há os mais diversos: 0
Programa PROVARZEAS, que surgiu de um objetivo
do Ministério da Agrict.~ltura de aproveitar águas e áreas
marginais aos rios que praticamente inundam -as várzeas
inundáveis, pela arenagem e pela irrigação, teve uma repercussão muito grande. De infcio, ele não fol destinado
ao Nordeste. O Ministro, porém, reservou, mak1arde,
I 0% dos recursos para a nossa Região, o que é uma grande ajuda. V. Ex• me surpreende quando diz que o juro
desse programa estaría passando para 55%. Isso seria um
verdadeiro abst.~rdo. Ainda hã pouco, mantive cantata
com se tores do Planej amen to. A tônica é manter os juros
para-o setor agrícola do Nordeste, no nfvel em qu~ esta·
vam. De modo que isso me sUrpreende. Estaria ao lado
de V, Ex• para analisar essa medida que é, realmente, altamente prejudicial ao Nordeste. Meus parabéns pelo
pronunciamento e pela defesa que faz do seu Estado.

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte dO Senador
José Lins e dou testemunho de que é verdade: existem
poços perfurados ao longo do Vale do rio Gurguéiã, pOssivelmente perfurados quando o Senador José Lins Cra
Superintendente da SUDENE e que ainda hoje jorram a
cer~- de 30 metros de altura. ~ um desperdicio ver~se
aquela abundância de água saltando por cima daquela
caatinga seca, encrespada, totalmente cinzenta do Vale
poços são totalmente inapTodo Gurguéia, {'Orque
vcitáveis, nada se faz dessas águas. Os poços jorram, a ã-

esses
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gua volta

aO solo e corre novamente para o rio Gurguéia.

Não há nenhum aproveitamento.
O Sr. José Lins- Ainda no meu tempo foi feito um

projeto de irrigação no Gufguéia, cOm água do Poço

Violeta; acredito, por isso,- Senã.dOf, qUe já, ali, há uma
pequena ârea irrigada. Pelo menos uma área experimental deve haver.

O SR. JOÃO LOBO- eu- informo ao nobre SCn~adôf
José Lins que os poços do Violeta- são dois poços perfurados pelo DNOCS -

s6 estão servindo de chuveiro

para os curiosos, para os visitantes que querem tomar
banho naquela região.

Há., realmente, um pequenO projeto de irrigação- do
DNOCSjá nas proximidades -do nllcleo colonial do Gurguéia, mas quanto aos pOços do Violeta, o Senador José
Lins está mal informado, continuám ainda jorrándo-desperdíçadamente.
Sr. Presidente, finalizo este apelo, neste momento, às
autoridades competentes, para que revejam e considerem
a pobreza, a falta de condição do Estado do Piauí, para
ter um juro elevado de 12% para 55% -num projeto como
o PROVÁRZ-EAS, que é a grande expectativa e a grande
esperança do meu Estado.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V.EX• um aparte?
O SR. JOÃO LOBO-- Concedo o aparte com muiUl
honra ao Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa- O Senador Almir Pinto pede
que mande esse poço lã para o Ceará, que as dificuldades
são grandes. Eu pediria, Se t6ni toda--essa á&ua--ilisse
poço, que se mandasse para o Maranhão. O Maranhão
tem uma das maiores bacias fluviais do Brasil e atravessa
as maiores dificuldades no momento de hoje. Vales
como o do ltapicuru, vales como o do Mearim, jà se
plantou pela segunda vez e naõ resta mais- eSperança
para plantar pela terceira vez porque está tudo perdido.
Quanto ao juro, quail.do V. Ex• falou em 55%, eu também fiquei estarrecido, porque 35%, que era o que existia, honestamente, seriamente, nenhum "gei'ente~ nenhum
diretor de banco poderia emprestar na certeza de que-re~
ceberia de volta. A agricultura no Nordeste brasileiro, principalmente no estado de V. Ex' e no meu Estado, o Maranhão, não pode pagar 35% -de JurOS. Ageira Ii"ào deVe'niaisnem cogitar dos juros, deve-se cogitar de_quem vai pagar os
créditos que o banco emprestou, porque lá t1ão vai haver
produção, lá não choveu, plantou-se, não vai produzir, o
Es-tado vai entrar em altas difiCuldades, o' povo vai Siir do
interior e se conCentrar nas caPitais, on-de as dificuldades
ainda são maiores e as providências -85 Providências,
eu pergunto a V. Ex•- quais são as providências toma~
das? Vão ser aquelas de sempre, aquelas que eu vejo, desw
de criança: dinheiro do Governo-Federal e fila para receber esmola, a comida de hoje e passar 8 dias a esperar o
prato de amanhã. Não, eu acho que o Nordeste, hoje, se
faz em reuniões para se impor- ou· pãia se indicar P"resÍw
dente da República, deve fazer sim uma frente, uma
grande frente, jâ que sua importânc'ia hoje ·no CongresSo
Nacional é das maiores, porque é a bancada que dá sustentação ao Governo, para que- se pfôéUte - não _é
possível que não haja uma solução para problema já tão
cansado, gerações e gerações atravessaram secas e atravessaram enchentes e, francamente, as soluções inexistem. Hã quatro anos os cientistas de Caffipinas -deScreveram o que haveria no Nordeste nesses cinco anos. Pergunto a V. Ex' ou a outro qualquer colega meu:que providência foi tomada em qualquer lugar do Nordeste para
prevenir essa calamidade a que hoje se está assistindo?
Basta dizer que num Estado como o Maranhão, eu já homem encanecido, vi chover seis, sete meses consecutivos
no ano, não era um Estado de seca, era um Estado de enchentes e este ano tornou-se o Estado da seca. E pelo
Jornal Nacional da Globo, o Brasil inteiro assistiu ao
povo beber lama, o gado a morrer faminto e a população
desesperada à procura do pão de cada dia, solicitando
dos governos estaduais, que nada têm para lhes dar, soluções para os seus problemas. Será possível, Senador

~cão Lobo_que, nos dias de hoje, quanQo o Pafs se desenvolve, quando a técnica se desenvolve, quando a tecnocracia fechada nos gabinetes fazem esses projetas que
V.EX' anunciOu- e que eu me pC:rmito dizer que irão ficar no papel -_não tem_ soluções para problemas dessa
natureza qualldo _outra·s obras faraônicas,_ de pouca ou
_nenhuma importância para a barriga do pobre, são feitas
afrontando a miséria, afrontando a pobreza; será que o
Brasil vai continuar a vida inteira nos 3% dos privilegiados ç.pntra 97% dos famintos aflitos? V. Ex• que me
diga alguma coisa disso, porque é um t1ordestino da
_ Zona_ do Agreste, muito perto do Maranhão_, separado
apenas pelo Parnaíba, sua terra frente a minha, o Barão
do Grajaú. V. Ex' que é comerciante que negocia com o
Maranhão, V. Ex' que conhece os problemas de toda
aquela região parnaíbana que me diga alguma coisa,

e

O SR. JOÃO LOBO-- Nobre Senador Alexandre
Costa, é muito verdade o que V. EX' expôs.
Sr. Presidente, ê dificil comover alguém para os
problemas da seca, quando se vive na inundação, quando se vive debaixo de chuvas torrenciais que caem duas,
trêS, ciilCo vezes por dia. E. diffcil para alguém que vive
etl)._ Brasília, em SãÕ Paulo, avaliar o sofrimento e o desespero do nordestino que passa a noite sonhando com
trovão, nevoeiro, chuyas e amanhecendo o dia tem apenas sobre a cabeça aquele céu descascado e azul, com o
vento geral secando mais as águas! g dificil tudo isso, Sr.
Presidente. E Estados como o Maranhão, como o vizinho Estado do Maranhão, sem nenhuma estrutura para
suportar- a seca, estão sofrendo mais do que o Piauí, tal~
·veztnais do que o Ceirã, porque lá eles nãõ tinham o hávito cfe seca. Lã eleS não têm reserVatórios d'água. Não
eXfstem açudes, nãO existem poços. O homem maranhens·e está perplexo, sem saber o que fazer com a falta de
clii.iV':C-que estr destruindo as plantações de arroz, as
plantações de fava, está diminuindo a pr6pfia PiOdução
doS'CociiS, do coco babaçu, que ê o sustentáculo e ri~
cjileza daquela região. Não existe mais algodão naquela
região do agi-este maranhense, não existe mais arroZ: E o
maranhenSe daquela zona do agreste, à semelhança do
ce-aren-se ou do nordestino, já. está emigrando para a
frente; continuando no rumo dC: Marabá, do Parã, do
Amâionas, para- ver se lá eles consegUem sobrevivCr e
alimentar os seus filhos.
Sr. Presidente, tudo isso ê muito triste, mas é muito
difícil de ser avaliado, de gerar sensibilidade nos administradores e fazer com que eles compreendam que o dirihciro da SUDENE deve pmuiinecer na SUDENE, no
Noideste:~ horrível, Sr. Presidente, que dos recursos iniciais
destinados para a SUDENE, hoje apenas cerca de 17%
daquele total ainda continue sendo usado pela SUDENE. Nós ·sabemos que o Nordeste é outro, a renda- é outra, do tempo em que a SUDENE foi fundada. Mas, atê
projetas como o do J ari são pagos com o dinheiro da
SUDENE, que deveria ficar no Nordeste.
~ Tudo isso são distorções para as quais chamamos a
atenção do Poder Público. Não deve, não deveria existir
tanta distância entre os Estados, entre os Estados ricos,
entre os Estados do Centro-Sul e Estados miserâve'is,- pauJ)érririlos, que vivem numa condição subumana,
como vivemos nós nestes Estados nordestinos.
O Brasil tem que Sei= um só, Sr. Presidente, não pode
mais haver essa descontinuidade! Nós não a suportaremos mais. Não somos ambiciosos, não queremos
avançar em nada. Queremos apenas a condição de sermos brasileiros iguais ao resto do Brasil e termos a mesma condição de sobrevivência, para que este País tenha
um território contínuo, um territóriO geográfico, como
tem a continuidade da·r~ligião e áe língua. Mas~ preciso
que os Poderes Públicos voltem as vistas rapidamente,
urgentemente, para o Nordeste, porque nóS não estamos
mais suportando tudo isso.
Sr. Presidente, quero, a,o finalizar este meu pronunciamento, encarecer aos Poderes competentes que revejam
-esse:s_juros dados ao PROVÂRZEAS da minha região:

a
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo COelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAi. BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
A concessão do tftulo de "Homem de Visão 82", e do
troféu "Bandeirante de Jacarandá" ao Ministro Chefe
do Gabinete Militar da Presidência da República, General Rubem Ludwig, levada a efeito em São Paulo, no dia
20 de dezembro do ano passado, no decorrer de uma cerimônia que reuníu no Maksoud Plaza Hotel, cerca de
mil pessoas da mais alta categoria política e social foi,
possivelmente, um dos maiores acontecimentos na trajetória dessa lãurea, que anualmente se repete, desde quando instituída em 1955 pela Revista Visão, por iniciativa
do empresário Henry Maksoud.
Governadores, Ministros de Estado, Senadores e Deputados -além de figuras exponenciais das Forças Ar·
madas, do empresariado, da política, da administração e
da cultura - prestigiaram a solenidade que teve como finalidade básica proclamar o valor pessoal, os traços da
personalidade e a contribuição excepcional do eminente
homenageado ao desenvolvimento cultural e ao bemestar do nosso País.
Resumindo, por assim dizer, as razões que levaram a
Revista Visão a promover essa -consagradora homenagem que, à semelhança das anteriormente realizadas desde 1955, vem distínguindo brasileiros que se destacaram
nos mais variados planos, setores e áreas da vida políti·
ca, económica e cultural da Nação brasileira, o Governa·
dor de Minas Gentis FrariCelino Pereira assim se expressou aosjornalistas presentes à solenidade:
"O Ministro Rubem Ludwig sempre demonstrou
inquestionável capacidade e honradez em todos os
postos que ocupou, desde a Assessoria de Comunicações da Presidência da República, passando pelo
Ministério da Educação e Cultura até o cargo que
ocupa hoje. E por isso é muito justa esta homenagem."
Não poderia deixar de pronunciar-me a respeito do assunto Iàio·~ rlO iníciO da presente SeSsão Legislativa, em
face- dO- recesso -do Congresso Nacional; motivo pelo
qual somente agora assumo esta tribuna para solicitar a
incofporação ao texto desta breve comunicação do discurso de agradecimento do MinistrO Rubem Ludwig ao
ser consagrado o ••Homem de Visão 82"~ sucedendo ao
Embaixador Paulo Tarso Flexa de Lima, que também
recebeu essa importante lâurea ein 1981, e cujo discurso
solicito seja igUalmente transcrito.
São documentos de indiscutível importância, densos
de conteúdo cultuial, que entendi deveriam ser transcritos nos Anais do Senado Federal como reflexo das característiCas· e tendências da:s realidades brasileiras nesta
fas_e decis,iya da nossa História. (Muito bem! Palmas)

PRONUNCIAMENTO DO EMBAIXADOR PAULO
TARSO FLEXA DE LIMA, SAUDANDO O GENERAL RUBEM LUDWIG, "HOMEM DE VISÃO 82",
EM 20 DE DEZEMBRO DE 1982.
N~ qlla!iªad~ ~e "Homem de_ Visão de 1981" e seguin·
do a feliz tradição desta Casa, tenho o grande prazer de
usar da palavra para apresentar o .. Homem de Visão de
1982", Rubem Carlos Ludwig.
Esta escolha, que anualmente se repete, é considerada,
certamente, uma das mais importantes !áureas a que um
cidadão brasileiro pode aspirar e propicia, também, esta
feSta em que os nUIJl~rosos participantes têm a oportunidade de referendar o julgamento estrito e criterioso da
Comissão da Revista Visão, sob a liderança deste democrata incorrigível e idealista de pés no chão que é Henry
Maksoud.
A escolha deste ano ocorre em um momento particularmente_ importante da vida brasileira, um momento de
- debaie, um momento de diálogo nacional, um momento
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de reencontro com as nossas mais ·altas tradições 'de fidelida.de aos princípios democrátícos. Acabamos dC cifCfe:
cer ao mundo o belo espetâculo de nossas eleições. Sobre

terem permitido o revezamento de numerosas posições,
obedecendo à vontade nacional- o que é característica
inerente dos regimes democrãticos - , as -eleições representaram tambêm uma expressão da auto-confiança do
Governo e do Povo brasileiro,- auto-confiança que mais
necessária se--torna na medida em que, premidos pelas
penosas circunstâncias da economia internadonal,
vemo-nos compelidos a adotar polfticas mais rigorosas
na conduta de nossa vida económica.
Na vida, alguns homens são julgados pela cultura que
acumularam; outros, pelas obras que executaram; e bem
poucos também por aquilo que efetivamente são. Creio
que o nosso escolhido deste ano se ajusta perfeifamente a
estes poucos privilegiados - e, militar de carreira, ninguém lhe busca primeiro indagar a atividade profissional
para determinar-lhe os mêritos. Prevalece a projeção de
sua personalidade, nesta escolha que premiou o homem
de singular virtude, o militar iriipe"câvel e o cidadão cuja
vida é passada ao serviçO da Pátria,- nas fileiras dO ri osso
Exército nacional. Acostumado a ser permanentemente
julgado por seus pares e superiores ao "longo de uma carreira brilhante, pontilhada de cursos bem sucedidos e de
comandos bem exercidos, nas diferentes latitudes deste
nosso Brasil, sua vida militar tem sidO uma acumulação
permanente de vitórias e de conceitos, merecidamente alcançados pela sua competência invulgar.
Seu desempenho no ambiente especificamente- militar;
bem C\)mo suas incu-rsões pelos complexos domínios da
comunicação social e da educação, deram-lhe oportunidades para que pudesse demonstrar suas virtudes de liberal, suas firmes convicções democrãtica"s, seu rcSpdto
pela opinião pública, seU espírito de tolerância e sua
compreensão da verdade -sua compreensão da importância da verdade como a nôrtfla e-ssencial de atuação do __
homem público~ e Conquistasse asSim. o reconhCcimeilto da Nação.
No Ministério da EdUcação e Cultura, para onde se
viu levado pela confiança do Senhor Presidente da República e em meio a uma séria crise no setor, soube demonstrar capacidade e entender o jovem de hoje, com
suas angústias--e s-uas perplexidades. Revelou tambêm
seu talento ao dialogar com o mestre moderno, essencialmente diferente daquele de épocas passadas e de Um Brasil bem menor-:- Encontrou ainda disposição "para, apoiado em uma equipe de altas qualificações, revolucionar
completamente a estrutura administrativa do Ministério
da Edu_cação.
Novamente convocado para funções militares, as exerce com a mesma naturalidade, desembaraço _e modéstia
que tanto marcam seu perfil, pois os prindpios e valoreS
que informam sua rica persOnalidadé Persistem. E, hoje,
talvez relativamente mais recolhido e mais distanciado
da exposição pública a que os cargos anteriores llle exiK
giam, nem por isso é menos participante ou menos preocupado com as responsabilidades de nossa geração, na
resposta às lutas que terão de ser travadas para levarmos
adiante o supremo·objetivo do Estado, que é a- felicidade
individual e o bem-estar de seus cidadãos. Por isso, RuM
bem Cartos Ludwig se qualificou para (eceber esta importante distinção. A ele_os nossos cumprimentos efusivos e nosso aplauso entusiasmado. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA:

DISCURSO DO MINISTRO RUBEM LUDWIG AO
SER HOMENAGEADO
COMO O "HOMEM DE VISÃO 82",
Difícil começar,,
Permitam-me que o faça assim:
Muito obrigado!
Muito obrigado aos que aqui vieram para partícíp"ar
da homenagem que ora se presta a um do& muitos solda-

d?s que e~tã? a s_erviço da nação n~ste imenso .território.
Eslefam certos, nleUs amigoS, de que tenho plena consciência da profundidade de sua mensagem solidãria,
transmitida de maneira calorosa por suas presenças.
Muito obrigado _à revista Visão e ao dOutor Henry
Maksoud pela distinção que conferiram~· Tenho tido
oportunidade de acompanhar o desempenho do Dr.
Henry Maksoud ilos diversos setores de atividades que
sua capacidade criativa e seu gênio empreendedor o impeliram. Reconheço-o como um dos dínamos de nossa
comunidade empresaríal. Sua dedsão de inscrever meu
nome no rol das personalidades que1 ao longo dos anos,
compuseram o masaico notâvel dos ..Homens de Visão",
leva, com toda cer.teza a marca de alguns amigos, seguramente os mais generosos.
Mui to obrigB.do a esse soldado da diplomacia, o jovem
e brilhante embaixadQr Paulo de_ Tarso Flecha de Lima,
"Homem de Visão 81". Certos homens têm a predestinação de conter, em si mesmos, o perfil do futuro
dedicando-se à sua construção com tal grau de competência que conseguem provacar a deliinitação clara e eniquívoca de doiS tempos. Paulo de Tarso é um desses hoK
rnens. Sua capacidade de ação no comércio exterior conl!ibuiu para colocar o itã.maraty em posição de vanguarK
dã nas complexas relações internacionais de nossa êpoca.
Endosso por inteiro o título de "Homem de Visão 81"
que lhe cÕnferiram o doutor Henry Maksoud e a revista
Visão, por tratrar-se de um dos homens que desestabilizam, para melhor, o nosso presente.
A notícia da_ concessão do título de "Hoffiem visão
82" chegou-me juntamente com a relação dos brilhantes
brasileiros que me antecederam desde 1955. E fui levã.do
a questionar-me sobre as razões de tal escolha. Filho de
m~ico de cidade grande que, por oPçãÔ, dedi9ou su~
vida ao homem do interior, creio ser portador de traços
de personalidade básica que riliucaram definitivamente
minha trajetória profissional. O anúncio oficial sobre a
concessão do título de "Homem de Visão 82" atribui-me
um desses traços que, sem titubear, confirmo: a de ho:..
mem do diâlogo.
Foi a vivência de minha casa, o contato com a realidade experimentada por meu pai com a gente curtidã do interior, que me induziram a investigar, de maneira mais
profunda, a estrutura comportamental do homem de
nossa terra. E essa busca me levou à convicção de que
não é possível nos conhecerffios, uns aos outros;-sem QUe
nos exponhamos. E, pergunto lhes, que melhor forma de
um homem se expor senão aquela 'que lhe é mais característíca, qual seja, a do pensamento e da linguagem, a da
troca de idéias, a do debate, a do diálogo.
Em toda a minha vida, em todos os níveis -profissionais em que atuei, sempre cultivei a _disc_ussão, o debate,
o diálogo, como formas basilares de compreesào, trajetória firme do consenso. -Durante ã Seglú\-d.i Guerra
Mundial, ainda muito jovem. senti delineado meu caminha profissional na vontade de servir aprendida ccim
meu pai. Ingressei no Exército e nele encontrei uma escola de vida formada por gente que se diferenciava apenas
pelos valores intrínsecos de seus próprios méritos.
Pela primeira vez, a revista Visão concede o título a
um militar. Este fato.me levou à·nova reflexão e, esta, a
uma densa conclusão. Os novoS Camirlhos trilhados pela
sociedade brasileira, fruto de um promissor reencontro
com a democracia, estão provocando entre outras coisas
muito importantes, a desmistificação de falsos estereôti~
pos.
A escolha de um militar que se ajusta aos parâmetros
de um "Homem de Visão" traduz inquestionavelmente,
o reconhecimento de notável segmento so_cia[ quanto à
verdadeira imagem do Exército como instituição aberta,
a partir da su<l composição de recursos humanos, captados em todos os estratos da comunidade.
Aprendi nessa instituição que todo processo decisório
é fruto de ex..<tustivo exercício de busca_do consenso, com
envolvimento da comunidade pertinente, atiúés dO debate, da crítica. do diálogo, enfim. E essa experência vi-

~enciada du.rante tantos .an'?s serviu pra consolidar um
traço que identifico e cultivo em minha maneira de ser; a
de permanente disposição ao diálogo.
1:: evidente que, se no campo militar, tais características marcaram minha vida profissonal, da mesma forma
influir"am decisiVamente nos perídos em que me vi convocado para o desempenho de missões civis. Estou _convictO de que a primeira dessas missões, a mim atribUída
peJO -então- Pre.sidente Ernesto Geisel, coincidiu com o
processo de abertura democrática que hoje se consolida
sob as mãos firmes do Presidente João FigueiredO.
Minha anâlise se assenta no fato de ter recebido como
orientação bâsica, na qualidade de Secretârio de Imprensa da Presidência da República, a aceitação -irrestrita de
tenias levantados pelos jornalistas, tratando-os como
elementos de pesquisa, diâlogo e resposta. Confesso-lhes
que foi um períOdo tã_o fascinante quanto exaustivo.
E foi nessa nova experênda de minha vida, com o
diálogo franco, aberto e direto com a Imprensa, que
aprendi a me questionar sobre determinados valores nacionais e, de forma mais ~pecífica sobre queleS que
iriam me induzir, m3.is tarde, no Ministério da EducãÇão
e CultUra, a uma ação que tentasse provocar uma mudança consciente do comportameÕto do homem brasileirO diante de nossa realidade.
Constatei, inicialmente, o volume e o destaque de informações negativas sobre a realídade brasileira a ocuparem espaço e tempo nos órgãos de imprensa. E isso me
levou a uma investigação mais pro(unda de nossas raízes
culturais e sociológicas. Foi na.convivência com a comunidade educacional e no diâlogo com ela mantido, ao
longo de quase dois anos, que fui aprendendo, de maneira sistemât~~a, aquilo que já vivenciara- em experiências
pessoais.
Via - coffio 3.inda vejo - o Brasil - seja como Estado, Nação ou Povo - como uma realidade em e:fervescência. A sedimeritação de culturas airida se proceSsa no
âmago do País. O pcivó aindã. descobre, explora e ocupa
o vastísSimõ território, absorvendo novas lições, geradoras de outros conceitos de vida. Até o próprio Estado
passa por profundo processo de revitalização na medida
em que representa a instituciOnalização do poder poliiico. Como consequênca, ainda se discutem, na sociedade
brasielira, as formas de exercício desse· poder. o· Brasil
continha - como ainda contêm - traços imprecisos e
- <ité iiie"slno pafadoxais rini seu perfil-como Nação:
Como Secretário de Imprensa da Presidência da República, como Chefe do Gabinete xio Secretârio-Geral
do Conselho de Segurança Nacional e como Ministro de
Educação e Cultura, pude pinçar entre esses traços contraditórios mais marcantes, a ótica com _que alguns segK
mentes sociais enfocavam nossa reaJidade: alguns com
valente otiinismo; outros com amai-go derrotismo.
Senti, a certa altura, de maneira inequfvoca, estar de
posse dos elementos que poderiam delinear um projeto
social que extrapolaria os limites de um convencional
programa de educação, Foi a partir da identific:ição de
traços que podem ser considerados de personalidade bâsica cole-tiva- o do negativismo crítico e o do pessimisK
mo social - que sentia necessidade de me posicionar
como Ministro de Educação e Cultura, à frente de um
amplo programa que induZisse à mentalização poSitiva
para com as coisa e o homem brasileiro.
-

Reconhecia a dificuldade da tarefa, a partir da quantidade de irtformações colocadas à disposição de todos.
Nossas realidades de país em desenvolvimento, posta em
comparação com a dos povos industríalizadOs, eram Secadoras de desânimo e de severa autocrítica. A exploK
ração das comparações fazia com que as perspectivas de
nosso futuro fossem recebidas com a impaciência do
atrãso, e revelação de nosso presente, por mais conquistas que representasse, levava o odor do passado.
"Por Opoi-fUnidade histórica, entendia eu, o projeto de
contribuição para a mudança consciente da postura do
homem brasileiro deveria ter duas grandes linhas de
aÇão. A primeira. envolvendo todo o espectw cultural
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representada pela comunicação social com interveniência imediata na-Ccirifuntura; e a outfa, de fundo educacional, para assistência do brasileiro desde os seus dois anos
de idade no prê-escolar, visando a um resultado mais
profundo e a longo prazo. A fusão das duas linhas geraria uma resultante cultural, capaz de criar condições

para um novo comportamento do homem brasileiro, basicamente de credibilidade quanto às suas próprias realizações e potencialidades; uma injeção de autoconfiança,
diria,

Temos de mudar nossa linguagem.

f: chegada a hora de o brasileiro se -conscieiltízar de
que suas componentes étnicas - a negra, a branca e a
indígena - se libertaram das condicionantes do passado. A alta miscigenação proporcionou-nos uma etn-ia
que, com um efetivo amálgama de culturas, tudo tem
para internalizar e cristalizar novas posturas de um povo
conquistador de sua grandeza e realizador de seu próprio
destino. Temos de fazer uma nova leitura de Brasil.
Surpreende-me, entretanto, que unia das etapas ~o
projeto de aprimoramento do homem brasileiro- que ê
de sua formação básica~ venha sendo atribuída, exclusivamente, à resposabilidade do Estado, por sucessivas
gerações, e com isso_a_cumulando uma cifra que, hoje,
deve ser motivo de_desafio para todos nós, brasileiros: a
de sete milhões e meio de crianças fora das escolas. Re_conheço que o texto constitucional indica claramente a
quem cabe tal responsabilidade. Mas sou testemunha,
também, de que o Estado, por razões as mais diversas no
tempo e no espaço, é inlPOtente diante da realidade que
se nos apresenta e desafia.
Identifico, aí, novo traço de personalidade coletiva do
homem brasileiro: a transferência de problemass comunitários ao Estado e a_ c_ômoda espera de suas soluções.
Tenho para mim que uma sociedade complexa só atinge
os graus do verdadeiro desenvolvimento à medida que
todos os seus membros não só usufruem da comunidade
em que vivem, como se co•responsabiHzam na solução
de seus problemas.
A platéia de homens de negócio reunida em torno do
troteu "Bandeirante de Jaca-r:iriàá" me estimula a essa
formulação pragmática: a parceria do empresariado com
o Estado, na formação e no aprimoramento do homem
brasileiro, só podefá tra-zer -benefícios à Sociedade como
um todo e à preservação de seus tradicionàis valores
ideológicos, fundamentais aO exercício da livre empresa.

Senhoras e senhores,
Servi-me desta tribuna e desta honrosa homenagem
para confessar-lhes a estrutura da doutrina que acabou
por me impelir, ao tenip-o do MiniStério- da Educação e
Cultura, a arquitetar projeto tão audacíosO como o da
mudança consciente do comportamento do homem brasileiro. Disse-lhe da ação do pré-escolar como agasalho
cultual das gerações que surgiam, a paitir dos dois anos
de idade; referi-me ao apoio necessáriO e indispensável
da coletividade aos pretendentes à formação básica envolvendo a comunidade dos 7 aos 14 anos; defendi um~
estratégia de comunicação social para a reversão dos
traços de negativismo crítico e de fatalismo sociill, presentes no perfil sociológico_do nosso povo. Cito, agora, o
elemento final dessa composição: o da memória nacional.
Estou convencido de que uma obstinada busca de nossas raízes .culturais, sua ilmpla e sístemãii6a dífusâo'
criar toda uina citmosfera de-envolvimento de nosso po~
vo. é o amálgama da massa cOm que brasileiros construirão brasileiros, fortes por seu passado revelado, corajo~
sos por seu presente participativo e audaciosos para a
conquista consensual de seu futuro.
Estamos no limiar de uma idade nova. Entendem alguns que se trata de um momento apocalfptico. Para
mim, porém, o momento coincide coai o início de-umasegunda renascença; é bem_ verdade que de forma ainda
imprecisa, de contornos por definir. A tarefa que se impõe à sociedade é a de penetrar na essência dessa nova

a

id:ide e ide-ntificar os valores que se anunciam ReSta madrU8:3.da do futuro.
Esta perpectiva, geradora -~e nova postura, ori~~tado
ra de novQ comportamento, Propiciará o entendim_en_to
mais justo--entre_ brasileiros livres. Mas é preciso aglirilos
já e com a participação de todos. Em particular dos
meios de comunicação social, del)tre os quais a revista
Visão- ê uma dos expoentes.
Eis minha visão do futuro.
Quanto ao presente, permitam estender a honraria que
me concedem a todos o brasileiros que, de alguma forma, procuram, neSte fantástico territótió o consenso
para suas divergências nuin amplo, franco e permanente
diálogo.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo· a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

f: com imenso pesar que registro, para figurar nos
Anais desta Casa, o falecim-ento, no Rio de Janeiro, do
Padre Francisco Leme Lopes. Figura exponencial entre
os jesuítas. Orientador do Colégio S~nto lgnãcio. F_of,
como_ele bem o dísse, o Padre da famflíá." Onde quer que
·-ele ~tivesse, ali estava o homem esclarecido, brilhante,
sensível, humano, de uma fé inabalável, de uma orien_tJtção serri mãgoas, mas, também, sem deslizes. Era uma
grande figura das grandes figuras do clero brasileiro.
E me cumpre, como homem que vive no Rio de Janeiro, que acompanhou durante muitos anos a 5ua trajetór1ii, -deíxã:r corisignado nos Ãnais o meu pesar, pedindo
a V. Ex•, Sr. Presidente, que, se o Regimento o permitir,
faça sentir à CongregaçãO dos -Jeiuístas e ao Cõiégio
Santo Ignácio, o pesai -de quantos o conheceram e receberam os ensinamento daquele ilustre Sacerdote, em sua
modéstia, na sua batina branca, deiXoU um grande exem,plo neste País, um exemplo de um lutador constante contra tudo o que acreditava ser contrário aos princípios da
Igreja Católica mas, também, um grande coração aberto
para acolher todos os que a ele recorriam, um grande padre das confissões, o padre cujo coração era tão grande
quanto a sua generosidade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa se associa ~o voto de _pesar do emimente Senador Nelson
-Carneiro.
Tive o privilégio de conviver com o Padre Leme Lopes. Na verdade, ele não era apenas uma pessoa da Igreja, era urii llomem da sociedade brasileira, ele era um
líder, ele era um condutor.
A Juventude brasileira estâ de lut~-~ ~um h~~em que
vai fazer falta sobretudo nestes dias agitadO-s que estamos atravessando. Era uma figu-ra invulgar, era um talento e um homem sobretudo humilde na sua capacidade
de diálogo, no·seu convencimento, na sua maneira de
dialogar Sobretudo com a mocidade com quem ele tanto
conviveu, e tanto soube orientar.
Farei cumprir a solicitação do Senador Nelson Carneiro, transmitindo o pesar à comuriidade dos jesuítas e
ao COlégio Santo Ig"ná.cio que, sem nenhuma_ dúvida, estão de luto, como de luto está a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o

~obre Sena~or

José Lins.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERÍORMENTE.
O SR. PRESID-ENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobrl! Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Realizado em Belo Horizonte e concluido no dia 2 de
março _o __encontro dos procuradores gerais de todo o
País, abordando o problema da violência urbana, con-

Ter~a-feira

8

0191

clu.iu pela necCsSidade de ma"bilização do Ministbrio
Público no combate a essa onda de criminalidade. incUcadas, objetivamente, as seguintes providências:
- a) fisCatiz:tÇão e ~isitas freqUentes aos presídios;
b) motivaÇão da comunidade;
c) amparo ao menor carente;
d) divulgação da Ie:gís1ação em defesa do consumi*
__
dor;
e) atenção especial ao cumprimento efetivo das leis
de proteção à ecologia.
Ressalta-se a importância desse encon_tro, desde que
indicadas essas prioridades a orientada atuação dos procuradores ·gerais em todos os Estados.
Uma recomendação da maior importância foi feita,
durante o conclave: evite-se, tanto quanto poSsível, a pri*
são do criminoso primário, procurando-se aplicar medidas salutares na política penitenciária, como a prisão albergue.
Aconselhou-se, finalmente, a divulgação, por meio de
palestras, de visitas- pela escola e declarações à imprensa,
ho sentido da defesa do consumidor e da dinamização do
apdamento das ações penais instauradas nestes cases.
Evidentemente, o problema da violência urbana deve
ser encarado priorit.il.riamente. -Mas, ao lado da violência
física-- dos assaltos, dos atentados ao pudor, dos roubos e das agressões - devemos assinalar esse outro tipo
de violência consiste nas agressões reiteradas à economia
poPular, por via de majorações de preços, reduções de
preço e quantidade, -além da alteração da qualidade, de
que se pode citar o exemplo do leite na capital paulista.
Os crimes COntra a eConomia popular precisam receber maior vigilância, velando-se pela eficácia do processo, a fim de que não seja finalmente arquivado, por decurso de prazo.
Esses aspectos foram considerados no encontro do
- Ministérío Público em Belo Horizonte, esperando-se,
agora, da sua vigilância, 'o melhor andamento desses
processos e a eficaz punição dos culpados. Trata-se de
um tipo de violência que não se pode menosprezar, pois
o interesse económico é um bem a resguardar, principalmente em se tratando da vigilância do preço e qualidade
dos gêneros de primeira necessidade: (Muito bem/}

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -'-Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Miiller.
0 SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte dis~
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

De hoje em diante pronunciarei uma série de discursos
referentes a fraude eleitoral que dominou, em Mato
Grosso, na última eleição. Por ser assunto muito longo,
des.dabr.eLem várias etapas e esses capítulos nada mais
são que a transcrição nos Anais, desta Casa do Congresso Nacional, do arrazoado dos recursos pelo PMDB
apresentados à Justiça Eleitoral de Mato Grosso, tanto
perante ao Juízo Eleitoral, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.
Essas brilhantes peças são de autoria do notável advogado mato-grossense Dr. Edgard Nogueira Borges que
com real descortino apresenta os fatos irretorqufveis a
julg@_mento perante a Justiça Eleitoral. Nós acreditamos
na Justiça globalmente e no caso específico na Justiça
Eleitoral.
A fraude neste primeiro recurso é apresentada através
de vários aspectos,. comp segue:
'
I:.._ Os -Fatos
1.1 -A Fr~ude nas. Eleições em Mato Grosso.não tem
paralelo nem precedente histórico similar nos Anais da
República.
I.f..-lnterferência do podeT económicO, abuso de poder de autoridades; Emprego de processo de propaganda
-vetado por Lei: 1:2.a Interferência do poder econôrpico
f:2.h_ Abuso d_e poder de autoridade e desvio de poder
1:2.c Emprego de processo de propaganda vedado por
Lei
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1.2. INTERFERENCIA DO PODER ECONÚMICO, ABUSO DE PODER DE AUTORIDADES, EMPREGO DE PROCESSO DE PROPAGANDA VEDA·
DO POR LEI
1.2.a Interferência do Poder Económico

1:3 Fraude documental
1.3.a Títulos múltiplos
1.3.b Títulos falsos
I.3.c Títulos de pessoas inexistentes e de inalistâveis ou
impedidos de votar
1.3.d Títulos de menores
1.3.e Títulos nulos de pleno direito por quC obtidos
contra as prescrições legais
1.4 Outras fraudes
1.4.a Retenção de títulos
1.4.b Furto de títulos em cartório
1.4.c FI1rlode na votação
Voto "em rodizio"
F~so 'posto de recepção de urnas"
II - As provas da fraude
III - O dii'eito- .
IV - Requerem a V. Ex•

Dizem as regras processuais sobre prova, que "dos fatos notórios dispensam qualquer prova". Mas, como alguns jurístas irônicos talribéirl dizem qtiC O "último fato
notório que se conhece no Judicário foi a morte de Jesús
Cristo, podemos alinhar alguns que se a Justiça quiser,
podCrá OOiiglr em diligêD.ciãS diversas; ã.s -Pi-ovas necesSárias:
1'i' - O Estado de Mato Grosso ínteirO, foi cofierto de
"out-doors" gigantescos, portando os painéis cartazes
coloridos com vái_r_~~ met!oS (Jliãdraaos,--d-OS ciiD<.fídatC?s
RobertO Campos e Júlio Campos, do PDS. Este último,
utilizou-se durante a campanha de, pelo menos três desses cartazes-gigantes: o J'i', ••Júlio no Coração do povo";
_o 29, "Júlio, n'i' I para ganhar"; o 3'i', "Júlio com a
família". Ora, bastaria uma simples consulta a qualquer
gráfica, sobi'"C os preces para impressão de tais cartazes,
bem como os preços mensais cobrados pela empresa que
aluga os painéis, para se constatar que, só os valores obtidos,_ superam de muito o valor que o PDS fixou para
gastos de campanha para seus candidatos, conforme é
mandamento legal e que deve se encontrar no Tribunal
Regional Eleitoral. Sabend'o-se que um conjunto de som
simples, de 50 watts, custava aproximadamente
25_0.000,00 cruzeiros, as centenas de carros equipados
com aparelhos vârios, mais caros e que percorriam diariamente as ruas da Capital e cidades do interior, também superada de muito as previsões de despesas fixadas
por seu Partido. Some-se a isso, gastos com gaSolina de
todos esses veículos, pagamento de motoristas e Iocuto-
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Exm'i' Sr. Dr. Juiz Titular da Primeira Zona-Eleitoral
do Estado de Mato Grosso
"A Justiça é como a divindade; só aparece para
os que acreditam nela."

(Calamandrei)
O Partido do_ Movimento Democrático Brasileiro PMDB - Secção ·do Estado de Mato Grosso, por seu
Presidente da Executiva Regional, Dr. Edson Freitas de
Oliveira, brasileiro, casado, médico, portador do Título
Eleitoral n'i' _ _ _ jl'i' 'L:Jna/--- Secção (doe. I
anexo), residente e domiciliado à Av. Jpiranga, n'i' 1.140
- nesta Capital, por seu procurador infra-assinado, no·
meado e qualificado no instrumento de mandato anexo
(doe. 2- anexo), comparece perante V. Ex• para formular reclamação contra o proesseguimeilto das apurações
e validade do pleito eleitoral realizado na Zona Eleitoral
sob a jurisdição de V. Ex•, fundado o pedido nos fatos e
razões de direito a seguir-expostas:

I-OS FATOS
1.1.-A FRAUDE NAS ELEIÇ0ES EM MATO
GROSSO NÃO TEM- PARALELO NEM- PRÊêÊ:DENTE HISTÓRICO SIMILAR NOS ANAIS DA
REPÚBLICA.
Sob a denominação gellêricã de "frã.ude", os Rechi~
mantes estão se referindo, não só à fraude propriamente
dita, em suas diversas espécies, tais como a falsidade documental, a falsa identidade, etc... , mas, a todos os meios
correlatas do que se serviram candidatOs, Poder Executivo, Autarquias, e"tc... , que; por comissãO Ou omíssão,
vieram ã PiõPiCiar o desnatur"amento total d"a- voO.iad~
popular manifestada no vício total dãS eleições.
O fato de que os Reclamantes estejam se referindo exclusivamente à fatos ocorridos na Primeira Zona Eleitoral; não quer dizer que as demais estivessem isentas de
tais ocorrências fratidadoras. SignifiCa que, -sendo a fraude muito diffcil de se provar; se cOricCntfou O PartídO
coligir provas bastantes para fornecer à Justiça Eleitoral,
a fim de que se restaure mediante pronunciamento soberano, a vontade popular defraudada despudor<:tdamente,
O pr6ceSso fraudulento que se historiarã a seguir, foi
meticulosamente preparado e executado em diversas etapas, antes, durante e após as eleições de 15 de novembro,
incluindo todas as espécies de fruade, desrespeito às leís
sobre propaganda eleitoral e interferência mais que abusiva do poder econômico nas mesmas eleições. Atingiu
tal vulto que, proporcionalmente, não encontre paralelo,
nem precedente histórico similar nos anais da República,
nem nos tempos da eleição ••a bico de pena". A fraude
acompanhou o progresso tecnológico e, aproveitando-se
da pobreza da Justiça Eleitoral Especializada; campeou
solta. Calcula o Reclamante que, só na Primeira Zona
Eleitoral, entre títulos falsos, títulos em duplicada e triplicata, títulos de menores, títulos de defuntos que votam e títulos de praças-de-prê, mediante projeções com
base nos levantamentos preliminares já efetuados, atinja
mais de 30 mil votos!

em

rcs.
~

- Todos sabem e é muito fácil a Justiça averiguar ouvindo os intressados, que, todos os táxis de Cuiabá e Várzea
Gra:nde, alugaram seus veículos para que ali fosse escrita
-a propãgari.da dos Sr"s. Júlio CanijJOiiC Ro}:lerto Campos,
mediante o pagamento de CrS JO.ooo;oo e mais't~ronieSsa
=de pagainento do licenciamento e taxas do próximo ano.
As milhares de passagens que foram compradas em
-])loco ·pero PDS e distribuídas nas vésperaS de eleições, as
centenas de ônibus alugados para transporte de eleitores.
Tudo isso é razoavelmente fácil de se comprovar, proque
as Empresas possuem contabilidade.
Quan-to é que custou o microônibus dos Candidatos
majoritáriOs do PDS que se eilcontrava na Praça Alencastro nó _dia 12 ~e novembro provocando conflito com
- os aparalhos de som dos candidatos do PMDB. QUando
- se sabe que a sua potência é de 15.000 watts. Segundo informações, s6 a- 3pareJh"agCm de- -som, Custou Cr$- 10.000.000,00. E o veículo! 1:: só comparar com quanto o
PDS fixou para os candidatos gastarem na campanha,
através do partido~ _
- - -Ficain os Reclamantes nessas ligeiras lembranças de
fatos que todos assistiram, que são ·notários e que dispensam qualquer prova. Mas, que se a Justiça quiser, poderá. comprovar com relativa facilidade.

1.2.b.

Abuso de poder de autoridade e desvio de poder

O Poder ExecutiVo -poi' seus diversos órgãos, repartições, autarquias, empresas públicas, se colocou inte·
grãlmenie a serviço das candidaturas do PDS, especialmente as majoritárias dos Srs. ROberto de Olív_e:ira Campo-s e seu-acólito: Sr: Jillio -Campos.
Milhares de servidores públicos dispensados do serviço para campanha eleitoral, carros do serviço público à
disposição da campanha: aviões do estado voando em
caravana com outros fretados, para os coÕ1.1cios_dos referidos candidatos no interior; etc ... Tudo isso, se constitui
em abuso de autoridade e desvio do poder público; em
deti-imento dos cofres públicos para favorecer- Catl.dida_tas das preferências do sistema e desnaturar o processo
eleitoral, viciando-o totalmente.
As provas. Não seria tão dificil corrigi-las, caso a Justiça Eleitoral esteja interessada. Por exemplo: bastaria

um simples pedido ao DAC, para que fornecesse os pla·
nõs de vôo executados pelos aviões do Estado nos últimOs seís meses, juntamente cOm a relação de passageiros. Ou que a diretoria da CODEMAT fosse chamada a
explicar e proviu em que condições a Dra. Maria
Amélia,- alta funcionãria daquela Sociedade de Economia Mista ficou há vários meses à disposição do Sr. Roberto Campos, secretariando-o pelo Estado todo. E,
também folhear e anexar aos autos, os jornais locais dos
últimos seis meses, dando conta de frotas de 18, _19
- aviões, com o governadO~ e seu séquito em longfquas paragens do EstadO, levando os candidatos majoritários do
PDS para paúocinar inaugurações de obras federais,
como agências de correios, ou particulares, com Centrais
Telef60.icas e- Q_Uejandos.
Out~a. a última edíção da revista Veja, que se anexa à
presente, estampa a denúncia da réporter Alba de Carvalho da "tv Globo- Rio sobre a exist!ncia de um contrato de publicídade no valor de CrS 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros) assinado entre a TV
Centro Amêrica e o Sr. Roberto Campos para Ui.e dar e
ao Sr. Júlio Campos, publicidade naquela emissora e evitar notícias sObre o Partido reclamante e seus candidatos. Dupla infraçào nulifica·dora das eleições: abuso do
poder econômico e infração à lei Falcão. As provas além
de contabilidade da emissora que pode. ser periciada pela
Justiça, existe o expediente encaminhado pelo reclamante ao TRE-MC e que, tendo sido julgado procedente
pelo plenário, mandou retirar a propaganda do Sr. Roberto Campos e Júlio Campos da televisão. E, de cuja
decisão, sequer aqueles candidatos recorreram, tão flagrante era a infnição à legislação sobre propaganda.
Numa admissão tá.cita de que a praticaram por vârios
meses. E que, por si só, é caso de nulidade de cassação do
registro dos referidos candidatos, além de representar
caso_ -de nulificação da eleição pela utilização de meio
proibido por lei para captação de sufrágios.

l.2.c.

Emprego de processo de propaganda vedado por

lei
Esse é um tópico tipificado pelo art. 322 do Código
Eleitoral c_omo nulificadÕr da eleição. O h-iStórico -e -a
prova já foram historiados no item anterior. Isto é, utilização da televisãO para propaganda eleitoral por parte
dos candidatos majoritários do PDS, até que o TRE deter~·Jinou a susp~~Sã() das transmissoras, estand~-- a prova fácil de ser colhida junto àquela colendo,-por certidão
xeroscópica dos autos respectivos.

\.3

FRAUDE DOCUMENTAL

O processamento _da_ fraude documental em suas
várias modalidades foi preparado ao longo do tempo e
com toda meticulosidade, obedientes os iritCgrantes do
PDS ao mandamento do Sr. Presidente da República em
entrevista nacionalmente conhecida: ..... ganhem as
efelÇOeS: nem qui para isSo tenham que conieter qualquer pecado~.''! E, como foram obedientes! Como pecaram! Vejamos:

1.3.a.

Títulos múltiplos

Aproveitando-se da precária estrutura do Cartório
Eleitoral em que a maioria dos funcionários é fornecida
por repartições do Governo sem que o Juiz possa ter intei-ferência nas" índicações, houve um derrame ae títUlos
múltiplos no Est~do inteiro: títulos em duplicata, em triplicata, quatro títulos e, até nove títulos, como é caso
comprovado de-·Jaciãra, que ensejou recursO do PMDB
para anulação de pleito.
O Sr. José Ferreira Leite, Titular da 1• Zona Eleitoral
apercebCu-se da fraude e, na medida do possível, tentou
coibi-la. Assim; antes das eleições, cancelou cerca de mil
títulos de eleitores. Sendo que, vários deles, ainda tentaram votar na última eleição, e, alguns deles tiveram seus
títulos apreendidos pelas mesas. Como é o caso de cerCa
de 10 títulos apreendidos na 254' Secção da capital e,
cuja certidão da ata, o reclamante está inutilmente até
agora, tentando obter junto a V. Ex•
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Afora esses títulos cancelados e cuja utilização se des~
conhece até agora o montan-te, o Reclamante tem certeza
da existência de milhares deles em todo o Estado e, espe-

cialmente nesta Primeira Zona. E, desde já comprova
sua assertiva, pelas relações que anexa à presente. obtidas em uma rápida conferência manual das listas de eleitores de alguns Municípios da 1• Zona Eleitoral.
Por tais relações, pode o MM. Julgador verificar a extensão, do volume dos títulos em duplicatas existentes na
jurisdição de V. Ex•
-·
A homonfmia ê um fato. Mas, seria brincadeira
admitir-se 'cjU.e nomes como Serdith Aplonia de Arruda
ou Lourival Zarque, ou Guilherme Godoy Cuiabano voW·ram duas vezes em Acorizal, tivessem ~10mônimos num
Yilarejo tão pequeno! ou Benedito Leocádio da Rosa em
Cuiabâ, com dois títulos; ou Elenildes Dourado de
França, com dois títulos em Santo Antônio ou -Maria de
Lourdes dos Santos, com quatro títulos em Santo Antônio!
Em todo caso, isso é muíto fácil de se verificar agora,
como se explicitará no decorrer desta.
1.3.b.
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Títulos falsos

Pelos que se tem notícias, o derrame de títulos de eleitor falsificados se deu de maneira assustadora em todo o
Estado e, de maneira especial na 1• Zona Eleitoral.
Existem várias modalidades: o título propriamente falsificado, que não tem o pro·cesso correspondente no Cartório Eleitoral. Sobre esses, o MM. Julgador tem conhecimento de sua existência, pois que foi "estourado" um
"Comitê Eleitoral" na Vila Santa Isabel, de candidatos
do PDS, fartamente anunciados na imprensa local. Ali
segundo consta, foram apreendidos vários milhares de
títulos falsificados, além de material para falsificação de
documentos de veículos, havendo inquérito em curso na
Políc_ía Federal locaL
Outra modalidade do título falso, é o que propícia falsa identidade. :t: um misto de título mútiplo e falso.
Como havia envolvimento, reconhecido por V. Ex• em
entrevista nos jornais O Estado de S. Paulo e Correio de
Mato Grosso, de funcionários do Cartório Eleitoral, saia
do Cartório para cabos eleitorais, farto material para
confecção de títulos nas residências dos mesmos.
Mas, além do título correto, os dados do eleitor eram
utilizados para confecção de vários títulos e, nesses, Se
pregavam fotografias de pessoas_diferentes. De tal modo
que, nas listas, pode aparecer um mesmo eleitor figurando com vários títulos. Mas, na verdade, só tem em seu
poder um. Os demais estão _esp"âlhudos por vãrias pessoas com fotografias diferentes. E, existirã certaffiente,
um mesmo cidadão, com vários títulos, com vários nomes, em várias secções e Municípios diversos.· Se&undo
boatos flutuantes nos dias das eleições, só em Cuíabâ, o
PDS possuiria em seus quadros, mais de duas mil pessoas com tais títulos, só na Grande Cuiabâ!
1.3._c. IíJ.u!os de Pessoas Inexistentes e de Jna!istáveis
ou Impedidos de Votar
Como nunca houve um cOntrOle so_bre o -caficelarnento
de títulos de pessoas falecidas, um grande número delas
continua votando! De que min-eira? Mediante uma certidão do CartóríO Eleitoral de que "está eiU dia com~ SUa
situação eleitoral", juntamente com uma certidão de
nascimento e a alegação de perda do título, ou substituição de fotografia.
Como é o ocorrido na 21~ Secção-de Váriéa Grande,
que funcionou em Bonsucesso em que foi apreendida
uma dessas ..certidões", com a certidão de nascimento e
o eleitor .. fantasma" impedido de votar, tudo constandoda Ata respectiva, em poder de V. Ex•
Igualmente, tem-se notícia de que os soldados, praças
de pré do Batalhão _de Fronteira de Cárceres, muitos deM
les, fizeram títulos e votaram:O qUe será- fácil verificar.
Da mesma forma, segundo consta, inúmeras praças de
pré da Polícia Militar, não tiveram seus títulos cancelados ao ingressarem na milíCia e continuam -votando regularmente. O que, também, não é difícil de se apurar,
.como-se verá. em seguida.

l.3.d

T(tulos de Menores

Uma das fraudes mais volumosas de que se tem notícía, foi a do alistamento de menores de 18 anos. O Recla~
mante está juntando algumas comprovações, apenas
uma dezena. Mas, o candidato João Baracat ingresso_u
com Representação junto à Corregedoria do Tribunal
Eleitoral, juntando também várias comprovações.

1.3.e. -Títulos Nulos de Pleno Direito por que Obtidos
contra as Prescrições Legais
Esse foi o maiOr deslize da JustiÇã. Eleitoral. Como se
sabe correntemente, por declarações diversas, só V. Ex•,
Dr. José Ferreira Leite, assinou nos últimos sessenta dias
de alistamento, cerca de setenta mil tftulos eleitorais! Da
Primeira Zona.
Como o Cartório não tinha condições de dar vazão
aos pedidos de tranSferências e obtenção de títulos novos, houve a suprema "ingenuidade!" Milhares de pro-cessos Torani distribuídos entre várias repartições públicas- fora de cartório portanto- para serem confeccionados. Funcionaram como Cartórios, ao que se sabe, o
INCRA, Procuradoria de Justiça, CODEMA T e EMATER, entre outros.
O!ã, isso foi a sopa no mel para os falsários!- MaS,
além da facilitação da falsificação pela saída de Cartório
de material para confecção de títulos, em branco, isso
propiciou a feitura de milhares de títulos de menores e
em duplicata. Porque, devido_ ao volume, o Juiz Eleitoral
ao invés de obedecer ao estatuído no Art. 45 e seus§§, especialmente o caput e§ 59, do Código Eleitoral, permitiu
que os títulos viessem para sua assinatura sem os documentos de identidade exigidos pela lei. Autorizando que
os funcionários ..atestassem" a apresentação de tais documentos e os devolvessem aos interessados. Será fácil
comprovar o fato, compulsando-se os processos, E, ali,
se constará sem sombra de dúvida, a assinatura de servidores de outras repartições, figurando como "testemunhas" do recebimento e entrega dos documentos e títulos
eleitorais!
A -ocorrênCia é inegável, porQue, ao que consta, até dO
conhecimento do Egrégio Tribunal Eleitoral quando já
não tinha mais remédio! De _tal forma, esses títulos assim
obtidos, aos milhares, fora de cartório, são nulos de pleno direito, porque obtidos sem as formalidades legais;
em desobediência flagrante ao já referido artigo-45, espe_-cialmente seu§ I i que determina taxativamente Que o
- título eleitoral e a folha individual e votação serão " ...
preenchidas pelo cartório ... ". Como as iepartições mencionadas_ e outras que fizeram títulos eleitorais por ordem de V. Ex• não são Cartórios, os documentos ali confeccionados, são nulos de_pleno direito.

lA. OUTRAS FRAUDES
1.4.a. Retenção de Títulos
VárioS inilhares de -títulos eleitorais, foram entregues
pelo Cartório Eleitoral aos )uízes Preparadores e a Cabos El_eitorais do PDS. E estes, não os entregaram aos ínteressados. Como exemplo, pode-se citar: cerca de 600
títulos em Terra Nova (Colider), aproximadamente 400
títulos de Peixoto de Azevedo (Sinop), quase 500 títulos
de Porto dos Gaúchos, vários milhares em Cuiabâ e ci- _ ~ades circunvizinhas. Além da suposição válida de que
tais títulos serviram de "matrizes" para títulos falsificados em duplicata, a maioria dos eleitores não puderam
votar, porque não sabiam em que secção deveriam fazêlo. No interior, impossível obter qualquer informação e,
na Capital, extremamente dificil e desgastante pelo total
desequipamento material e humano do Cart9rio Eleito-ral:
Além disso, havia outra motivação para a retenção de
tãís títulos. Como-.a maioria era de transferências, havia
a suposição generalizada por parte do_ PDS de que os migrantes votariam corn a ~posição por provirem em__ sua
- maiOria dQs_ Es!.~dos do Centro-Sul tradicionalmente~
oposicionista. E;s~a suposição gerou

JA.b. __ Furto r/e Títulos em Cartório
Como foi fartamente notidado pela Imprensa lOCai,
~ntes das eleições o Cartório Eleitoral foi assalt<!do, dali

desaparecendo cerca de 3.000 títulos, quase todos de
transferências, além, naturalmente de material em branco para confecção de títulos falsos. Sobre o fato, existe
Inquérito na Polícia Federal.
E o Reclamante está juntando à presente uma centena
de tais títulos, que foram encontrados num barranco de
RTEieirão Coxipó do Ouro. Certamente o larápio pretendeu jogá-los na correnteza, de um carro em movimento e
errou o alvo pela Providência Divina!
Além desse material provavelmente ter sido utilizado
para confecção de novos títulos com fotografias diferentes, seus detentores não puderam votar na sua maioria.
1.4.c.

Fraude na Votação

Foi um fato de extrema gravidade e que veio a atingir
toda a votação da Grande Cuiabâ pelo menos.
V. Ex•, sabedor do grande número de títulos eleitorais
em duplicata, votando nos divers_os municípios vizinhos
a Cuiabá (Chapada, St9 Antonio, Livramento, Poconé,
Melgaço, Rosário, Nobres, etc ... ), entrou em co~tato
com as Autoridades Policiais e DNER e estabeleceu um
..cordão sanitário" em volta da Capital, visando impedir
o transporte de eleitores, a partir das 18 horas do dia 14
de novembro.
Entretanto, ao fiscalizar o funcionamento dessa providência no dia 15, verificou que todo o policiamento haM
-via sido retirado por ordem do Cel. Adir Rolim, Cmt da
PM que desobedeceu à ordem judicial emanada de V.
Ex~. tornando-se conivente com a fraude. Daf, procuran~
do o Reclamante saber como é que haviam chegado em
Melgaço I 7 ônibus e I caminhão lotado de_eleitores de
Cuiabá. no dia -15, veio_ à saber do incidente e, também,
que V. Ex• encaminoU expediente no mesmo dia ao
TRE, a fim de que fossem apuradas as responsabilidades
pela desobediência da ordem judicial.

VOTO "EM ROD!ZlO"
Além da possibilidade mais do que real e verificável de
pessoas que votaram com títulos cancelados, falsifica-_
-dos, em duplicata, etc .... tomou ainda o reclamante conhecimento oficioso da ocorrência em grande número na
Grande Cuiabá, do chamado "voto em rodízio".
Funciona assim: um determinado cidadão, além de
seu próprio título com direito a votar em determinada
Secção, recebe_ uma relação de várias, dezenas de
SecÇõeS, tanto em Cuiabá, como nas cidades circunvizinhas. Naquelas SeCções, mediante conluio com funcionários do Cartório Eleitoral, foram "enxertadas" várias
__folhas individuais de votação. O cidadão vai votando peJas folhas, com simples documento de identidade e alegação de que perdeu o título. Só usa o título na sua verdadeira Secção. Após a apuração, as folhas são retiradas
e nada resta de prova da fraude! Porque, Q.em os nomes
cbnstavam nas listas de eleitores das Secções ou essas desapareceram também com as folhas individuais "frias",
E, como V. Ex• mesmo já admitiu a existência de con!uio
de funcionários do Cartório com falsários, perfeitamente
possível essa fraude. Só que ainda se está em tempo de
comprová-la! ~e existiu realmente.

FALSO "POSTO DE RECEPÇÃO DE URNAS"
No dia 15, ao término da votação em uma das Secções
do Distrito da Guia, as urnas forarri colocadas em uma
Camieinet"a ao INTERMAT e saiu em desabalada carreira, sendo acompanhada pelo Delegado da Reclamante,
Dr. João Basco Nazareno. Após longa perseguição, ao
invés de deixar a urna no Ginásio da Lixeira, o dito veículo que transportava a urna ou urnas, se diri8,iu à Várzea Grande, parando defronte à Agência local do BEMAT. Ali estava uma tabuleta com os dizeres "Posto de
Recepção de Urnas -Justiça Eleitoral". E, vários "funcionários" esperando as urnas. Quando os transportadores tentaram entregar a urna, o Delegado João Bosco se
insurgiu, obrigando os transportadores a devolver a urna
"'é entregá-la no Ginásio da Lixeira. Após comunicar o
(ato a quem de direito e, várias horas depois, ao proceder
a verificação o "PoStO" tinha desaparecido! Pergunta~se:
quantaS urnas passaram por ali ãntes do incidente.
Quantas ainda ali permant:ciam nO interior do Prédio.

. Dif,RIO DÕ c;oNGR:ESSO NACIONAL(~eção !!)
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Agora se encontra explicação para fatos como o denunM
ciado por vários fiscais em várias pai-tes ctO"EStado, qual
seja a semelhança das caligrafias que preencheram váfias

interesse público coletivo, que é o que, principalmente,
deve o Poder Judiciário institUciollalíZado iUtelir.

cédulas favoráveis ao PDS. ~ porque as urnas que

III. O DIREITO

saíram de Alta Floresta às 6 horas da manhã do dia 16,
só apartaram na Lixeira, às 18:00 horas ou maís tarde,
do mesmo dia 16! E, como deram votos párã o PDS. A
tal ponto que o candidato a Prefeito pela Sublegenda n9
2 de Alta Floresta, ter entrado com pedido de- anulação
das eleições naquela cidade, alegando entre outras cÕi:

O .Código Eleitoral, em seUs art. 220; 221 e seus parágrafos e incisos, capitula os casos de nulidade e anulabilidade da votação que enquadram várias espécies relatadas e provadas na presente, da maneira inicial.
E, no art. 222, generaliza, ao estabelecer que:

sas, que todas as cédulas de seu opositor estão preenchidas com a mesma caligrafia!
II. AS PROVAS DA FRAUDE

"E também anulável a votação, quando viciada
de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que
ira ta o <ift. 237-, ou emprego de proCesso de propa:
ganda ou captação de sufrãgiOs ved3dõ por lei.;,

A maioria das fraudes denunciadas, está inicialmente
A quase totalidade das alegações contidas na preseilte
provada documentalmente. De maneira a justificar-se a
peça, estão inicialmente provadas pelos documentos
apostados à mesma. As demais, se V, Ex• tomar proviinstrução do presente pedido, para que se- possa aquiladências urgentes para proteção nos documentos relativos
tar a extensão dessa fraude. De uma forma ou de outra,
provada a fraude em volume que cubra a diferença et):tre
à eleição, elas serão colhidas na fase instrutória do pre- os candidatos nos votos obtidos, a decisão só há que ser
sente pedido.
uma: a ãnulaçào do_ pleito e realização de nova eleição.
O primeiro óbice que se costuma alegar, é a falta de
Porque provada a materialidade, não há o que se discutir
condições materiais com que luta a Justiça Eleitoral. No
sobre prejuízo das partes, porque, no presente caso,
presente caso, o reclamante, independentemente do recomo se dissé, o prejuízo ê do int~resse públi90 coletivo.
sultado final do pedido, pretende auxiliar o Judiciário a
escoimar o procedimento eleitoral de Mato GrOSSO, ín- E, mesmo que a dimensão da fraude não atinja moritante
'que propície a renovação da eleição, haveria sempre a
dependentemente, digo, da maioria daS:fraudes que à inobrigação da Justiça de, "ex-officio", escoimar o Carfestam. Por isso, se diSpõe a financiar as áiligênciás
cessárias ao esclarecimento.
tório Eleitoral de seus vícios e de punir os responsáveis
que fossem identificados no curso da instrução.
Como se viu, a itlã:loria-CI.ã.S !Talidt:sdocumentciis (títuSobre a possibilidade se alegar preclusão, tal argumenlos duplos! falsos,) etc.. ,_voto em rodfzio, podem ser deto não merece guarida. Porque, diz o art. 223 do Código
·tectados, pela conciliação dos nomes constantes dãs fisEleitoral que a nulidade poderá ser anulada quando pretas de eleitores com as folhas individuais de votação e,
sente motivg superveniente. Em primeiro lugar, não se
entre as listas dos vários Municípios que C(!L!IPÕem a 1'
encerrou ãinda a fase de apuração. Enl segundo lugar,
Zona Eleitoral.
Igualmente, pode-se fazer a conciliação t:ntre folhas
somente agora o PMDB tomou conhecimento, não só
dos .váríos- tipos e extensão da fraude,_ ma_s, também, _só
individuais, listas de eleitores fornecidas às váriaSSecções e relações de obituário oCorrido nos-Vários Muagora a população está fornecendo _elementos probatórios-iniciã.is que se faziam necessários ao indício da insnicípios e registradOs -nos-vários Cartórios de Regi~t~()
trução.
·
Civil de tais Municípios e respectivos distritos, nos últimos cinco anos, por exemplo.E, acrescente~se também que, nO caso de qualificaçÕes
falsas, não pode ocorrer preclusão porque, simplesmenTambém é possívet a conciliação de tais relações e fo·
te, -_não hõuvf:-processo regular de qualificação e, portanlhas individuais, com relações nominais das praças-de..
to, não poderia ter havido impugnação em tempo oporpré da Polída Militar e das várias Unidades do Exército
tuno. Ademais, preclusão nenhuma pode convalidar ato
Nacional sediadas em Mato Grosso, fornecidas rapidanUlo de pleno direito, decorrente de procedimento crímimente pelos Comandos das Unidades por requisição fU-noso.
diciaL
Restaria então, somente o caso dos títulos de menores.
Portanto, pelos fatos historiados e demoristr8dos, as
Para esses, bastaria, em caso de nova eleição, que a Jusdiversas espêcies de fraude, viciaram a totalidade do protiça Eleitoral baixasse um Provimento em que, havendo
cesso eleitoral em Mato Grosso. Com veemência especial
a constatatação das fraudes ora denunciadas, se obrigas~
na Primeira ZOna, sob a jurisdição de V._Ex-' e que, sózíse a todos os eleitores qualificidos durante o ano de 1982
nba, engloba mais de um terço do eleitorado matoa que portassem documentos de identidade no ato devogrossense.
tar! Evidentemente que, na pior das hipóteses, os menoPor isso, o Reclamante está pleiteando a anulação da
res deixariam de comparecer à eleição. E, daqui a vinte
eleição, tão-somente na 1• Zona. O que não quer dizer
anos, na próxima eleição, já seriam maiores· e aptos a _ que _se interesse pela possibilidade de escoimar a fraude
aprender a votar.
em o_utras regiões do EStado. Mas, as medidas que extraPara ciência de V. Ex•, o Reclamante já iniciou ós trápolam a competência de V, Ex• estão sendo requeridas, à
balhos de conferência entre as listas de eleitores dos
parte, em representação à Corregedoria do Egrêgio Trivários Municípios da I' Zona Eleitoral. E, o estáiazendo
bunal Eleitoral, para qoe a limpet:a atinja a m<i.ior parte
eletronicamente. Para isso,-contratou uma firma de comdo Estado.
putação no Rio de JaneirO, que já está proCeSSando a
Protestando por provar o alegado, em complemenpartir de hoje, essa concniação, podendo começar a fortação, no curso _da instrução, os Reclamantes
necer os resultados dos primeiros Municípios, a: partir de
36 horas. O Reclamante protesta por juntar oportunaIV. REQUEREM A V. Ex•.:
mente, o contrato Para execução do serviço.
a) determine a conservação d.ls Atas, fôlhas indiviSó não pode ainda o Reclãffiante iniciar o processo de
duais de votação e cédulas eleitorais, até o ftnal da insconciliação entre os nomes das listas de votação e_os das
trução do presente pedido;
folhas individuais dos que votaram, porque V. Ex~ está
b) em reiteração, o pedido de fornecimento de cópias
procrastinando o deferimento do requerimento que lhe
fotostáticas ou xeroscópicas de todas as fôlhas indiviapresentou no dia 19 do corrente- sete dias atrás-,
duais de votação que acompanham as urnas das diversas
coforme prova com fotocópia anexa, devida-meilte reciSecções, para que as mesmas sejam relacionadas e concibada pelo Juizo da 1' Zona Ele-itoral.
liadas
com as listas de eleitores em condições de votar, já
Portanto, o Reclamante pretende cumprir fielmente
em
Poder do Reclamante e se faça a conciliação entre os
suas obrigações públicas, ajudando às autoridades cons~
V'ári;s_Munícípios da !•.Zona Eleitorãi;
-----titufdas a sanar o procedimento eleiloraL Por iSsO; não se
venha alegar falta de prejuízo. Porciue, seildci PS P-artidoSc) Oficie ao _Sr. Coinandante Gcrat cta PM, para que
Políticos, Entidades de Direito Público, com objetivos
o mesmo mande fornecer, imediatamente a esse Juizo,
eminentemente públicos, o prejuízo com a fraude pode
relação nominal de todas as praças de pré daquela milinão atingir cada partido de perse. Mas, atingirá sempre o
cia, que ser~em atualmente na Corporação;

ne-

=

ª

d)

que se oficie aos Comandafltes do 44' _BIM, ~

e

BEC ao ExmY Sr. Gen. Comandante da Brigada de Iil(antaria Motorizada sediada nesta Capital, solicitando
ao mesmos o envio imediato à Justiça Eleitoral, de relação nominal das praças de pré que servem atualmente
em_ tais unidades;
e) determine V. Ex• a Suspensão imediata dos trabalhos de apuração e a não remessa de doc':'mentos previstos no art. 184, até que se concluam os trabalhos de conferência requeridos para a apuração das fraudes denunciadas;
f) --que se suspenda O- procedimento após as medidas
liminarmente cabíveis à conservação da prova, a.té que o
Reclamante possa fornecer as primeiras listas computorizadas a esse Juizo, - o que ocorrerá. em 36 horas - para que, então- se façam as conferências necessárias à
apuração da incidência e extensão da fraude;
g) designe perito para diligenciar a apuração dos valores provãveis dos cartazes coloridos, aplicados cm
..out-doors" na Capital, dos preços cobrados pela em•
presa locadora dos painéis em que foram afixados cartazes;
h)___ se oficie à Secretaria da Fazenda para que a mesforneça à Justiça Eleitoral, de imediato, o contrato
g_tle a mesma forneça à Justiça Eleitoral, de imediato, o
contrato que a mesma manteve ou mantém com a firma
locadora d~ painéis na Capital, para promoção do Concurso _de notas FisCais uXavantinho", para aferição-do&
valores obtidos em conseqiJencia da perícia requerida no
item anterior;
i) determipa V,_ Ex 9 a extração certidão do Expediente que encaminhou ao Egrégio Tribunal Eleitoral no
dia 15 do_ cqrrente, sobre a retirada das barreiras nas estradas que demandam Municípios vizinhos, mandando
juntá-la aos Autos;
j) seja expedido ofício à Egrégia Corregedoria Geral
de Justiça do Estado ou à Presidencia daquela Egrégia
Côrte, solicitanto que a mesma determine a todos os titulares de Cartórios de Registro Civil dos Municípios e
respectivos Distritos que integram ai' Zona Eleitoral,
forneçam em quinze dias, relação nominal dos óbtos ali
ragistrados nos últimos cinco anos. A exceção dos Municípios de Colíner, Sinop, Alta Floresta e Juina, e que
tais relações sejam encaminhadas ao Juiz Eletoral da Primeira Zóna no prazo determinado;

-m-a

K) seja intimado o DD. Representante do M.P. para
integrar o presente feito, até final;
-I) seja intímados·o PT, PDT, PDS e respectivos can. .
didatos majoritários-para que, tomando ciência do pedido e, querendo, ingressem no feito, acompanhando-o até
final da decisão;
m) finalmente, provada a fraude nas várias modalidades apontadas, seja a presente Reclamação dada por
Procedente, para se declarar a da votação ocorrida na
Primeira Zona Eleitoral, seja por se considerar que dita
fraude contaminou todo o processo eleitoral, seja porque, os votos declarados nulos por fraude superem a diferença porventura obtida entre os vários candidatos
majoritários (Governador e Senador mais votados);
mandando que se renove a eleição para esses cargos e,
iambéln, para aqueles de Prefeito, oflde Ototal de votos
- ãtlUiados ·supere a diferença entre o candidato vitorioso e.
o segundo colocado nos diversos Municípios integrantes
da Primeira Zona Eleitoral;

n) em caso de indeferimento liminar da presente Re·
clamação, seja a mesma também recebida como recurso,
determinando V. Ex• sua imediata subida à apreciação
do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, independentemente da apresentação de novas razões que serão apresentadas oralinente naquele Excelso Pretórío:
O) seja ainda oficiado à -Executiva Regional do PDS,
a fim de que a mesma rerrieta a esse Juizo cópia autentí-cada, por xerpscópia ou processo equivalente, da fôlha
ou fôlhas do Livro de Atas naquela Executiva Regional,
em que foram fixados os valores a serem gastos pelo Par-
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tido com suas candidaturas aos cargos eletivos nas

tutoriza a Prefeítura Municipal de São Josa do Cedro

el~ições de 15 de novernbrÕ;
p) das relações de praças de pré--óbitos e outras nccessãriaS à conciliação. sejam fornecidas fotocópias ao
Reclamante para que possam ser encaminhadas à empresa que faz o processamento cletrónico da conciliação dos
nomes.

(SC) a-elevar em CrS 6.711.000,00-(seis milhões, SetecCD.~

q)

Terça-feira 8 0!95

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó IO

Protestando por provar o alegado, em comple-

mentação, por todos os tipos e meios de prova em direito
admitidos, como vistorias,- perícias,- Ouvida de testemu:
nhas cujo rol se apresentará oportunamente e CUja ouvida se pede desde Jã das rCfCridas no curso da exposição
(Agripino Ass_ociaçãO da Silva, bras., Casado, operário,
residente a R. Comendador HeD.ríiji.ie, 1373 e Dr. João
Basco Vazareno), depoimento pessoal das partes que
também desde já se requer.
PP. e EE. Deferimento Cuiabâ, 26 de novembro de
1982.- Edegard Nogueira Borges- Advogado e Dele-;
gado da Executivo Regional do PMDB junto à Justiça
Eleitoral.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Sr. Senador
Moacyr Duarte enviou à Mesa projetas cuja tramitação,
de acordo com o disposto no art. 259, III, do Regimento
Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
As proposições serão anurtciãdas na prõxirnit sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1981 {n9 354/79, na casa de origem), que diS.:.
põe sobre a obrigatoriedade da pubTíCaÇão de histórias
em quadrinhos nacionais, e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.216 e 1.217, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura, favorável, com emenda que
apresenta de n'>' 1-CEC; e
~
-de Econoritia, favorã-vel ao projetO e ã emenda-da
ComissãO de Educação e Cultura:·--

Votação, em turno único, do ProjetO-de Leí da Cânía~
ra n'í140, 1981 (apresentado Pela Comissão de FínànÇas
como conclusão de seu Parecer n'il 1.207, de 1981 ), que
autoriza o Governo d-o Estado do Ceái'-á aC-ontratar em·
préstiriio externo. no "valo.i' de uss 50,000~()00.00 (cin~
q1lenta milhões de dólares norte-americanos), destinado
ao II Plano de Metas Governam-entais ..:.... PLAMEG II
- 79/83, tendo
PARECER, sob n'il 1.208~ de-1981, da Comissão
-de ConstitulÇao e Justiça, pela constitucionalidade _e_
juridicidade.

3
Votação, em turno únic-O,-do Requerimento n 9 11, de
1983. de autoria do Senador Lenõir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'il 115, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarína a
realizar -operaÇão de empréstimo-externo, no -valo-r de
USS 50,000,000.00 (cinqi1enta milhÕes de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimento do
Estado.

Votação, em turno único, dO Requerimento nQ -:lf, dC1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos ~os do art. 367 do Regimento Interno, o desar~uivamento do Projeto de Resolução n"' 65, de 1_982, que

tos e onze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

5
_.;Votação, em turno-único, do Requerimento n'il 22, de
1983, de autoria ao-senador Marcelo Miranda, solicitan- do, nOs termos do art. 367 do Regim_ento Interno, o desarquivamento do Ptojeto de Resolução n~ 156, ~e1982,
que autoriza a Prefeitura ~unicipal de Campinas (SP) a
elevar em CrS 1.819.424.520,00 (U!Jl bilhão, oitocentos~
deze~ove mÜhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeirõs) o montante de sua dfvida consolidada.
6
Votação, em turno único, do Requerirriento n'í123, de
1983, de autorja do _Senador Álvaro Dias, solicitarido,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 45, de 1982, que
autoriza a PrefeitUra Municipal de Umuarama (PR) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
368.515.376,59 (trezentos e sessentã e oito milhões, quinhentos e quírize mÜ, trezentos e setenta e seis cruzeiros e
- cinqUenta e nove centavos).
7
-votação, em turno únicO~ do Requerimento n'il 24, de
1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando,
nos tetQIOS do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivã.mento do Projeto de Resolução nQ 147, de- 1982,
que autoriza ã. Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR)
-a contratar operação de crêdito no valor de CrS
202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros).
- Võtaçãri~ em turno único, do Requerimento n"' 25, de
1983, de autoria do Senador Odacir Soares, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 199, de 1981,
que ciutoriia a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a
elevar em Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões,
setecent_os e vinte e três mil, cento e treze crl!--Z-Ciros) o
montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único~-dO Requerimento n'il 26, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter-nn:fs -do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'il 18, de 1979, de sua
autoria, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionâis por seus Ocupantes, e dá outras prOvidências.
lO

-votação, em turno único, do Requerimento n<? 27, de
19.&3;-do Senador Nels~n Carneiro, solícitando, nos termos _do_arL361 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 53, de 1979, de sua
autoria, que acrescenta e altera dispositivo na Lei n'
6.179, de 11 de dezembrO de 1974, que instituiu amparo
previdenciãrio para os maiores de setenta anos e para os
invãlidos.
11

Votação, em turno único, dç Requerimento nQ 28, de
-1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nQ 19, de 1980, de sua
autoria, que determina que as instituições de ensino superior vinculadas à União mantenham cursos noturnos.

12
VotaÇão, em turno" único, do Requerimento n' 30, de
1983. do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter~
mOs dO art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva-

mentÕ- do Projeto-de Lei dO Senado n'45, de 1980, de sua
autoria, que institui o salário profissional, e determina
outras providências.
13
Votação, _em turno único, do Requerimento n"' 31, de
1983, do Sei_lador Nelson Carneiro, solicitando_, nos termos dõ art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do_ Projeto de Lei do ·sena~~ n"' 116, de 1980, de
sua autoria, que obriga a construção de crech~ nos conjuntos habitacionais.
.
14

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n' 32, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 131, de 1980, de
sua autoria, que obriga a apresentação semestral da conta corrente aos investidores dos incentivos fiscais.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n' 33, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'il 151, de 1980, de
sua autoria, que disciplina o emplacamento de carros
oficiais e dá outras providências.
16

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 34, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nQ 145, de 1981, de
sua autoria, que atribui às secretarias de agricultura dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal a competência exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor rural.
17

Votação, em turno único, do Requerimento n'il 35, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter~
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 203, de 1982; de
sua autoria, que revoga dispositivos da Lei oQ 7.016, de
23 de agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para
cargos integrantes do Plano de ClassifiCação -Instit.Ufdo
pela Lei n' 5.645, de 1970.
_!li

Votação, em turno único, do Requerimento n'il 105, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas. solici·
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 7, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
ele'l!ar em Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e
noventa e seis milhões. quinhentos e setenta e dois mil,
setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada.

19
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 2, de
1983 de autoria do Senador Aloysio Chaves, requerendo
a _convocação de Sua Excelência o S_enhor Ministro Antônio Delfim Netto, da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, a fim de que, perante o plenári9, preste informaçõeS sobre a dívida externa e sua
administração pelo Governo- política fiscal e cambial.
20

Votação, em turno único, do Requ_erimento n"' 3, de
1983 de autoria do Senador Aloysio Chaves, requerendo
a convocação de Sua Ex.çelência o Senhor Ernani Gal~eas, Ministro
Estado da Fazenda. a fim de que, Perante o plenário, preste informaçõ~~ sobre a dívida externa brasileira.
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Votação, cm turno único, do Requefinieiit.o- n9-36, de
1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento o Projeto de Resolução n"' 116, de
1981, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões,
duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa
e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua dívida consolidada~

22
Votação, em turno únicO, -do Requeririlento n"' 37, de

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

estudos, foram abertas concorrências públicas para a
execução das tarefas de explotaÇão e limpeza da área,
tendo-se, a partir de 1980, desenvolvido um trabalho que
tem enfrentado as maiores dificuldades, a empresa contratante desde o _ano passado, vem sofrendo sérias críticas não só das áreas políticis, como das áreas técnicas.
A Imprensa tem comentado o assunto; o co-ngresso,
também. Ainda ontem, pela palavra de alguns de seus
Líderes, a Oposição fez -vârias indagações a respeito do
caso, concluindo, inclusil(e, com o PDS, que o assunto
deve sofrer algum esclarecimento.
E é nesse sentido, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que a
Liderança do PDS solicita-me que apresente ao Plenário
a dOcumentação que lhe foi remetida pelo Ministério da
Agricultura, sobre essa questão e sobre o andamento daquele trabalho, de tanta importância para o desenVolvimento da Amazônia.
Leio, Sr, Presidente, o texto do documento~
....... Diz o Sr. Ministro da Agricultura:

1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, a·desarquivamento do Projeto de Resolução n"'ll7, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em CrS 928.441.006,00 (novecentos e vínte e oito
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzei- ,
. " L
ros) o montante de sua dívida consolidada.
23

Votação, em turno único, do Requerimento n' 38, de
1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicit.iitdo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 191, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 415.097.500_,00 (quatrocentos e quinze milhões, noventa e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

24
Votação, em turno únko, do Requerimento n~ 39, de
1983, de autoria do Senador Tancredo Neves solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de-sarquivamento do Projeto de Resolução n~' 260, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de-Míil.as Gerais a
realizar operação de empréstimo externo, no Valor de
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimentos
para o exercício de 1982.

25
Votação em turno único, do RequerimentO nç 40.-·ae
1983, de autoria do Senador Tancredo-Neves solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 135, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 14.999.999."364,20(quatorze bilhões, nove-centos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e
nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
26
DiScussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~> 16, de 1980, de autoria do Senhor Senador Murilo Badaró que permite às empresas contarem em dobro
as despesas tributáveis efetuadas cOm o emprego de estu_dantes universitários, tendo
-PARECER, sob nl' 897, de 1982, da Comissão __
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão as 18 horas e 28 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR: JOSE
LJNS NA SESSÃO DE 3-3-83, E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICA60 POSTERIORMENTE
O SR. JOS:It LINS (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há cerca de 5 alloS o GovernolmiSHeiro, aO-tCntaf implantar uma grande hidrelétrica em Tucuruí, iniciou o
estudo do desrnatamento da área inundável pela barragem, que deverá alimentar essa unidade. A pós sucessivos

APRESENTAÇÃO
Este relatório tem poi ohjetivo prestar esclàrecimentos
em torno dos fundamentos que geraram o projeto iniciado em 1980 para exploração econômica das madeiras
existentes na área a -ser inundada para formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.
Iniciativa pioneira de explotação de uma área de floresta tropical de grandes dimensões, empreitada nunca
antes tentada no País, o projeto foi concebido tendo em
conta duas variáveis fundamentais: aproveitamento de
uma riqueza econõmica qu_e esta va em vias de perder-se
com a inundação __da área e geração de conhecimentos e
tecnologias para uso de futuro próximo, quando da cons~
trução de novas UHE na região amazônica.
Dentro desse quadro, as dificuldades sempre foram a
característica neste trabalho. O próximo estudo_ para
avaliação do potencial madeireiro passível de explotaç~o
ilustra de forma eloqüente o verdadeiro desafio que seria
a execução deste projeto pioneiro de desmatamento. O
interesse nacional, e por outro lado, o económico, social
e estratégico, impunha à Nação o dever de levar avante
tal empreendimento.
No momento em que a execução do projeto sofre uma
profunda reformulação para preservar seus objetiv_os
maiores, vem o Ministério da Agricultura oferecer este
rela lo amplo e detalhado visando a dirimir dúvidas sobre
a execução do trabalho e a estabelecer uma unidade de
pensamento e ação importantes para a execução de uma
obra de. tal envergadura.
_ 2. O Projeto
A densidade de madeira economicamente aproveitável
existente na área a ser inundada para a formação do re~
serva tório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí levou o Governo, por meio da ELETRONORTE e do IBDF, a decidir mudar a forma tradicional de limpeza desse tipo de
área. Ao invés de pagar pela limpeza do terreno, optouse pela tentativa de explotação da madeira de valor econômico ali existente, sistema que permitiria realizar o
trabalho sem ânus para o Governo e com largos benefícios para o País. O sistema tradicional prevê a concorrência pã-fã. desmatamento raso, a um custo hOje da Or~
dem de 2.000 dólares por hectare, conforme a- última licitação da espécie, realizada naquela Região (novembro
de !982).
O reservatório da UHE de Tucuruí deverá inundar
uma área total de 216.000 ha, prevendo-se_seu enchimento até sua cota máxima normal (72m) no quarto trimestre de 1984.
Com base nos levantamentos aerofotogramétricos e
cartográficos efetuados da área do reservatório, no in~
ventário florestal mandado executar pela SUDAM e.Õ:t
· 1976, -em estudos de caracterização tipológica e de acessibilidade da floresta e em inspeções locais de reconhecimento, pode-se caracterizar a área do reservatório da seguinte maneira:
Do total da área inundável {216.000 ha), verifica-se
que:
103.964 ha- inclui as áreas do leito do rio Tocantins
e seus afluentes, estradas, núcleos urbanos, áreas devas-
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tadas, ocupadas por pastagens, com cobertura vegetal de
capoeiras e savanas, bem como pequena parcela das reservas indígenas de Parakanã e Pucuruf;
112.035_ha- correspondem a- áreaS delimitadas para
operações flOreStais mecanizadas que abrangem 65.511
ha co~ concentração florestal e condições topográficas e
de acesslbilidade atrativa para uma exploração comercial. Dada a maior densidade florestal nêstas áreas, ali se
concentra portanto a maior- parte da Biomassa Vegetal
da área do reservatório.
Assim sendo, procurou-se equacionar a exploração
económica dos -recursos florestais concentrados nos
65.521 ha identificados (40.255 ha na margem direita e
25.2q_6 ha na margem esquerda).
Com esse objetivo, em 1980 abriu-se concorrência
para o setor privado iiú.eressado-enl-pafticipar do proje·
to_ de _explotação do potencial madeireiro de Tucur:uL
Pela n~tU.re.Za da operação (piOneira) e por seu volume,
optou-se pela seleção de um único e grande grupo de exploração, ao invés de várias empresas menores, que dificultariam o controle e acompanhamento da operação,
_além de apresentarem o risco de uma possível desorganização dos mercados interno e externo de madeira, pela
presença de vários vendedores oferecendo produtos
idênticos - e em muitos casos, madeiras desconhecidas
nos principais mercados.
Daí a fixação na seleção de um grupo forte que gerenciasse a explotação em todas as suas fases, complementando o ciclo da operação, evitando gastos para o Governo e abrindo a perspectiva até da obtenção de alguma
renda para o IBDF, resultante das vendas feitas.
Foram feitas duas licitações públicas (ver anexo). Na
primeira.- 14 empreSas retiraram os estudos contratados
pelo IBDF com a Hidrobrasileira em relação à explotação (ver capítulo do IBDF). E todas essas empresas
manifestaram oficialmente e por escrito seu desinteresse
pela operação, ao que tudo indica para evitar o risco ine-rente à operação e na expectativa de que o Governo voltasse ao procedimento convencional, sem risco para -o
prestador de serviço, com remuneração certa e uma alia
despesa para o Tesouro~
Na segunda licitação, o único grupo interessado foi o
Sistema Capemi, que aceitando os termos do c_ontrato
foi julgado apto a assumir a empreitada (ver anexo), por
meio de sua empresa Agropecuária Capemi. Não Obstante ser um projeto pioneiro para a empresa - como
seria, de resto, para qualquer outra empresa brasileirao grupo comprovou sua capacidade financeira, sendo considerado na ocasião um conglomerado sólido sob o aspecto econômico e financeiro, de satisfatória reputação
empresarial, idôneo, demonstrando capacidade de ge-renciamento que o qualificava a assumir o çmpreendimento, mesmo reconhecendo-se sua inexperiência es·
pecífica no assunto, de resto inexistente no Pais para
pfojeto de tal natureza.
Na ocasião, o grupo indicou estar contratando com a
"Maison Lazard Frêres", organização francesa, assistência técnica para a exploração de florestas tropicais, com
base na experiência bem sucedida do grupo em projeto
similar na Asia, coniúcialização da madeira nos priO.cip-ais mercados internacion<lis e, ainda, para o leva_ntamento de recursos financeiros para capital de giro e aquisição de equipamentos, da ordem de 100 milhões de
dólares.
A condição para o levantamento de empréstimo, junto
ao Iianco Nac{onal de Paris, foi uma fiança bancán'a de
um banco estat~l brasileiro, tendo a Capem!' recorrido ao
Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) pelo
fato de o mesmo, sendo vinculado ao Ministério da Agricultura, reunir mefhores condições para acompanhar o
desenvolvimento de toda a operação, principalmente no
tocante às garantias oferecidas pelo Sistema Capemi, que
além do aval da "holding" do grupo, a Capemi Administração e Participações, deu. em garantia também a madeira a ser extraída e que fica estocada e controlada em
arinãzéns da CIBRAZEM, outra empresa do Ministério.
O banco, por outro lado, também teria garantias e benefíCios no tocante aos efeitos comerciais da venda da·
madeira nos mercados interno e externo (ver capítulo do
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BNCC e anexo). Depois de exaustivamente analisada
pelo banco, a operação foi considerada boa para o BNCC
sob os pontos de vista técnico, de retorno, de garantias e

idoneidade do grupo.
Finalmente, dentro do contrato assinado pela Capem i
com o Instituto Brasileiro de Desenvolvim5;nto Florestal
(IBDF) ficou determinada a criação de uma Coordenadaria Especial para o Projeto Tucuruí, destinada a
acompanhar toda a operação; c:- pela característica- do
projeto, por constituir-se em urila operação especifica e
relativamente distante dos objetivos- de ação do IBDF,
para permitir um acompanhamento integral do processo, essa Coordenadoria ficou ligada ao Gabinete do Ministro da Agricultura, tendo como objetivo básico o
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de ~plo
tação florestal.
Segue-se Sr. Presidente, a mdicaçào da participação
do IBDF, onde o Ministério da Agricultura mostra que:
"Para o planejamento da exploração econó_mica
destas áreas, foram realizadas- as -seguintes investigações básicas principais: -Condições de navegabilidade do Ri-o Tocantins no trecho Marabá/Tucuruí, para escoamento
da matéria extraída;
-Análise de pesquisas sobre serrarias do Pará;
-Análise da infra-estrutura -de-tranSportes;
- Análise dos_ condicionantes básicos para a explotação florestal;
- Inventário Floresta,! "completo por uma !irma
especializada."
Todos esses estudos foram postos à disposição das empresas que pretendessem participar da concorrência para
a explotação da floresta, para facilitar-lhes a avaliação e
a formulação das suas propostas.
Identificaram-se 158 espéCies principais de madeiras a
serem, possivelmente, aproveitadas comercialmente,
dentre as quais:
- Castanheira - 18%
- Melancieira - 11%
-Mogno- 5%
- Caju-açú - 4%
- Matá-matá-jibúia - 3%
Os estudos contêm informações técnicas sobre toda~
as condições da área a ser explotada, de modo a fornecer
uma base fundamentada para a avaliação de custos e
rendimentos.
Foi então, Sr. Presidente, segundo diz o relatório do
Ministro da Agricultura, publicado o primeiro edital de
concorrência pública, no dia 20 de jã"neiro de 1980.
O documento esclarece que algumas empresas pediram a prorrogação do prazo da primeira licitação, tendo
o Ministério da Agricultura cedido mais 60 dias.
Esgotado o segundo praz-o-, _nenhuma das 14 empresas
que tinham solicitado informações apreSentaram propostas nos termos do edital, c.ondição que esclareceram
por cartas ao IBDF.
Com o esvaziamento, com a· anulação da concorrência
por falta de empreiteiras c}ue a ela se habilitassem, de
acordo com a lei ficou o Ministério da Agricultura inteiramente à vontade para contratar o desmatamento da àrea com a firma, com a empresa _que melhor lhe conviesse. No entando, diz o documento, o Ministério da Agricultura, em vez disso, preferiu abrir uma segunda concorrência, novamente para surpresa do IBDF, apenas
uma empresa se apresentou com a proposta concreta nos
termos do edital.

partes fundamentais do documento. Todavia se V.Ex~s
desejarem, farei a leitura- integral do texto que me foi
apresentado ... Não haveridó objeção prossigo:- Foi apresentada uma única proposta na segunda concorrência. A
participação da coordenãdoria dos trabalhos. desigllada
pelo Ministro da Agricufturã; junto-ao seu gabinete; estã
perfeitamente estabelecida no relatório.

-o Sr.

Hélio Gue_iros -

Permite V.

Ex.~.

um aparte?

O SR.-jOSÉ LINS- Com prazer.

O Sr. Hélio Gueiros- Abstive-me da apartear V.Ex•
até então, porque vi que V.Ex•. estava simplesmente lendo a cândida e inocente exposição do Ministério da Agricultura ã respeito do problema da CAPEM I no Pará.
Mãs desde ontem, quando falou o Senador Roberto Sa- turnino, estâ sendo escamoteado um fato muito importante nesta história da concorrência para a extração da
madeira de Tucuruí. i: que na primeira concorrência as
firmas idôneas se recusaram a participar da concorrência
porque sabiam ser técnica e humanamente impossível a
extração- da madeira no tempo previsto e a sua exportação já beneficiada, porque existe uma proibição para
que-se exportem madeiras em tora. Quando houve a segunda cOncorrência, da qual somente participou a CAPEM I, continuava de pé a proibição para exportação de
madeiras em tora; então, as 16 firmas que, inicialmente,
manifestaram vontade de partiCipar da extraçào, se recusaram porque sabiam ser impossível beneficiar, no Pará
e no Brasil, 67 mil hectares de madeira extraída. Acontece que, por um desses mistérios brasileiros, a CAPEM!,
que sabia não podia exportar a madeira em tora, concorreu; e logo em seguida, para surpresa e espanto de todas
as outras competidoras, ela recebeu autorizaçãO dÜ Governo Federal para fazer a exportação da madeira em tora. Então, aí está a explicação do mistério, porque somente a CAPEM I participou da concorrência, porque
ela, por alguma adivinhação, sabia que iria ser permitido
que ela exportasse a madeira em tora, informação que
não foi transmitida às demais firmas idôneas. Este é o
"x" da questão. Dizer, apenas, que somente a CAPEM i
participou, parece que ela foi a grande salvadora do
probl~ma no Pará, mas ela dispunha de uma informação"
que foi escamoteada às outras empresas. Muito obdgado
a V.Ex•.
O SR. JOSÉ LJNS - V.Ex• faz, ao meu ver, uma acusação leviana que não se coaduna com a verdade dos fatos. A concorrência foi aberta, competindo às empresas
apresentarem as suas propostas nos termos dos editais.
V.Ex~. verá, por esse documento, que a madeira não poderá ser: exportada se não beneficiada, a não ser que as
quantidades exportadas sejam apenas uma pequena parcela da quantidade vendida do mercado interno.

O Sr. Hélio Gueiros O SR. JOSÉ UNS -

Permite-me V.Ex•.'?
Apenas um momento Ex•.

O Si. Hélio Gueiros- Não! Permita-me, porque V .Eme chamou de leviano e eu não o posso aceitar.
0- SR. JOSt UNS - V. Ex•. aceita se quiser.

x•.

O Sr. Hélio Gueiros- Eu acho que V.Ex•. está falando sobre um assunto do Pará, sobre o qual devo conhecer mais.
O sR. JOS~ UNS- Não é primazia dC: V.Ex~-conhe
cer a verdade, nobre Senador.

O Sr. AffonSo Camargo- Exatamente para pe·rguntar
se V. Ex• está lendo o relatório ou já está justificando acontratação?

O Sr. Hélio Guelras- V .Ex• está simplesmente lendo
e eu estou falando com conhecimento de causa. V.Ex•.
está lendo o que o Ministro pediu para Ter e estou repetindo uma coisa que todo o povo do Pará sabe: a CAPEMI foi a única privilegiada, a saber que depois da concorrênctã iria ser franqueada a exportação de madeira
em tora. E uma empresa especializada em seguros priva. dOS-fião poderia jamais entrar numa concorrênCía- para· a~-
exploração de madeira.

O SR. JOSE UNS- Era meu objetivo illicialler orelatório na íntegra. Mas, Srs. Senadores, já que o texto vai
ser totalmente publicado nos Anais da Casa, estou poupando o tempo do auditório e mencionando apenas as

O SR. JOSf: LINS- V. Ex• poderia antes ler o relatório. O Ministro da Agricultura mi::rece, pelo menos, a
mesma atenção, o mesmo respeito e a mesma Credibilidade Que V."'Ex~.

O Sr. Affonso Camargo- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSE. LINS -Gostaria que V. Ex• ...
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O Sr. Hélio Gueiros- Ah! Ainda bem que V.Ex•. me
coloca no mesmo pé de igualdade ...

Ó SR. JOSÊ LINS - Com certeza.
O Sr. Hélio Gueiros.....,.. ... porque pretender que o Ministro vá ter mais idoneidade que nós aqui, acho que isso
ê uma leviandade,
O SR. JOSÉ UNS~ _V. Ex~.- pelo menos. poderia ter
a delicadeza__de ouvir o Relatório para depois criticá-lo.
O que fa:ço, nobre Senador, pelo Pará, é simplesmente
traZer iilfõrmações-pata que o Congresso Nacional debata a matéria ..
O Sr. Hélio Gueiros- Mas é uma informação que não
dá em nada.
O SR. JOSI:: UNS-__, .. não temos nada a encobrir,
nada a esconder. O Gov_erno tenta. ..

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O nobre Senador deve solicitar do Líder, quando qUiser fazer um
aparte,
O SR. JOSb LINS - ... aproveitar uma riqueza que,
certamente seria perdida, dada a inundação. E V. Ex•,
sem escutar as razões ..

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSÉ LINS - ... passa a criticá-lo. antes mesmo de ouvi-lo.
Peço a V, Ex• que me permita continuar, Dareí a V.
Ex• os apartes que quiser, após a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr-Dalla)- A Mesa esclarece ao nobre Senador José Uns de que o seu tempo
está esgotado.

O Sr. José Uns- Terminarei, Sr. Presidente, já que o
documento vai ser publicado, e peço a V, Ex• que determine a sua publicação com urgência. Passarei a ler somente a última parte que interessa mais de perto, neste
momento.
6. A EVOLUÇÃO DO TRABALHO

Após ter assinado o CoittratO cóm o IBDF, em 26 de
agosto de 1980, a Agropecuâria Capemi iniciou o seu
trabalho em Tucurui, montando a infra-estrutura necesSária à _execução do projeto.
Paralelamente, a empresa assinou um contrato, em 1011-80, com o grupo francês "Maison Lazard Freres",
objetivando a assistência iécnica e comercíalizaçàoL Em
razão do contrato de assistência técnica, uma equipe
francesa instalou-se em Tu_curuí, para fornecer toda a assistência necess_ârla~
O contrato de comercialização dava exclusividade ao
grupo francês para o comércio da madeira no exterior,
tendo sido estabelecidas margens lixas, que em virtude
da queda dos preços externos da madeira tornaram-se
prejudiciais à própria Agropecuária -que, posteriormente, por sugestão da Coordenadoria, renegociou este coo~
trato, sendo substituídas as margens fixas por percentuais mais realistas.
Ainda relativo ao grupo francês, em 30-11-81, foi assinado um protocolo de íntençãõ para o financiamento de
US$ 100 milhões, com o Banco Nacional de Paris
(BNP), assim distribuídos:
- 1/3 para capital de giro;
- 1/3 para compra de equipamentos de origem francesa;
- t /3 para a compra de equipamentos de outra pro_ced_Çncia, não francesa,_ inclusive brasíleira.
Desse protocolo de intenções a Agropecuária pôde receber USS 25 mílhões sob forma de adiantamento, para
capital de giro, dividido em cinco parcelas.

1' parcela- USS 3,75 milhões (19-08-81)
2• parcela- USS 2,50 milhões (15-09-81) _

==-3~jH1rcela- iJSs 3,75 milhões (19-10-81)
4• parcela- US$ 7,50 milhões (30-10-81)
5•-parCela- US$ 7,50 milhões (11-12-81)
Não havendo entendimento entr~ a Agfopecuária Capemi é os franceses, quanto à aqu:tslção dos equipamentos de origem francesa e em função do atraso dos em bar~

0\9&
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ques de exportação, foi int~rrompido o -financiamento
com o BNP.
Para a execução dos trabalhos, foram subcontratadas
pela Agropecuária Capemi diversas empreiteiras, quer
seja para abertura de estradas, quer_ seja para a extração
de madeira propriamente dita. Entre outros, foCam assiw
nados contratos _com a Desmatec, Servix Engenharia,
Dinba, Makna e Domus.
Durante toda a execução do píojeto (dois anos e
meio), foram proauzidos aproximadamente 500.000
de tora, conforme quadro anexo.

m;

Quanto à venda da madeira, poucos i1eióci'Os- rOfam
realizados, tendo havido somente a exportação de um
lote de 3.690 ml de toras e 337 mJ de madeira serrada,
perfazendo um total de USS 340.658 dólares. Porém, devido aos compromissos contratuais com o grupo francês,
a Agropecu.ária Capemi só recebeu 186.267 dólares.
Foram--realizados; também, dois contiatõs para o fornecimento de dormentes:
-Companhia Vale do Rio Doce- 100.000 dormentes
- Engefer - 420.000 dormentes
Posteriormente, estes contratos foram rescindidOs por
não haver condições. por parte da contratada, de fornecer dormentes.
Em Tucuruí, as operações de extração são conduzidas
por um coordenador da Agropecuária Capemi. Devido a
diversos problemas, o tempo de permanência de elementos neste cargo era bastante reduzida, haja visto que em
dois anos e meio cinco alterações de coordenador foram
realizadas.
De outro lado, o Governo Federal, por meio do CONCEX, decidiu permitir, em carãter excepcíonal e por
tempo limitado, o envio de amostras de madeiras de espécies não conhecidas comercialmente no mercado externo provenientes da área a ser inundada por ocasião do
enchimento do reservatório da UHE de Tucuruí. Tal decisão foi tomada Levando-se cm consideração os mais diversos aspectos e preocupações com relação à melhor
maneira de aproveitar racionalmente .os recursos naturais. que de outra forma seriain pe·r-áLdos,
salvaguardando-se, assim, os interesses nacionais. Fez-se
presente, também, estudo criterioso sobre a politica de
desenvolvimento da Amazôilia, visando integrá-la na
economia nacional.
Ao se tentar introduzir as novas_espécies no mercado
internacional, verificou-se a exigência por parte deste,
que é altamente tradicional, de conhecer a fundo todas
as qualidades destas madeiras. A madeira em tora: possibilita ao importador uma_melhor visualização de conjunto, principalmente no que Concerne aos cortes radial e
transversal do produto amostrado, propiciando observações das figuras formadas pela anatomia da madeira,
destacando detalhes típicos do produto a ser introduzido
no mercado, que não poderiam ser obserVados cm
porções de menor .lamanbo.
Vale ressaltar, ainda, que a participação do Bu ;il no
comércio internacional de maâeira situa-se hoje em
níveis bastante modestos, não chegando a atingir I ,5%
do volume total comercializado, embora, nossas res~rvas
de madeiras tropicais representam, boje, cer-ca de 33%
daS reservas mundiais.
Neste sentido, buscando romper barreiras e conquistar o mercado internaCLo"riãl, incentivando a indústria
nacional, 0 CONCEX rCSQlveu, na Resolução n9 129, de
13-01-81, que, visando à comercialização das madeiras
não conhecidas internacionalmente, oriundas da á~;~a a
ser alagada com a implantação da UHE do Tucunú, estas fossem estocadas e oferecidas, em primeiro lugar ao
mercado nacional e se, e s_omente se, não houvesse inte-resse por parte deste, fossem oferecidas ao mercado_ :e:x~
terno.Mas mesmo não havendo inte~se do mercado in~
terno, as madeiras a serem exportadas deveriam passar
pelas seguintes. vias:
-O preço de venda terá como referência a cotaç_ão.in-- ternacional de espécies simil~res;
o

_

-

-O preço de venda e as condições de pagamento não
poderão ser inferiores àqueles constantes do comunicado
p~blico pertinente à oferta interna;
-Na hipótese de não haver interesse por parte do
mercado doméstico, para as madeiras internacionalmente desconhecidas, a comercialização sob forma de tora
ou bruta, admitida em caráter de absoluta excepcionalidade, ficará limit~da a um montante_mãximo de 15% do
volume efetivamente explorado de cada espêcie a se~ ex·
portada.
_
-A exportação na forma prevista neste item fica con-_
- Oicioitada a que os respectivos contratos contemplem,
também, quantidade não inferior da mesma madeira,
sob forma beneficiada;
-A emissão da O ui~ de Exportação pela CACEX,
relativamente às madeiras a serem exportadas na forma
de tora ou bruta, dependerâ da comprovação, por parte
do interessado, do volume estocado da espécie a exportar·
_:_E, uma ressalva considerada da maior importância,
é a que exclui das disposições constantes da resolução, e
portanto, da permissão para exportar sob forma de tora
ou bruta, as seguintes espécies ~e madeira, ain<!_a que originárias da r~gião a ser alagada pela UHE de Tucuruí:
Segue-se uma relação de 23 espécies, certamente_ as
mais conhecidas e mais utilizadas no mercad~ de nÍadei~

ra:
Anaruba
Andiroba
Angelim
Cedro
Cedrorama
Freíjão
I pê
Jacarandá
_Ja1obá
Macaúba
Maçaranduba
Marupá
Mogno
Muiracatiara
Pau-Pará
Pau-Amarelo
Pau-Brasil
Pau-Mulato
Peroba
2(), Pequiã
21. Sucupira
22. Tatajuba
23. Virola.
Somente desta maneira se conseguirá colocar no mercado internacional as espêcies por eles não conhecidas,
gerando um novo e importante fluxo de divisas para a
economia do País.
Vê-se, Sr. Presidente, que as informações do Ministério da Agricultura, se não estão completas, oferecem,
pelo menos, um comjunto de dad~s da maior importância paia que o Senado possa debater a matéria. Não nos
furtamos à análise dos aspectos mais recônditos acaso
existentes, mas exigiinos que os doCumentos "é ações de
Governo sejam analis.adas com o cuidado, com o interesse e com a lisura que cabe a nós todos dispensar-lhes em
nome do bõm senso e da justiça.
Sr. Presidente, agradeço pela atenção _que me foi dispensada por todos. (Muito bem! Palmas.)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
!0.
!L
!2.
!3.
!4.
15.
16.
17.
18.
19.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JO.
SE UNS EM SEU DISCURSO:
TU CU RUI
A VERDADE DE UM PROJETO
P!ONE!RO DE DESMATAMENTO
Relatório elaborado pelo Ministério da Agricultura, pa;a informação a respeito dos f~mentos d<J
projeto de -aproveitamento econômico da madeira
e-xistente na área do reservatório de Tucuruí e a evoluçãO--dõ trabalho, b('m como suas perspectivas.
Brasília, março de 1983.
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APRESENTAÇÃO~

Este relatório tem por objetivo prestar esclarecimentos
em torno dos fundamentos que geraram o projeto iniciado em 1980 para exploração eeonômica das madeiras
- exi~tentes na área a ser inundada para formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tuc-uruf.
Iniciativa pioneira de explotação de uma ârea de floresta tropical de grandes dimensões, empreitada nunca
antes tentada no Pais, o projeto foi concebido tendo em
conta duas mfiáveis fundamentais: aproveitamento de
uma riqueza econômica que estava em vias de perder-se
com a inundação da área e geração de conhecimentoS e
tecnologias para uso de futuro próximo, quando da construção de novas UHE na região amazóniCa. Dentro desse quadro, as dificuldades sempre foram
uma caract_erística neste trabalho. O próprio estudo para
avaliação do potencial madeireiro passível deexplotação
ilustra de forma eloqüente o verdadeiro desafio que seria
a execução deste projeto pioneiro de desmatamento. O
interesse nacional, por outro lado, económico, social e
estratégico, impunha à Nação o dever de levar avante tal
empreendimento.
No momento em que a execução do projeto sofre uma
profunda reformulação para preservai seus objetivos
maiores vem o Ministério da Agricultura oferecer este
relato amplo e detalhado visando a diriinír dúvidas sobre
a execução rlo trabalho e a estabelecer uma unidade de
pensamento e ação importantes para a execução de uma
obra de tal envergadura.

l.

O PROJETO
A densidade de madeira economicamente aproveitável

existente na áieil a ser inundada para a formação do re--servatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí levou o Governo, por meio da ELETRONORTE e do IBDF, a decidir mudar a forma tradicional de limpeza desse tipo de
ãrea. Ao invés de pagar pela limpeza do terreno, optou~
se pela tentativa de explotação da madeira de valor eccr
nômico ali existente, sistema que Penliítiria re"alízai- o
trabalho sem ónus para o Governo e com largos beneff~
cios para o País. O sistema tradicionaf prCVê a concor:
rência para c!esmatamento raso, a um custo hoje da ordem de 2.000 dólares por hectare, conforme a última licitação da espécie, realizada na região (novembro de
!982).
O reserVatóriO da UHE DE Tu:curW deverá inundar
uma área total de 216.000 ha, prevendo-se seu enchiniento até sua cota máxima normal (72m) no quarto tritnes·
tre de 1984.
Com base nos levantamentos aerofotogram6tricos e
carto-gráficos efetUados da área do reservatório, no inventário florestal mandado ex.ecutar pela SUDAM em
1976, em estudos de caracterizaçã,p tipológica e de acessibilidade da floresta e em inspeções locais de reconheci-
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menta, pode-se caracterizar a -área ão reserVatório da seguinte maneira:
Do total da área inundável (216.000 ha). verifica-se

que:
103.964 ha- inclui as âieaS do leito do rio Tocantins-e seus afluentes, estradas, núcleos urbanos, áreas devastadas, ocupadas por pastagens, com cobertura vegetal de
capoeiras e savanas, bem como pequena parcela das
servas indígenas de Parakanã e Pucuruí;
112.036 ha- correspondem a áreas delimitadas para
operações florestais mecanizadas que abrangem 65.511-ha com concentração florestal e condições topográficas e
de acessibilidade atrativa para uma explotação comercial. Dada a maior densidade florestal nestas áreas, ali se
concentra portanto a maior parte da Biomassa Vegetal
da área do reservatório.
Assim sendo, procurou~se equacionar a explotação
económica dos recursos florestais concentrados nos
65.521 ha identificados (40.255 ha na margem direita e
25.266 ha na inargf::In eifquerda).
Com esse objetivo, em 1980 abriu~se concorrência
para o setor privado interessado em participar do projeto de explotação do potencid madeireiro de Tucurur.
Pela natureza da operação (pioneira) e por seu volume,
optou~se peta seleção de um único e grande grupo de ex~
plotação, ao invés de várias empresas menores, que difi~
cultariam o controle e acorrpanhamento da operação,
além de apresentarem o risco de uma possível desorgani~
zação dos mercados interno e externo de_ madeira, pela
presença de vários vendedores oferecendo produtos
idênticos - e em muitos c-aso-s,- madeiras desconhecidas
nos principais mercados.
Dai a fíxação na seleção de um grupo forte que gerenciasse a explotação em todas as suas fases, complementando o ciclo da operação, evítando gastos para o Governo e abrindo a perspectiva até da obtenção de alguma
renda para o IBDF, resultante das vendas feitas.

re-

Foram feitas duas licitações públicas (ver anexo). Na
primeira, 14 empresas retirafain os estudos contratados
pelo IBDF com a Hidrobrasileira em relação à explotação (ver capítulo do IBDF). E todas essas empresas
manifestaram oficialmente e por escrito seu desinteresse
pela operação, ao que tudo indica para evitar o risco ine-rente à operação e na expectativa de que o Governo voltasse ao procedimento convencional, sem risco para o
prestador de serviço, com remuneração certa e u-ma alta
despesa para o Tesouro.
Na segunda licitaçao, o único giupo interessado- foi o
Sistema CAPEMI, que aceitando os termos do contrato
foi julgado apto a assumir a empreitada (ver anexo), por
meio de sua empresa Agropecuâria CAPEM!. Não obstante ser um projeto pioneiro para a empresa --como
seria, de resto, para qualquer outra empresa brasileirao grupo comprovou sua capacidade financeira, sendo considerado na ocasião um conglomefado sólido sOb_ o as~
pecto económicO-financeiro, de satisfatória reputaçãO
empresarial, idóneo, demonstrando capacidade de ge~
renciamento que o qualificava a assumir o empreendimento, mesmo reconhecendo-se sua inexperiência específica no assunto, de resto inexistente no País para
projeto de tal natureza.
Na ocasião, o grupo indicou estar contratando com a
''Maison Lazard Fréres", organização francesa, assistên~
cia técnica para ·a exploração de florestas tropicais, com
base na experiência bem sucedida do grupo em projeto
similar na Ásia, cOmercialização da madeira nos prinCipais mercados internacionais e; aindá, para o levantamento de recursos financeiros para capital de giro e aciui- sição de equipamentos, da ordem de 100 milhões de
dólares.
A condição para o levantamento de empréstimo, junto
ao Banco Nacional de Paris, _foi uma fiança bancária de
um banco estatal brasileiro, tendo a CAPEM! recorrido
ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) pelo
fato de o mesmo, sendo vinCulado ao Ministério da Agricultura, reunir melhores condições para acompanhar o

desenvolvimento de toda a operação, principalmente no
toca:nte·às garantias oferecidãs pelo Sistema cAPEM!,
que além do aval _da "holding" do grupo, a CAPEMI
Administração e Participações, deu em garantia também
a n1adeifã-ã ser' extraída e que fica -estocada-e controlada
em armazéns da CIBRAZEM, outra empresa do Ministério.
O banco, por outro lado, também teria garantias e benefícios no tocante aos efeitos comerciais da venda da
madeira nos mercados interno e externo (ver capítulo do
BNCC e anexo). Depois de exaustivamente analisada
pelo banco, a operação foi considerada boa para o BNCC
~ob os pontos de vista técnico, de retorno, de garantias e
idoneidade do grupo.
Finalmente, dentro do contrato assinado pela CAPEMI com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Fiotestai (IBDF) ficou determinada a criação de uma Coordenadoria Especial para o Projeto Tucuruf, destinada a
ãCbmpãnhar toda a operãção; e pela característica dO
projeto, por constituir-se em uma operáção específica e
relativamente distante dos objetivos de ação do IBDF,
para permitir um acomf>anhámento integral do processo, _essa Coordenadoria ficou ligada ao Gabinete do Ministro da Agricultura, tendo como objetivo básico o
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de explotação norestal.

A PARTICIPAÇÃO DO IBDF
Em 1977 foi criada uma comissão interministerial,
participando os Ministérios das Minas e Energia, Agricultura e Interior, para estudar o destino da madeira de
Tucuruí que, em 1979, concluiu pelo aproveitamento dos
recursos norestais lã existentes, devendo com ~sa oportunidade procurar abrir mercados para novas espécies
madeireiras, visando incrementar a exportação brasileira
desse produto.
Concluiu, ainda, a comissão, que o projeto de expiotação ficariilsoh a responsabilidade do IBDF, órgão govemamental responsável pela polftica florestal do Pais.
A exploração económica de madeira de Tucuruí foi baseada em inventário florestal elaborado pela empresa Hidrobrasileira, por soticitação do IBDF. Foram enfatizados, ao lado do interesse económico do Projeto, os beneficios sociais para a região vantagens para o POder
Público, em todos os níveis, por força do volume do em-

e
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Para o planejamento da exploração económica deitas
áreas, foram realizadas as seguintes investigações básicas
principais;
- Condições_ de navegabilidade do Río TocantinsTrecho MarabãfTucuruí;
- Anâtise de pesquisas sobre as serrarias do Pará;
- Análise da infra-estrutura de transportes;
- Anâlise dos condicionantes básicos para a explotação florestal;
- Inventário Florestal com vistas ao levantamento
da volumetria arbórea dos 65.521 ha das glebas selecionadas.
Os mêtodos noresta1.f para obtenção desta produção
de toras de madeiras com valor comercial foram analisados e descritos, bem como dimensionados os requisitos
em infra-estrutura, equipamentos e pessoal necessários.
Foram feitas estimativas de custoS de explotação, analisadas as possibHidades de beneficiamento de toras e de
transportes a longa distância, de colocação nos mercados e procedidas estimativas de receitas do empreendimento, sob hipóteses de otimização do beneficiamento
das toras extraídas da ãrea.
Os resultados destes estUdOs compõem os Termos de
-Referência para a exploração económica das glebas selecionadas e que foram colocadas à disposição dos interessados por ocasião do processo licitatório promovido
pelo IBDF.
Por õutro l~do, devi::-se salientar que a preocupação
bâsica com rélaÇão a Tucuruí era a de conciliar a expioração económica à aquisição a longo prazo de tecnologia
a ser u_tilizada em outros projetas de explotação em áreas
com-prometidas pela construção de usinas bídrelétricas.
Nesse sentido, a preocupação- foi a de estabelecer uma
nova tecnologia nacional que possibilite uma atuação
governamental e empresarial visando ao aproveitamento
dos recursos florestais existentes em outras áreas comprometidas com a construção de usinas hidrelêtricas,
sendo a de Tucuruí a primeira etapa -de um amplo programa que servirá de base para a definição de formas de
atuação no que Concerne à exploração de norestas, abertura de mercados para novas espécies e-para a montagem
de um sistema de comercialização que assegure o abastecimento adequado dos rriercados interno e externo de
madeiras serradas, compensadas e laminados.

preendimento.
Tendo sido selecionadas as âreas de cOncentração floA madeira é uma das matêrias-primas cuja demanda
restai em condições de serem exploradas mecanicamente
de forma económica, procedeu-se a um inventário floresde mercado é contínua, devido à sua utilização em ramos
variados. Deve-se ter em conta, também, que grande
tal, a nível de reconhecimento, objetivando o levantaparte de suas espécies não é facilmente renovável e sua
mento volumétrico da vegetação arbórea dos 65.521 ha
im~ortãncia como fonte alternativa de energia vem auselecionados para a exploração madeireira.
Este inventário florestal foi realizado por amostragem
mentando no tempo. Em termos potenciais, o projeto de
,exploração da madeira de Tucuruf teve uma demanda
de 60 conglomerados em "cruz grega" ou seja 240 subopotencial de mão-de-obra calculada em !5 mil pessoas,
nidades sobre mapas de vegetação elaborados para as
glebas sclecionadas, inteir"amente ao acaso. Foi conduziabrangendo as fases de extração, transporte, industrialido segundo as melhores técnicas de inventário para arezação e comercialização. Outro benefício apontado na
realização do projeto foi o incremento na obtenÇão de
gião ama:zônica e objetivou identificar e medir todas as
divisas.
árvores com mais de 40_ cm-de diâmetro, encontradas nas
Dando início efetivo ao trabalho, em agosto de 1979, o
_subunidades amostradas..
IBDF assinou um termo de convênio com a ELETRONORTE, onde ele assume a obrigação de promover junOS resultadOs--deste inVentário possibilitam caracterito a entidades privadas as gestões visando ao desmata- -- zar o conjunto das áreas selecionadas (65_.521 ha).
Estimou-se, dentro de intervalos de confiança estatisticamento económico de Tucuruí.
Objetivando avaliar e subsidiar a exploração económimente determinados, 2.842.083 árvores com DAP (Diãca dos lotes fl<;trestais contidos nos 65~521 ba, a ser efetimetro à altura do peito) superior a 40cm, de 158 espécies
vâda através da c-onvOcação do setor privado, o IBDF
inventariadas, sendo que a maior parte deste volume
promoveu, através de empresa brasileira com 28 anos de
localiza~se na margem direita.
Das espécies, cujas árvores aPresentaram nas amostras
tradição e atuaÇão no ramo de engenharia consultiva,
diãmetrós_superiores a 40 cm, as seguintes apresentaram
um elenCo de trabalhos técnicos que_ conduziram aos
Termos de Referência para a exploração económica das
volumetria que corresponde a aproximadamente 51% do
volume liquido das ár'{ores com diâmetro comercial:
glebas selecion'adas.
As áreas Identificadas, com base nos estudos de potenciaHdade madeireira da floresta e sua acessibilidade,
cobrindO 65.52"1 ha de florestas derisas, foram agrUpadas
em 7 glebas e 2 áTeas experimentais, que totalizam um a
extensão de ll2.036 ha.

CaStanheira - 28%
Melancieira - li%
Mogno - 5%
~ Caju-açÜ - 4%
- Matá-matá~jibóia - 3%
-
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As espêcies inventariadas em Tucuruf foram clar.sificadas em 4 classes de acordo com suas características, utilizações viáveis e possibHidades de comercialização:
A - Madeira de uso consagrado em mercado nado~
na} e/ou internacional - 44 espécies;
B - Madeiras empregadas no mercado nacional,
com possibilidade de exportação_- 29 espéCiCs;
C ..:....: Madeiras de uso regional, com possibilidades de
expansão no mercado nacional - -51 espécies;
D - Madeiras de uso estritamente local, atualmente
sem valor comercial - 34 espécies.
A maioria das espécies inventaríadas em Tucuruf nãotem sido produzida ou comercializada como toras ou
produtos finais (laminados, compensados, madeiras serradas, dormentes) em escala significativa, devendo ganhar aceitação nos mercados nacional e internadonais.
Em conseq-uência decidiu-se colocar como meta para a
explotação madeireira a ser contratada, a produção de
toras e produtos beneficiados das espécies A, B-e-C que
atualmente possuem valor comercial.
Assim sendo, foram estimadas as prOduções de todas
as espécies das classes A, B e C, poSsíveis de serem obtidas em ca.da gleba selecionada considerando-se as madeiras "sadias" e admitindo-se 20% de perdas referentes
a rachaduras, extravios na mata, toras atacadas por fungos e insetos ao longo da exploração. Para o conjunto
das áreAs de exploração, a estimativa é de 4. 785.000 m'.
Tendo-se estabelecido esta meta, o aproveitamento
econômíco de árvores com DAFs inferiores a- 40 cm
para produção de dormentes, postes, cavalos e carvão
vegetal evidentemente, não Cstá impedido.
Os trabalhos técnicos desen\lolvfdos perffiitiiam ao
IBDF, dentro das diretrizes formuladas para o aproveitamento económico dos recursos florestais da área de reservatório da UHE de Turucul, convocar o setor privado
para participar deste empreendimento através do processo licitatório. cujos principais passos são resumidos a seguir:

l -O I 9 Edital de concorrência Pública foi publicado
em 20-1-80, fuando o prazo de até às 17 horas do dia 4
de fevereiro para retirar as pastas da licitação;
2 - Considerando o interesse despertado pelos elementos referentes à concorrência. a Comissão de Julgamento deliberou que as pastas contendo o inteiro teor do
Edital e todos os demais elementos referentes à concorrência poderiam ainda ser adquiridaS até às 17:Õ<fhoras
do dia 12 de março de 1980. O prazo para a apresentação
dos invólucros referentes à habílitação e às propOstas
técnicas e finanCeira ficou contudo mantido para às
IS:OO_horas do dia 27 de riúlrço de 1980, quando dlif-seia infcio à abertura do invólucro da habilitação.- Tal aviso, foi publicado em 2-3-80;
3- Posteriormente o IBDF, considerando as solicitações dos interessados visando à dilatação do praio de
envio dos invólucfos, prorrogou o mesmo, de modo que
estes poderiam ser apresentados até às 15~00 horas do dia
6 de maio de 1980;
4 - As 15:00 horas do dia 6 de maio de 1980, na' Sede
do IBDF, a ComissãOjufgãdcira reUniu-se- P"ãra- Tecebimento das propostas. VerificOu a Comíssão qUe, eli lugar dos invólucros lacrados e indevassáveis previstos no
Edital, as firmas que se apresentaram ofeieceram à Comissãõ apenas correspondências que justificavam a não
participação de suas empresas na licitação;
5 - Realizou-se posteriormente, uma reunião para
exame e apreciação das correspondências recebidas. Pelo
fato de as correspondências apresentadas pelos interessados não bs terem configurado como licitantes, a concor~
rência tornou-se deserta, encerrando-se portanto, o pro~
cedimento licitatOrio.
Por oportuno e em face do exame procedido quanto
ao conteódo das corresj::londências eln- eviàê-ricii, cOilstatou a Comissão e reaflfmação do interesse do setor em- ·
presaria! privado no que tange à implementação do obje~
to da Concorrência. Assim sendo, reconhecendo o pio~
neiriSmo e a comp!C:xid-a"de do empreendimento, a Co-
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missão propôs ••ad cautela" a realização de nova Con;
corrência, embora legalmente o Governo pudesse contratar qualquer empresa, dispensando a abertura de
nova concorrência.
6- Em função da deliberação da Comissão Julgado·
ra e das sugestões por ela feitas foi publicada a Portaria
n" 299/80-P, de 7 de maio de 1980, tornando deserta a licitação por concorrência, objeto de edital n' 001/80 e
acolhendo a proposta da Comissão referente à realização
de nova concorrência;
7- Posteriormente fo"i publicado uril Comunicado poi meío da imprensa, no qual o JBDF, tendo em vista
as sugestões apresentadas pela Comissão julgadora, comunicou que haveria nova concorrência, devendo a data
da convocação ·da_ mesma ser publicada futuramente;
8 - A 18 de maio de 1980, foi pu_blicado o novo Aviso
do Edital de Concorrência, segundo o qual os interessados deveriam apresentar suas propostas até às 15:00 horas do dia 20 de junho de 1980, quando dar-se-ia início à
abertura dos invólucros de habilitação;
9 - Com o comparecimento de um único concorrente
interessado, foi levado a efeit_o a abertura da respectiva
proposta, de conformidade com as normas do segundo
-Edital.
Após ser estudada a proposta única, apresentada pela
Agropecuária CAPEMI lnd. e Com. Ltda., que se propôs a gerenciar o programa e oferecer uma capaci~a,_de financeira satisfatória, vinculada ao Sistema CAPEMI,
considerou-se como ganhadora da concorrência a referida empresa, a qual firmou contra-to com o IBDF em 26
de agosto de _1980.
Encerrada a licitação, assinado o contrato e iniciãdo o
trãbalhO, tenl1inou a participação do IBDF no procesSo
de organização do projeto para a exploração da madeira
-do reservatório de Tucuruí, cujo acompariha-mento passou para a Coordenadoria Especial de Tucuruf, moritada
no Gabinete do Ministro da Agricultura.

4. A PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DO PROJETO TUCURU! DO MINI~Tf:RIO DA AGRICULTURA
Considerando que o Projeto Tucuruf, pela sua importânciã e espedfiêiáade, réquerià comPiomissos por parte
do Ministério da agricuftura, que implicavam, inclusive,
em ligações interministedais, considerando ainda a necessidade da criação de uma estrutura têcnicoadministrativa própria e diretameitte li8ada ao Gabinete
dO Miilistro, p-ara acompanhar e fiscalizar todos gs passos da execuÇAO do ProjetO, o Ministro da Agricultura,
através da Portaria n<1 314, de 3-10-80, criou a_Coordenadoria Especial do Projeto_ Tucuruí.
Posteriormente, em iO de nov~mbro de 1980, foi assiitado Um--tenDo A-ditivO ao CÕritrato celebr"adÓ eJÍtre o
IBOF e Agropecuâria.CAPEMI, quandO-fClrim t-;ansferidos para o Ministério da Agricultura as atribuições -e
os encargos assumidos pelo -IBDF no contrato mencíonado.
- Além das atribuições de acompanhar e fiscalizar a execução do Projeto, conforme estabelece a Portaria, por
força contratual a Coordenadoria do Projeto paSsou a
ter ainda as seguinte"s atribuições:
- Emitir Ordens de SerViços no tocante à liberação de
áreas para a CAPEM I, riO que se refere_ ã execução dos
serviços de exploração florestal;
-Solicitar à CAPEMrserviÇos complementares de
explorações, quando necessário;
-Aprovar metodologia alternativa qUC eve~tualmen
te poderia ser apresentada pela CAPEMI, decrevendo
novas té.cnicail para execução dos serviços;
-Homologar os subcontratas de exploração da madeira, no campo, como empreiteiros, celebrados pela
CAPEMl para execução dos serviços exclusivos de ex" plOração da madeira de Tucuruí;
-Prorrogar o prazo contratual a critério exclusivo do
Ministério tendo como objetivó a possibilidade_ de um
melhor aproveitamento da reserva florestal;
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~ Exercer a completa fiscalização dos serviços contra·'
tados visando à realização do objetivo contratúal;
- Promover um programa de divulgação das espécies
~adeireiras .no mercado internacional e nacional;
~Fornecer à CAPEMI, Guias Flor~tais, modelo especial, para o transporte da madeira (beneficiada ou brUta) destinada à comercialização.
Para o cumprimento das atribuições de acompanhare
fiscalizar a exploração da madeira de Tucurui, e, objeti~
vando desenvolver esforços no sentido -de cumprir fielmente os compromissos avocados em dCcorrência do
contrato celebrado com a Agropecuária CAPEM!, a
Coordenadoria montou em Tucuruf, oito postos de coO~
trote e fiscalização (POCOF), localizados estrategicamente ao redor de todo o futuro reservatório e um escritório -central em Tucuruí, de modo a garantir a completa
fiscalização da madeira extraída.
Sentindo a necessidade de ter pessoal treinado, para
desenvolver os trabalhos de fiscalização, foram realizados quatro cursos de treinamento, dados pelo IBDF e
pela SUDAM, em Belém e Tucuruí. Desta forma foram
treinados 54 funcionários, entre engenheiros, técnicos
agrícolas, fiscais, guardas florestais, que compõem o pessoal de fiscalização em Tucurui.
Assim foi possível criar uma estrutura tal que acompanha passo a passo as atividades ''in loco", tendo inclusi- ve o controle semanal da produção de toras.
O custo da montagem dessa estrutura seria coberto
pela expectativa de uma receita de aproximadamente
Cr$ I bilhão, que seria derivada de uma taxa de exploração a ser paga pela CAPEM! ao IBDF.
Relativo à _retirada da madeira o IBDF emitiu guias
florestais especiais, que acompanham as madeiras em
seu transporte, para que não houvesse a obrigatoriedade
.da realização do manejo florestal ou reflorestamento,
pois se trata de uma ~rea que será inundada.
A Coorderiadoria do Projeto procurou ainda realizar
um programa de- divulgação das espécies madeireiras
existentes. em Tucuruí, e para tal foram identificadas as
10 espécies de maior ocorrência na ârea, quais sejam;
Castanheira, Melancieira, Caju-Açu, Sumauma, Fava,
Fava-Bolota, Tauari, Louro-Preto. Copafba e Amapá,
(cerca de 70% do total), tendo o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas realizado estudos das características ffsicomecânicas de cada uma dessas espécies, para que se tivesse Condições de divulgá-las nos mercados.
De posse destes estudos a Coordenadoria participou
de diversos eventos no exterior, visando tornar conhecidas novas espécies no mercado internacional. Como re- -sultado deste esforç~, pode-se exportar diversas espécies
q~e_-não tinham nenhum yalor comercial, nem mesmo
no ~ercado regional.
- Embora a Coordenadoria estivesse em condições de
corÚ:inuar cóm esse trã"balho, era sempre necessário que
se obtivesse uma resposta dos trabalhos de explotação,
-que se converteria, em última análise, no estoque de madeiras em condições de exportar. E por não se verificar
esse estoque, foi necessário suspender a participação em
alguns eventos já programados.
:Durante todo o período, a Coordenadoria acompanhou os trabalhos de extração de madeira, seja através
das inómeras viagens realizadas a Tucuruí, pelo Coordenador e seu adjunto, seja através dos 54 fiscais -que a
Coordenadoria manténi" no local.
Ã medida que o projeto eia executado, a Coordenadoria pôOe observar as deficiências no canteirO de obr"ãs e,
inclusive, alertar c sugerir correções nas diferentes etapas
do projeto, quanto a aspectos gerenciais e técnicos. Em
_diversas ocasiões, através de várias correspondências
protocolares (ver anexo), complementando inúmeras
reuniões realizadas, a Coordenadoria demonstrou à
Agrõpecuãria CAPEM! sua preocupação quanto à forma pela qual a explotação estava em desenvolvimento,
sem -Contudo, obter a regularização do processo.
Após longo esforço na tentativa de se recuperar o atraso exísiente, sem que houvesse êxito, corroborado- pelas
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dificuldades que a Agropecuária CAPEM! vem erifrentando, refletidas diretamente no ritmo lento da operação, agravando cada vez mais a situação, que pelos
atrasos acumulados ameaçavam colocar em.risco a execução do projeto, o "Governo- constituiu; em Outubro
passado, um grupo de trabalho infOrmal, com o objetivo
de identificar as melhores alternativas para regularizar a
situação a curto prazo e assegurar a aceleração do trabalho no projeto de explotaçào da madeira existente no reservatório da UHE de Tucuruí.
A não denúncia do contrato pela sua inadimplência
quanto ao cumpriniento do cronograma de explotação
deveu-se à expectativa de melhor performance da CAPEM I, em função das vãrias modificações administrativaS
implementadas pela empresa, após as reuniões realizada$
com a Coordenadoria do Projeto Tucurui.
Cabe registrar que, durante todo o tempo dessa ope•
ração, dois anos e meio, cinco-InUdanças de coordenado~
do projeto foram realizadas, da parte da CAPEMI.
S.

A PARTICIPAÇÃO DQ BNCC

Durante a execução do projeto e dado o_se_u_ vulto, a
Agropecuâria Capem i ressebllu-se da necessidade de um
maior aparte de recursos para a continuidade do trabalho. Assim, ela foi buscar no exterior uma empresa que
pudesse, além de lhe dar suporte financeiro, dar também
assessoria em _desmatamento - de áreas tropicais, reforçando a sua estrutura técnica da explotação já implantada.
Desta forma, a Agropecuária: Capemi assiriou um contrato com o grupo francês "Maison Lazard et _Cie.", que
se comprometeu a fornecer assístência técnica, mediante
o deslocamento de pessoal especializado pafã a área,
abrir mercado para a comercializaçã-o da madeira no exterior e agi,r como intermediário na Obtenção de recursos
junto ao Banco Nacional de Paris.
Todavia, a operacionalização desse: ernprêSfi"~o. ficou
condicionada à fiança de um banco estatal brasde1ro. A
fiança foi Obtida pela Agropecuária Capemi jtiiito _aO
Banco Nacional de Crédito CoOpei-atiVO (BNCCJ, vinculado ao Ministério da Agricultura.
FaCe à iritportância para o País, do desenvolvimento
de um projeto pioneiro e único no mundo, rep_resen~ado
pelo desmatamento de tão vasta área de floresta_tro~ical;
face à preocupação do Governo Federal_ de ev~tar a
perda de uma riqUeza importante para o país, _repr~sen.:
tada pelo elevado volume de madeira que seria destruída
com a formação do lago;
face à perspectiva de ampliação da presença brasileira
no mercado internacional de made_~r~·- i~~l~s~v~ ~om novas espéCies;
face à análise favorável do projeto, realizada pelo
BNCC;
~
~
~
~
face ao envolvimento do Sistema. Capemi; viã. ilvii da
Capemi Administração e Participações Ltda., empresa
..holding" do grupo;
face à idoneidade de todas as empresas do Sistema,
cuidadosamente analísadas à época do pedido;
face ser o BNCC um banco- ligado ao Ministério da
Agricultura, o quer permitiria- dar à operação como um
todo uma unidade desejável no acompanhamento do
projeto;
e, finalmente, face ao fato de a concessão da fiança
não implicar em utilização de recursos pelo BNCC, Significando por outro lado uma perspectiva de rentabilidade para o banco, por sua participação na operação global;
decidiu-se favoravelmente à aprovação do pedido, satisfeitas as exigências técniCas e legais do banco, inclusive
contando com a autorização do Banco CentraL O pedido de fiança e a análise do risco foram levados ao conhecimento do Conselho de Administração do baflco, integrados por representantes das Cooperativas Brasileiras,
da Secretaria de" Planejamento da Presidência da República, Ministério da Fazenda e do Ministério da Agricultura, sem que houvesse o registro de qualquer restrição.
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O compromisso foi assumido no valor de 100 milhões
de dólares na forma de um "Protocolo de Intenções", dividido em três partes: 1/3 em dinheiro para capital de giro, 1/3 em financiamentos para aquisição de equipamentos franceses e 1/3 em financiamentos para aquisição de
equipamentos de outras origens. Desse total. a fiança foi
concedida para. apenas, a liberação de 25 milhões de dólares, referente a uma parcela do primeiro "tranche", em virtude do surgimento de problemas gerenciciis e técnicos na
-coffdução do projetO (ver capítulo específicos), que redundaram em atrasos substanciais 110 cronograma e levaram à
revisão de todo o esquema montado (ver capítulo específi~
co). Por outro lado, foi Concedido outro aval no valor de
2,7 milhões de dólares para aquisição de shidders utilizados no projeto, os quais acham-se penhorados ao BNCC.

A participação do BNCC riesse projeto, de qualquer
forma, seria feita sem qUalquer tipo de prejuízo para ãs
demais ativic;lade do Banco, notadam~n_te o apoio crescente qu~ a- entidade-âeve dar _e vem- oferecendo ao _desenvolvimento das cooperativ~s brasileiras.
-Po-r tratã.r-se de-Uffia-OperaÇào de fiança bSncária, a
qual geraria inclusive negócios colaterais, não houve
qualquer desembolso de recursos da organização e o
Banco Central autorizou o aval em regime de ex.tra limite
para não diminuir à-SUii capacidade opCracíonaC-A operação foi analisada pelos órgãos técnicos do
banco àlll1. de infpiuuições sobre a explotação da madeira e do cadastro do gtupo de empresas do sistema Capemi.
ó eleilcO dé gararitiàs (a.Val da Capemi Participações,
warrants_ de madeira estocada nos armazéns da CIBRAZE~), foC~onsiderado ~atisfatório.
. .
Caso seja necessário honrar a fia~a junto ao BNP, o
BNCC terá 8 anos de prazo para pagar, incluindo dois
-anos de carência.

-Em ctezCinbro de T98-2 o BNCC gerõU US$76 MM-dC
íliCrO-oPeracional e-Uss 23 -MM -de lucro líquido -o -que
por si só seria suficiente para honrar os avais. Acontece
que o banco pagaria os avais em 8 anos e a diluição em tal
período não iria afetar a solidez da organização. No te-se
que, naquda data, o Património Uqu-ido do Banco era
de, aproximadamente, US$ 93 milhões, que o total de
aplicação _no sistema,_Cooperativo-correspondente a aproximadamente US$ 550 milhões e que somente a Reserva
para Dev_edores Duvidosos em 31-12-82 equivalia aproximadamente USS 5 milhões.
OUtrosSim, o banco dispõe de algumas garantias reais
quC rtiinirtliZ8rão as-Perdas pela assunção dos pagamentos.
__ .dllNCC_é -um banco sólidõ Coilforme demonstr~m--
seus balançoS e a fiaiJça em tela está plenamente dentfõ
de sua capacidade de absorção de perdas, especialmente
considera-ndO o prazo de diluição futura.
6.

A EVOLUÇÃO DO TRABALHO

Após ter assinado o Contrato com o IBDF, em 26 de
agosto de 1980, a Agropecuâria Capemi iniciou o seu
tràbã1ho Cm TuCurtií, inontarido a infra-estrutura necessâi-13.-à-CXeciiÇão dO~·pro]etõ~ .
Paralelamente, a empresa assinou um contrato, em 10-

11-80, com o grupo francês "Maison Lazard Freres",
-pbjetivando a assistên_cia técnica e coinercialízação~ Em
razão do contrato de assistêncía técnica, uina equipe
francesa instalou-se em Tucuruí, para fornecer toda a assistência necessária.
O contrato de comercialização dava exclusividade ao
grupo francês para o comércio da madeira no exterior,
tendo sido estabelecidas margens flxas, que em virtude
da queda dos preços externos da madeira tornaram-se
prejudiciais à pr6pria Agropecuária que, posteriormente, por sugestão da Coordenadoria, renegociou este contrato, sendo substituídas as margens flxas_ por percentuais mais realistas.
.
Ainda relativo ao grupo francês, em 30-11-81, foi assiruidiftim protocolO- de intenção para o financiamento de
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USS 100 milhões, com o Banco Nacional de Paris
(BNP), assim distribuídos:
- lf3 para capital de giro;
- 1J3 para compra de equipamentos de origem francesa;
- 1/3 para a compra de equipamentos de outra proM
cedência, não francesa, inclusive brasileira.
D"esse protocolo de intenções a Agropecuâria pôde receber USS 25 milhões Sob forma de adiantamento, para
capital de giro, dividido em cinc_o parcelas.
I• parcela - USS 3.75 milhões (19-8-81)
2• parcela - USS 2,50 milhões (15·9·81)
3• parcela- USS 3.75 milhões (19-10·81)
4• parcela - USS 7.50 milhões (30.10·81)
5• parcela- USS 7,5_0 milbõês (11-12-81)
Não havendo entendimento entre a Agropecuária Ca·
pemi e os franceses., qu-anto à aquisição dos equipamentos de origem francesa e em função do atraso dos embarques de exportação, foi interrompido o financiamento
com o BNP.
Para a execução dos trabalhos, foram subcontratadas
pela Agropecuária Capimi diversas empreiteiras; quer
seja para aóeriura -de eSt~adas, quer seja para a extração
de mã.deira proprlamente"-dita. Eritre outros, foram assinados contratos com a Desmatec, Servix Engenharia,
Dinba, Makna e Domus.
Durante toda a execução do projeto (dois anos e
meio), foram produzidos aproximadamente 500.000 m 3
de tora, conforme quadro anexo.
Quanto à venda da madeira, poucos negócios foram
realizados, tendo haVido -somente a exportação de um
lote dC 3.690 m 3 de toras e 337 m 3 de madeira serrada,
perfazendo um total de USS 340.658 dólares. Porém, devido aos compromissos contratuais com o grupo francês.
~- Agropecuá)ia Cap~~L~-~-fecebep.~l86.267 dólares.
Fo.rãm realizados, também, dois contratos para o fornecimento de do.rmentes:
- Compan~ia Vale do Rio Doce- 100.000 dormentes
- Engefer_-_, 420.000 _dormentes
Posteriormente, estes contratos foram rescindidos por
njo h a ver GQRd.i_ções por parte da contratada, de fornecer os dormentes,
Em Tucuruí, as oper~ções de extração são conduzidas
por- um coo-rdenador da Agropecuária Capemi. Devido a
diversos problemas. o·_tCmpo de permanência de elementºs_ _neste car&:_q-era b~tapJe reduzido, haja vista que em
dois anos e nfeici cincQ -iüterações de coordenador foram
_, realizadas. ___ _
De outro fado. o Governo Federal, por meio do CONCEX, decidiU- permitir:- em carâter Cx:cepcional e por
te"mpo limitado-, o enViõ de amostras de madeiras de es_pê'cíes não cOhhêcióaS_ comercialmente no mercado externo e provenientes da área a ser inundada por ocasião
- do enchimento- do reservat6rio da UHE de Tucuruí. Tal
deciSão foi tomada levando-se em consideração os mais
diversos aspCciOs e preocupações com relação a melhor
maneira de aproveitar racionalmente os recursos natu. raiS, que de O-Utra forffia sedam perdidos, salvaguardando, assim, os--Interesses nacionais. Fez-se presente, tam~m, estudo criterioso sObre a politica de desenvolvi- _ .ITJ-ento da Amazônia, visa_rido integrá-la na economia nacional.
Ao se tentar introduzir as novas espécies no mercado
internacional, verifiC.ou-se a exigência por parte deste,
que é altamente tra9-icional, de conhecer a fundo todas
as qualidades destas madeiras. A madeira em tora possibilita ao importador uma melhor visualização ~e conjunto, principalmente no que concerne aos cortes radial c
transversal do produto amostrado, propiciando obser-vações das figuras formadas pela lmatomia da madeira,
destacando detalhes típicos do produto e a ser introduzido no mercado, que não poderiam ser obsef:vados em
_ porções de menor tamanho.
Vale ressaltar, iúlda, que a participação do Brasil no
cOmércio iilternaCIOnal de madeira situa-Se hoje em
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níveis bastante modestos, não chegando a atingir 1,5%
do volume total comercializado; não obstante, nossas reservas de madeiras tropicais representam "boje, cerca de1/3 das reservas mundiais.
Neste sentido, buscando romper barreiras e conquistar o mercado internacional, incentivando a indústria
nacional, o CONCEX resolveu, na Resolução n" 129 de
13-l-81, que, viSando à comercialização das madeiras
não c_onhecid:is Ínternaciõ-nalmente, oriundas da área a
ser alagada com a implanta~o da UHE do Tucurut, es-tas fossem estocadas e oferecidas, em primeiro lugar no
mercado nacional e se~ somente se não havendo interesse por parte deste, ao mercado externo. Mas mesmo não
havendo interesse do mercado interno, as madeiras a serem exportadas devem passar pelas seguintes vias:
-O preço de venda terâ como referência a cotação internacional de espécies sírri.ilares;
-O preço de venda e as condições de pagamento não
poderão ser ínTCríores àqueles constantes do comunicado
público pertinente à oferta interna;
- Na hipótese de não haver -interesse Por -parte do
mercado doméstico, para as madeiras internacionalmente desconhecidas, ã comercializaCã"o soO ã: fofiriãàe tora
ou bruta, admitida em carãter de absoluta excepcionalidade, ficará limitada a um montante máximo de até 15%
do volume efetivamente explorado de cada espécie a ser
exportada.
- A exportação na forma prevista neste item fica con~
dicionada a que os respectivos contratos contemplem,
também, quantidade não inferior -da- riiesmi- mildeíra,,
sob forma benef\dada;
- A emissão da Guia de Exportação pela CACEX,
relativamente às madeiras a serem exportadas na forma
de tora ou bruta, dependerá da comprovação, por parte
do interessado, do volume- estocado da esPécie a eXPortar;
-E, uma ressalva coilsiderada da maior importância,
é a que exclui das disposições constantes da resolução, e
portanto, da permissão para exportar sob fOrma de tora
ou bruta, as seguintes espécies de madeira, ainda que originárias óa- região a ser alagada pela UHE de To.curuí:
I. Anaruba
2~ Andiroba
3~ Angelim
4. Cedro
S. Cedrorama
6. Freijão
7. Ipê
8. Jacarandã
9. Jatobâ
10. Macaúba
II. Maçaranduba
!2. Marupã
13~ Mogno
!4. Muiracatiara

IS.

Pau~Parâ

!6. Pau~ Amarelo
!7. Pau Brasil
IS. Pau-Mulato
I9. Peroba
20. Pequ.tá
21. Sucupira
22. TatajUba
23~
Virola
Somente desta maneira se c-onSeguirá colocar no mercado internacional as espécies pc·r eles não ·conhecidas,
gerando um· novo e importante _fluxo de divisas para a
economia nacional e ampliando a perspectiva de desenvolvimento acelerado da região Amazónica, rcspeifadas
as suas peculiaridades e mantendo a s_ua integridade.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO~
SE FRAGELU NA SESSÃO DE 3~3-83 E QUE,
ENTREGUE .4 REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORME.VTE.
O SR. JOSt FRAGELLI {PronUncia o segUiitte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~

Quero tratar de um assunto nada político, referente
apenas a um episódio entre a FVNAI, de um lado, e de
outro, proprietários e o GovernO- do Estado de Mato
GrOsSo. Com o fim de por termo a Um estadO de beligerância qu.e existia elltre os lndios Cadinéus e Ofaiendei-ro, COfiYnel Antônio Malheiros, no fim do século Passado, na região da Bodoquena e do Pantanal do Mato
Grosso, o Governo de então meu Estado, resolveu ceder
em uso fruto uma área aos índios Cadinéus. Foi nomeado, em conseqUência o digno e ilustre agrimensor José de
Barros Maciel para fazer a demarcação dessa área. nabalho que levou a efeito em prnzo record de 25 dias, delimitando uma extensão de_3_73.024 hectares~ salientando
que essa área demarcada se encravava entre divisas Diltu~
rais. Em conseqUência, por despacho governamental, de
agosto de 1903, o Presidente de Mato Grosso, Coronel
Antônio Pedro Alves de Barros, aprovou a demarcação
pelo Decreto n<:~ 54 que foi .ratificado, depois da Revo~
Iuç;ão de_I930, peJo entãO Íntetventor Coronel Antonino
Menna Gonçalves, a!ravés do Decreto n9 54 de 1931.
Ant~s e _depois dessa demarcação o Estado de Mato
Grosso fez alienações de terras, nessa parte do Estado.
Assim é que em 1896 fora demarcada a gleba de terras
denominada Bahia com uma área de 5.143 hectares que
o Estado alienou a João María-no de- Sóuza, portanto
sete anos, antes do ato governamental que confirmou e
ratificou iquela medição do Dr. JoSé de Barros Maciel e
em 22 de junho de 1910 o Estado de Mato Grosso vendiu uma grãnde- área-de um ffiilhãÕ_de hectares nas terras
do Nabileque, ao chamado Fomento Argentino Sudamericanó,- conhecido ~m, MatO Grosso Simpleslnen.ie
como Fomento Argentino. Quando foi feíta a medição e
demarcação dessa área de um milhão de hectares,
verificaram~se, Sr. PreSideà.te e SrS. SeGadoreS, algunS-er~
ros praticados naquela primeira mediçãO ni ária de
373.024 hectares, feita em apenas vinte e cinco dias,
sobretudo, quanto à localização de um ponto, que veio a
servir de motivo às Contestações posteriores e a questão
que hoje levanta a FUNAI naquela região e_que é a cabeceira do chamado Rio Niutaca, colocada pelo primeiro
agrimensor, numa grata nas fraldas da Serra da Bodoquena e pelos dois engenheiros que, posteriormente, e
para o Fomento Argentino, flzeram a medição daquela
extensão de um milhão de hectares, bem abaixo da Serra
da Bodoquena, localizaando essa cabeceira do Rio Niutaca num lugar denominado Âgua P-odre, muito distante
da Serra_ da Bodoquena.
Mais tarde, em 39, o Estado de Mato Gross.o transmi~
tiu à Maria Leocádia de Oliveira um lote de terras deno·
Q).inado São Bento, com a área de cinco míl e quarenta e
nove hectares e, também, essa medição feita à época
mostrava que a primeira, aquela que demarcou a área da
reserva dos Cadinéus reaJmen~e havia incorrido em erro
quan:cfo_da lqcaliz~ção da cabeceira do RiO_ Niutaca-. '
Não vou entrar, é evidente, Sr. Presidente, nos detalhes dessas medições e demarcações.
i'\ Q!Sçussau e ruunu IUU!;a, ...,, , • •c.:uu"''''-"· '<u""' ...1-"-.
nas ressaltar que, como dizem o relRtório do primeiio
agrimensor, José de Barros Maciel, e o título pelo qual o
Estado de Mato Grosso fez a reserva dos Cadinéus, ela
se localizava toda dentro do Município de Porto Murtí~
nho - e este é uin ponto importante, como vamos ver
mais adiante._ Toda a reserva no Municlpio de Porto
M urtinho, fato que sempre foi por todos reconhecido,
até meSmo pela FUNAl, através de um parecer do Dr.
Paulo Maciel Buker, advogado des.se órgão, no Estado
de Mato Grosso, que dizia o seguinte, referindo~se à invasão dos silví.colas Cadinéus _em terras da fazenda Xatetodo;
"Ora, a linha divisória é a Calda da serra e,_ como
tal, deve ser respeitada. InfeHzmente, isto não vem
sendo observado por parte dos Cadinéus que sedeslocaram em grande número para cima da serra da
Bodoqu~na, ultrapassando a linha divisória._''
E aqui está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ponto de
conflito entre a FUNAI e os proprietários e, posso acres·
centar, o Estado de Mato Grosso do Sul. Porque se as divisas que a FLJNAJ hoje deseja, para as reservas dos Cadinéus, fossem reconhecidas, o Estado de Mato Grosso
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do Sul teria que indenizar velhos proprietâríos em milhões e niilh~es de çruzeiros pela perda, por aquilo que
teria vendido serri poder vender, ou, como podemos di·
zer, pelo direito de evicção do comprador.
q_s_ proprietáriOs, Sr. Presidente, alertados para os irabalhos da FUNAJ na área, fizeram váriaS fc-PresentaçõeS
à FUNAI e, depois, ao ServiçO Ueogrãfici> do Exército,
porque a FUNAI, aliás, agindo acertadamente, fez um
convi!nio com o S~rviço GeográfiCo do Exército paf-a -·a
demarcação dessas terras. Ela havia tentado antes levar a
efeito esses serviços, mas a oposição dos proprietários, c
de todos os outros interessados, tinham impedido·o encamtnhamento desses serviços. com a presença dóllircito, isso naturalmente foi e està sendo feito. Não tenho
censura -alguma a fazer à FUNAI pelo fato de pedir a
esse Departamento do Exército Brasileiro, que levasse a
efeito essa demarcação, diante das grandes dificuldades
desses serviços.
·Mas, o fato, Sr. Presidente, é que a FUNAI iniciou esses trabalhos sem obedecer às determinações do Decreto
n<:~ 76.999/76, com base no qual iniciou a demarcaçfio das
terras. Porque, não atendendo aos requiSitos Ie8ais que,
aliás, são os mesmos do_ Código de Processo Civil; não citou o INCRA, não citou os confinantes, os confrontantes, irregul~ridades que, todos sabemos, não podem
ser admitidas, o que seria, sem dúvida, motivo de ailu~
1ação em jufzo dessa demarcação,
Sr. Presidente, tive oportunidade de ir, com alguns in-.
teressados, à presença: do ilustre Coronel Paulo Moreira
Leal, Presidente da FUNAI, que sempre a todos recebe
dispensando as melhores atenções. Sei que não é apenas
com um Senador que S. S• costuma ser deferente:, mas
com os interessados também. E não só S. S• o Presidente
dã FUNAI como os seus auxiliares de&cãram horas discutindo com os interessados esta matêria, De sorte que
se_mpre houve um diálogo entre a FUNAI e os interessados, mas_ a intransigência da FUNAI chegou ao ponto
em que S. S• disse aos proporietârios, ali representados,
que a única maneira de se resolver o coO.flito seria através- de açào judicial. Aliás, alguns proprietários iniciar~ essa a9ãojudicial, mas outros preferiram, e têm preferido discutir, através da via administrativa. Sr. Presídente, a diferença na medição inicial, ·entre
aqtJela área, cedida pelo Governo do Estado _de Mato
Giosso, em usufruto aos índios Cadínéus, e essa medição
do Serviço 'Geogrã_fico do Exército, a pedido da -FtíN AI,
essa diferença de área é brutal.
A área inicial titulada à Reserva dos Cadinéus, como
já disse, é de 373.0~ hectares, e a área agora encontrada,
dadas aquelas divl!!rgências, que partem da localização
da chamada cabeceira do N iutaca, é de 628.652 hectares;
portanto, uma di'rerença de 255.628 hectares, abrangendo estabelecimentos rurais de dezenas de proprietários.
Quero chamar a atenção dos Srs. Senadores para o seguinte: quando se fala em conflito de terras, entre índios
e proprietârios, nestes últimos tempos, entende-se que as
terras dos índios é que foram invadidas, como, de fato,
são as invasões, por pioneiros ou Por"grileiros, enfim por
todos esses que avançam as fronteiras agrfcolas do Brasil.
Mas no presente caso é diferente, Sr. Presidente. Os
proprietários do NabHeqtJe são antigos; alguns, como
disse, com tijolOs de 1896, antes mesmo_ da concessão
desses .374.024 hectares aos silvícolas e outros logo depois. As terras do Fomento Argentino, que depois passaram pira o Estado, através de umá ação executiva. porque o Fomento não pagava impostos devidos ao Estado.
Assim, o Estado passou a ser proprietário dessas terras,
revendendo-as a terceiros. Portanto, esses proprietário~
t_odos são an.tigos. Então, não há invasão. NO caso, Vejase bem, não há invasão da Reserva Cadinéus, por pro·
prietários adquirentes de títulos recentes. Nesse caso, excepecionalmente, dá-se o cóntrârfo: é a FUNAI _que está
invadindo terras de proprietários de terras, há muito
vendidas pelo Estado.
E aqui não estou defendendo apenas os interesses desses proprietários - aliâs, quase todos, pequenos, ou no
má:Umo, médios fazendeiros. Defendo, também, como
disse de início, o Goveino dO Estado do Mato Grosso
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porque, se fosse recOnheCida essa mediÇãO -da FUNAi;
excedendo em 256.628 hectares a demarcação inicial, o
Estado de Mato Grosso teria que indeniza! os propi'ie~
tãrios dessa vasta extensão de terra.
Eu mesmo, aliás, certa vez, solicitei -ta-mbém ao Sr. Se-.

que

nadar Benedito Canelas
me ajudasse e procuramos
um conta to com o Sr. Ministro do Interior, que então tinha, inteiramente sob a sUa esfera de autoridade, essa questão e, agora, parece-me que como resultado dessas
medidas tomadas pelos interessados no caso, o Senhor
Presidente da República assinou um dci::ieto, que vou
ler, aqui, conforme uma pli:Quemi. -nota de jornal:
-

"DEMARCAÇÃO
As propostas de demarcação de áreas indígenas
feitas pela FUNAI deverãO, a paitir de agora, ser
examinadas por um grupo de trabalho do qual participam órg"ãos estaduais, além dOMinlstédo di ASsuntos Fundiárros~ o MinlStéifO-do Interior e outros
órgãos federais. Decreto nesse sentido foi assinado
ontem pelo presidente da República."
Acredito, portanto, que essa investida da FUNAI nessa ãrea do Nabileque contra legítimos proprietários-hã
bem mais de_cinqüenta anos, vários deles, que essa investida agora vai ser contida.
Q1,1eria chamar atenção dos Srs. Ministros do Interior
e de Assuntos Fundiários para que nessas medições sejam obedecidas as regras constantes do Código de Processo Civil, ou seja, a _citação dos coflfinailtes, o que não
estava acontecendo neste caso_,_ E ach_o, Sr. Presidente, e
falo agora como Senador de Mato Gr:Osso do Sul, que
essa demarcação deveria cingir-se apenas à aviventação
dos rumos, para que fosse demarcada aquela área realmente cedida em medidas certas pelo Governo de Mato
Grosso, _de_ 373 mil e 24 hectares; em -1900.
Todos nós sabemos, e acho que o Senador Gastão
Miíller pode confirmar que_em Mato Grosso a área da
reserva dos cadinéus era de 373 mil hectares- até agorã
foi assim. Mas, por uma questãO de dúvida quando à localização de um ponto, como disse acima, e conseqUente
interpretação de rumos quer-se levar essa demarcação-,
para dar a extensão dessas terras como de 628 mil e 652
hectares, isto é, passando de 373 mil, p"âra 628 mil hecta-

res.
O Sr. Gãstão Müller- Permite V. Ex'?

O SR. JOSt FRAGELLI -

Pois não.

O Sr. Gastão Müller --Quero ·dar este aparte como
uma curiosidade e um depoimento para a Casa. Eu também estou curioso de saber quantos índios hã, no momento, ocupando essa ãrea de 600 mil hectares.
O SR.JOSÊ FRAGELU -Nessa ârea existem pau·
cos indios.
O Sr, Ga.siào Afüller- Chega a- mil índios?
O SR. JOSE FRAGELLI- Não chega a mil índios;
de jeito nenhum.

O Sr. Gastãa Müller- Então, eles são dos maiores la·
tifundiários no Brasil.

O SR. JOSÊ FRAGELLI- Ê. Não tem dúvida. Todos nós sabemos que eles dispensaram. O indio ainda
continua sendo um homem que não se fixa; eles ficam na
terra, saem essas áreas quase não são aproveitadaL.
Ora, V. Ex~ sabe disso e aliâs o Senado também o sa·
be. E só pedir informações à FUN A I. EssãS terras são
arrendadas a fazendeiros. Um ex-Senador, cujo nome
não quero citar, mas que_ foi nosso companheiro, é de lá.
arrenda e deve ter ainda terras arrendadas nessa terra
dos C-U.dinéus. As terras são arrendadas pela FUNAJ.
Parece·me.que de um ano ou dois para cã, esses arrendamentos estão sendo suspensos, mantendo·se os anteriore<:, atê o vencimento dos contratos. Mas essas terras, V.
E.x~ conhece isso. são arrendadas, quer dizer não são usada., e aproveitadas pelos índios.

d Sr. -Ga.stàb Müller- Mas que eStão ocupando são
600 mn hectares?
_O .SR. JOSÉ FRAGELLI- Não, não estão ocupando, ii é-que -eStá; efes não estão ocupando!

· O Sr. Gastão Miiller- Mas é a reserva que a FÜNAI
quer ocopar.
~O

SR. JOSÉ FRAGELLI- A FUNAI ê que queres-

tender a 628, onde não hâ índios ...

-o Sr.

Gastão MU1ler -

Exatamente.

O SR. JOSt FRAGELLI- ... e a maior parte dessas
terras está arrendada. A Hás, se pedirmos informações virão aqui dezertas de contratos de arrendamento de terras, como todos .nós sabemos.

O Sr: ·ca.Stão Miiller- E há um outro fator do ponto
de vista jurídico; é a íriterVenção da FUNAf na autonomia estadual, tanto no Mato Grosso do Sul, como em
Mato Grosso, eles fazem as reservas de uma hora para
_oUtra sem comunicar absolutamente aos Governos-estaduais. Em Mato Grosso existem 20 milhões de hectares,
ouçam bem, de reservas indígenas, talvez para lO mil
índios.
-o SR. JOS.fi FRAGELLI- 0- que o Estado deve fa.
zer para firmar a sua autoridade é, justamente, intervir
nesses casos, exigindo a sua citação, como aliás é do-nOsso Processo Civil.
Quero teffi!inar, soliCitando a aterição dos SrS. Minis·
tiOS para que seja damarcada a área de 373.024 hectares,
- a área que foi doada, aliâ"S'não foi doada, foi cedida em
uSufruto, pelo Governo do Estado, em 1900, confirmada
a medição em 1903 _e ratificada em 1931, portanto, depoiS da Revolução de 1930, pelo Corone:l Antonlno
Me_na_Gonçalves, aliás um gaúcho, que foi o primeiro interventor de Mato Grosso, após 30.
Então, acho que não é essa a questãO de Sabei' oS ru·
mos, a localização da cabeceira do rio Niutaca, que é,
vamos dizer, é o pomo da discórdia entre os agrimensores, que deve levar a uma solução. O que deve levar à solução é medir a área de 373.024 hectares, C:edida em us~
frr.ito pelo Govúrio dõ Esiado~ Varrias- di~er doada, e
seml>te- tida como a- área da reserva dos Cadinéus.
_
--KiSSo, -Sr. Piesidente, que desejava trazer ao conhecimentO-da Casa e;__como disse, não apenas representando, como é o meu dever, vários brasileiros e matogrossenses proprietários naquela ãrea, mas também o
Estado de Mato Grosso que seria responsável, caso esse
excesso de 255 mil hectares fosse reconhecido na rese(va
dos Cadinéus.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) (Fazendo .soara
campainha.)- Lamentõ informar que o tempo de que V,
ExR dispunha está encerrado, nobre Senador Almir Pin-

to.
O SR. ALMIR PINTO- Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bemi)
-DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÀO DE4-J-83 E QUE. ENTREGUE À RéVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSf: LINS (Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, S rs. Senadores:
Ainda há pouco, por ocasião do discurso do Senador
Fábio Lucena, ouvimos o .aparte do Senador Mário
Maia, perguntando s_e estamos aqui para enterrar os
moi-tos ou se para salvar os vivos. Eu diria a S. Ex', jâ
que Tez pergunta dirigida ao PDS, que aqui estamos para
reverencíar õS mortos e conduzir os vivos ao destino
maior que eles merecem.
Temos uma missão mais ampla a cumprir neste tempo
de expectativas de trégua. Sou um perene defensor dessa
trégua, no sentido de que ela represente uma pausa para
meditação sobre as nossas novas responsabilidades, Res·
ponsabilídades novas, que nos são atribuídas no início
deSta segunda fase da R:bertura política, tão bem caracterizada Pelo Presidente Figueiredo, com seu início no momento mesmo da abertura do Congresso Nacional.
Cabe, portanto, a nós refletir. Buscar um posicionaDISCURSO PRONUNCI,<DO PE/..0 SR. ALmento novo, jã gue dessa ?bertura vai resultar uma parM!R PINTO NA SESSÀO DE 4-3-83 E QUE. ENticipação mais ampla do Congresso na condução dos
TREGUE À REV!SÀO DO ORADOR, SERIA
deStinos do País. E. o apelo que aqui deixo, é a sugestão
PUBLICADO POSTERIORMéNTE.
que ofereço aos meus pares.
O SR. ALMiR PINTÓ (Pa~a encaminhar a votação.)
Darei, Sr. Presidente, hoje, em primeiro lugar uma in- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
- -rorm.açãó; demonstrando o meu resPelto- pelas p-r-eOêu_TenhO a inipressão de qUe se o seDado ler atentameól.e
pações de dois valorosos parlamentares da Oposição:
o Projeto de Resolução n~> 2-02, de 1981, não fará nada de
uma do nobre_ Líder Freitas Nobre; outra do nobre Senamais__ em conceder esse empréstimo ao Estado do Ceará.
dor Ãlvaro Dias, do Paraná. Ambos, Sr. Presidente,
Pfínleírü, põrque-ele-rõ-i -requerido pelo ex-Governador e
referiram·se ao mesmo assunto, assunto que vai merecer
engenheiro Virgílio Távora, em 1981, atualmente no Se- .
uma análise do Senador Virgílio Távora mas que devo de
nad"ó--:- A-partir de quinze de lnarço de l98J, o Cearâ paslogo esclarecer.
sara a ser goveriiado por um econ_ofl!ista. _{) Prejeto de
A afirmação do Líder Freitas Nobre refere--se a um su·
Resolução no:> 202 diz:
- posto vazamento de infor~ações sobre a maxidesvalori·
Votação, em turno único, do Projeto de Resozaçào.
lução il~" 202, de 1981 (apresentado pela Comissão
Conforme a Folha de S. Paulo, de 20 de janeiro, diz S.
de Finanças como conclusão de seu Parecer a~ 1.2D7
Ex~ o seguinte:
de 19.81), que autoriza o Governo do Estado do
ÜOs mais aquinhoados com o conhecimento préCeará a contratar empréstimo externo.
vio da maxidesvalorização, foram os relacionados

IOS

Não manda, não obriga. EntãO, isso é do arbítrio do
futuro. Governador; se ele,como economista ciente _e
conscierite da situação do seu Estado, chegar à conclusão
dC que o Ceará não terâ condições de pagar o empréstimo em dólares, de certo não está obrigado a contrair referido empréstimo.

O SR. JOSt FRAGELU- trezentos e Setenta e três
mil hectares.

O Sr. Alexandre Costa vcnciió- nossa!

O Sr. Gastão Müllrr- Por isso e que perguntei quansão os índios para 600 mil hectares.

O SR. ALMIR PINTO- Não é iilveriçãol Posso diV. ExR que nós votamos, no ano passado, autorizações de _empréstimos a prefeituras municipais e os prefeitos não aceitaram e não efetuarain os empréstimos.
Não fOi apenas um caso, Recordo-me de dois casos de
prefeituras de Minas Gerais e outras tantas prefeituras
_que não aceitaram os empréstimos porque não tinham
condições de pagar. Então, apenas foram autorizadas.
De fato eu disse que este projeto estava arquivado, estava numa gaVeta, sem receber sol, sc:m receber oxigênioestava lâ, coitado, abafado.
MaS já foi desarquivado e acredito que sua própria
presença na Mesa do Senado, neste ar refrigerado, jâ o
fez ressuscitar. Acredito que o empréstimo do Ceará, ficaria ao arbítrio do futuro governador do Estado; não
há nada demais em que o Senado o autorize. Quero dizer
ao nobre Senador José Fragelli, que se for para renovar
todo aquele documentário, aí o dólar vai subindo, vai subindo, e acabou: não hã mais situação alguma que possa
favorecer o Ceará.

.zer a

Projeto autorizativo é in-

-

com o Governo e que souberam acumular moedas
estrangeiras às vésperas de mais essa rendição às
exigências do f"MI."

O Senador Álvaro DiaS-afirmou em entrevista concedida a um jornal do Paraná, se não me engano do dia 25
de janeiro, e que foi transcrita em outros jornais, que
vârias em..Q_resa.S _!eriam_sabido, com antecedência, da
maxidesvalorizaçã.o- e feito depósitos- no Banco Central
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em moeda estrangeira, ganhando assitn milhões dC cruzeiros.
Srs. Senadores~ o Banco Central tomou todas as precauções para CJ..Ue não vazasse qualquer inforinação. No
dia anterior à maxidesvalorização foi estabelecida uma
minidesvalorização de 2,39 por cento, o que indicada
que, em seguida, não havia outra variação. E realmente a
queda, ·no dia da maxldesvalorização, -dos depósitos em
moeda estrangeira no BC, contesta a afir-mãÇão dos-dOTs
nobres parlamentares. De fato, de nove bilhões seiscentos e oitenta e três milhões de dólares no dia imediatamente anterior, isto é:, dia 17 de fevereiro, esses depósitos
caíram para nove bilhões e setecentos e setenta e cinco
milhões no dia da maxidesvalorização, ou seja, no día18. Em vez do aumento do encaixe em moeda estrangeira
no Banco Central o que houve foi uma redução,
Mais ainda, iaís depósitos mostram outra queda em
relação ao dia 8-2-83_ quando o Ministro Simonsen fez
referência à p6SS1bilidade da maxidesvalorização. P:or
outro lado, a cotação do dólar no mercado paralelo nas
proximidades do dia da mãxi, teve o seu valor firme, estável, modificando-se sua cotação, apenas depois que foi
anunciada a medida do Gõverno, qtiandó -Sofreu um
acréscimo de cerca de 9,6% e não de 30%, como era de se
esperar. Finalmente, quanto às ORTN com cláusula de
risco cambial, elas estavam cotadas com um índice de
I 23,6% ao ano,- no dia 3 I de janeiro. No dia 8, quando o
Ministro Simonsen falou na Associação Comercial de
São Paulo estavam em Il8,5%; no dia 18 estava apenas
em 116%. De modo que, com absoluta certeza, não houve vazamento.
O Sr. Vfrgl7io Távora---:- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS:t: LINS - Com prazer, nobre Senador
Vírgilio Tâvora.
O Sr. Virgl7io Távora - Nobre Senador José Lins,
sempre temos "discutido aqui de forma absolutamente democrática, mas comfalr play, à base de números, porque
acredito que os números, se bem interpretam a verdade,
são irrefutãveis. Então, ·ao invés deste acúmulo propalado de divisas ou parte das multinacionais, ou parte daM
queles bem informados,_ como aqui foi enunciado, vê V.
Ex• que se deu justam~te o contrário: a cotação dãs
ORTN mostra a pouca base na realidade que têm as afirmativas aqui apresentadas. Acho que, com números e
não com fantasias, sem brigas, sem adjetivações, eque
justamente se repõe a verdade, como V. Ex• no momento
estã fazendo, de uma maneira simples, num fim de tarde
deste de sexta-feirã., oxalá que fosse numa segunda-:. feira,
terça-feifil, quando aqui presente toda a nobre Oposição
e, principalmente, os formuladores das críticas e afirnlativas que V. Ex'; com tanto brilho, vem desmanchar.
O SR. JOSf: LINS - V. Ex' tem absoluta razão. E
tem mais, nobre Senador Virgílio Távora. Quanto à negociação, pelo BC, de títulos, de--ORTN, com correção
cambial, não houve nenhuma modificação no mercado
de vendas desses títulos, que aliás vem caindo. De modo
que, por todos os ângulos pelos quais se :analise uma
possível conseqUência-de um suposto vazamento, chegase a conclusão de que realmente esse não houve. Pelo
contrário, até como V. Ex• sabe, alguns servidores de
alta categoria ficaram mal satisfeitos, porque eles mesmos não sabiam que haveria a maxidesvalori:zação. Houve casos até de demissões porque essas pessoas ficaram
ressentidas. Não houve na atitude das autoridades nenhuma desconfiança, mas apenas precaução, exatamente
para evitar que alguém ganhasse à custa da econo.inia
pública.
O Sr. VirgzJio Távora- Ás 17:45 desse dia, nobre Senador, estava eu com um dos diretores do Banco Central, justamente, colhendo dados, para pronunciamentos
que íamos fazer aqui e ele ignOrava completamente. A
cara de espanto que teve, quando pelo telefone foi infOrmado, mostrava que a inesciência era completa. Não há
domínio sobre si mesmo que posSa simular um espanto
tão grande quanto ao que essa pesso-a teve. -0 SR. JOS~ LINS- Vê V. Ex• que realmente houve
absoluto sigilo como era, aliás, necessârio.
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Mas, Sr. Presidente, ontem tratamos aqui do problema de Tucuruí e eu simPlesmente li para os Srs. Senadores, para este plenário. algumas informações que nos foram encaminhadas pelo Ministro da Agricultura. Não
tive por absoluta falta de tempo, condições de debater o
problema e nem de considerãr a quesião sob -oS ângulos
fundamentais, através dos quais a imprensa analisa, não
sem razão. Mas não voltamos aqui, Sr. Presidente, para
defender nada, com também não viemos para acusai
ninguém, nem mesmo a nenhuma instituição. A nova
fase da abertura requer uma análise mais equilibrada da
verâade e, conquanto estejamos na poSíção-de Udet do
Governo, portanto; com a obrigação de defendê-lo, nós
o faremos com absoluta lisura, dentro da ética parlamentar e da consciência de que temos uma responsabilidade
maior, que é uma responsabilidade para com o povo,
para com a Nação brasileira. Pelo documentô que ontem
apresentamoS, Sr.- Presidente, recordamos que há uma
grande hidrelétrica sendo cOnstruída, uma usina--qUe vai
produzir quatro milhões de quilowatts, a maior unidade
hidrelétrica da Amazônia, para servir a um imenso projeto. Esse projeto, terâ uma profunda influência na redenção da Amazônia, com desdobramentos na economia do Maranhão, Piauí e Ceará, e, quem sabe, de todo
o Nordeste. A barragem vai inundar duzentos e dezesseis
mil hectares, e vai destruir uma riqueza florestal imensa.
O informe dizia que já em 197'7 o Governo federal, preoM
cupado com a construção da obra, mandou fazer todos
os estudos de aerofotogrametria, levantar a área da floresta.._ concluindo que _uma extraordinária riqueza poderia ser aproveitada. Ao fazer a barragem, a madeira poderia, simplesmente, apodrecer dentro da massa de água,
destruindo, portanto, milhões_ de cruzeiros que poderiam
beneficiar a economia brasileira. Os estudos mostraram
qUe dos 216 mil hectares a serem inUndados, cerca de 103
mil hectares tinham madeiras capazes de serem aproveitadas e, desses 103, 65 mil tinham uma concentração
maior de madeira de boa qualidade.
A madeira foi estudada, espécie, por espécie; mediu~se
o potencial de cada uma delas; fez-se uma avaliação de
seu valor económico e buscou-se uffia experiência de exploração que levasse inclusive a c-onhecer melhor a flora
Amazôrlica. Não vamo~ fazer som~nte essa usina, ~ta
mente. b potencial hidráulico da Ainazõnia é maior do
que o potencial hidráulico do resto do País, e como a-re-gião- ê plana, a quantidade de terras que serão inundadas
será imensa. Temos, portanto, a obrigação de cuidar de
aproveitar essa riqueza.
E o Governo, realmente, fez esses estudos. Analisou
todas as condições de retirada da madeira; a navegabilidade dos iios; as condições de transporte, os métodos de
corte, os meios de deslocamento das cargas; as qualidades, as qualificações, as característiCas físicaS e mecânicas dessas madeiras. Verificou as espécies novas, e as já
conhecidas no mercado e procedeu a uma ampla análise
da possíbilidade de comercialização. Depois de tudo
pronto e somente depois de todos esses estudos, o Ministério da Agricultura abriu uma concorrência convocando a iniciativa privada para aproveitar a màde1ra de Tucuruí!
Anteriormente era simples. O Governo contrataria o
desmatamento da área permitindo pôr fora a Jnadeira.
Isso custa-ria, em média, cerca de 2.000 dólares por hectare, o que, para o total da área corresponderia a mais de
400 milhões de dólares.
O Sr. José Fragelli- Permite V. Exr. um aparte?
O SR. JOS~ LINS- Com o maior prazer, nobre Senador José Fragelli.
OSf. José Fragelli- Francamente, não compreendo
como V. Ex• pode dizer que o método antigo era desmatar e não aproveitar madeira. Eu nunca vi isso, nem em
propriedades partiCUlares. Lá, no meu Estado de Mato
Grosso, ninguém desmata e acho que ninguém desmatou, atê hoje, sem aproveitar madeira. Não é possível,
_s()bretudo em uma época_como esta, em que a madeira
tem um valor extraordinário. O mundo está brigando
por madeira.
o·sR. JOS~ LINS- É verdade.
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O Sr. José Fragelli- Basta_dízer, nobreSenador,_que,
quando Governadõr áe -Mato Grosso, acho que -EX•
deve se lembrar, eu fiz um decreto proibindo a exportação de madeira em tora, por quê?_ Porque o desmatame_nto, lá em Mato Grosso, já era sirriplesmente devasta-dor, com prejuízos para o Estado. Fui obrigado a desfazer o decreto da madeira, porque a hostilidade dos setores do Governo Federal, principalmente _do Ministério
da -Fazeitdã, cujo titular Chegou a dizer a um auxiliar
meu: "Diga ao Sr. Governador que, se eJenã_<Írevogar o
decreto da madeira, aqui ele não tem mais dinheiro a!M
gum" .-Cfi_eg_ou a este pOnto a situação. Então, não sei, V.
Ex~ vai me perdoar, mas não sei como é que se pode dizer que alguém tenha pretendido desmatar sem aproveitar a madeira. Isso seria um crime. Acho que ninguém
faz isso, nem nas nossas explorações rotineiras, particulares, ninguém deixa de aproveitar a madeira. Ficam as
sobras, apenas, que são objeto, como sabemos muito
bem, de queima de madeira." Isso era até hâ um tempo
atrás, até antes do tratar entrar nas matas. Agora, essa
madeira é enleirada e quase sempre é: aproveitada. Então, o Governo não fez nada demais, quando determinou que se procedessem estudos para aproveitamento da
madeira. Acredito que esses estudos tenham sido um
tanto mais acurados, mais aprofundados, pela diversidade das espêcies, pelas condições de transporte naquela
área e assim por diante. Mas isso sempre se fez. Se V. Ex'
me permite, por exemplo, às margens do rio Paraguai,
quando a cidade de Porto Murtinho tinha duas fábricas
de quebracho- V. Ex' sabe que o quebracho é como
que uma aroeira grande, grossa e que dá o tanino, como
ali a zona é de pantanal, então, não se podia fazer o
transporte atra vês de vefculos motorizados. Então, faziase co:rn: essas g~andes carretas que lá, em Mato GrossO,
chamamos de afça prima, não sei como é o nome no
Nordeste, rodas enormes que são puxadas por várias
juntas de bois. Quer diZer, -de acordo corri as condições
locais, s_empre o homem encontrou solução para o transpõrte da madeira. Não vejo, portanto, nada demais nesses estudos procedidos, levados a efeito, determinados
mas, cõri:J certeza, não cumpridos pelo Governo Federal.

v-.

O SR, JOSE LINS- V. Ex' até me ajuda, com-o_ seu
judicioso aparte. Sabe V. Ex• que nunca, quando da
construção de uma hídrelétrica, neste País, um dos objetivos fundamentais do desmatamento, foi o aproveitamento da madeira. Nunca. Isso era secundâríO. Sempre
o objetivo único foi a limpeza da área, tendo em vista o
funcionamento da unidade. Agora, V. Ex• estranha ...
O Sr. José Fragelti- Não era secundário, era o prin~
cipal, nobre Senador. Não poderia nunca ser secundário
o aproveitamento da madeira.
O SR. JOSÉ LINS- Nobre Senador, pei'mita-me; terei o maior prazer em debater com V. Ex• Peço apenas
que os apartes sejam mais curtos porque, certamente,
outros colegas também querem debater o assunto.
Mas, o que há de significativo na observação de V. Ex•
é que o Governo, realmente, pela dimensão da riqueza,
tinha a obrigação de buscar aproveitá-la. Esse ponto é
muito importante, nobre Senador, porque foi exatamente dessa consideração, que não se fazia antes, quando da
cOnstrução dás barragens, que surgiu a decisão de tentar
uma tarefa gigantesca, que deve levar à aquisição de
konw how para a Amazónia, explorando pela primeira
vez uma_área de mais de duzentos mil hectares, com elevada densidade de árvores de grande diâmetro. Isso, afinal -de co:Otas, constituiu uma experiência nova e necessária, porque poderá ser transferida para inúmeros projetas que, fatalmente, surgirão na grande Região.
Mas, continuando, Sr. Presidente, o Governo foi cuidadoso, Rea,lizou todos esses estudos e somente, então,
abriu concorrência. A primeira convocação deu-se no
início de 1980. E quais eram as suas condições? A empresa vencedora desmataria a área a suas custas, aproveitando a renda da madeira extraída, cujo valor se encorporana à sua economia e à economia do País. O Governo nada pagaria, mas !,;Obraria uma pequena taxa correspondente a seu apoio e à fiscalização dos trabalhos. Contudo seria feita a limpeza da área, coisa importante para
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a usina hidrelétrica, Se a área não fosse limpa, podeiia
aumentar o risco para as máquinaS, ou elevar o teor de
gases carrosivos na água, possibilitando, então, uma
maior erosão nas turbinas.
À primeira conCorrência apareceram cerca de quatorze empresas. Todas elas, porém, recusaram os termos do
editaL Preferiam, em geral, que o Governo sinlplesm·ente
pagasse, bancasse o õnus da limpeza da mata, oú assumisse outros riscos. O GovernO, aO contrário, desejaVa
que a ganhadora assumisse a extração e a comerciali-

zação, mesmo porque o poder pl.tbtico não seria um bom
comerciante para uma quantidade tão grande de madeira. O resultado, Sr. Presidente;-é que nenhuma empresa

se habilitou. A concorrêricia foi considerada vazia, foi
considerada deserta, como se diz. Nessas condições, o
Ministêrio da Agriculutra poderia convocar, imediatamente, qualquer empresa,_ na qual tivesse confiança, e
adjudicar-lhe diretamente o serviço. No entanto, não satisfeito, tentou uma segtinda concorrência, desta feita
oferecendo um prazo maior para apresentação das propostas. A essa segunda concorrência, apresentou-se apenas a CAPEM I. Naquela época a CAPEM! era, como
ainda é hoje- não desejo fazer aqui qualquer referência
que afete o seu conceito, - uma empresa de alta confiabilidade; assegurou todas as condições exigidas pelo edital, provando a sua confiabilidade. No que tangia ao
konw how, a CAPEM! pretendia buscá-lo em campo~
sição cbm outr-as empresas nacionaíS Õu estranS:-eirás que
pudessem ajudá-la a instalar o processo de corte, de extração da madeira, e que colaborasse na fase da comercialização. A proposta da CAPEM I foi aceita.
-Ontem, o nobre Senador Hélio Gueiros alegou que
nessa segunda concorrência o Governo teria son-e&adO
informações às empresas, referentes à autorização da exportação de madeiras em tora.
Ora, Sr. Presidente, essa é uma ac.usação grave porque
pressupõe, de início, o uso.de má te-. Foi por isso queusei··a palavra ''leviandade'', Não quis ferir a susceptibilidade
ou denegrir o caráter do nobre Senador Hélio Gueiros.
Mas, realmente, a acusação é grave e injusta.
Uma vez assinado o contrato entre o IBDF e a CAPEMI, esta procurou uma empresa externa, no caso a
"Maison Lazar Fréres", que patrocinou um empréstimo
de l 00 mílhões de dólares para capital de giro e aquisição
de equipamentos na França e no Brasil. Este empréstimo
teve o aval do BNCC. A operação de aval foi boa e legítima. Apoiaria um empreendimento de grandC interesse
público e privado.
Perante o BNCC o emprêstíffiO contoU priffieiro com a
garantia da holding, ou seja, da CAPEM1~Admin1s"ü-aÇão
e Participações, uma poderosa empresa, por todos os
modos reconhecida como merecedora de confiança.
Também a madeira extraída, posta em depósito da
CIBRAZEN, foi dada como garantia. O emprestador foi
o Banco Nacional de Paris, como se sabe. A CAPEM I
parece ter também oferecido ações da sua empresa segu~
radora, largamente conhecida ilo País e economicamente
poderosa.
O Governo Federal designou uma comissão pãra
acompanhar os trabalhos da empreiteira. 1:, verdade que
a partir daí surgiram problemas muito sérios, problemas
sobretudo ligados à administração do projeto. Aleg:a-se
hoje que já se sabia, desde o inicio, Qüe'a tirefa erã-imensa e que a CAPEM I não a cumpriria. O desmatamento
de 5 a lO mil hectares na Amazônia jã séria- urri prõble~
ma. O que dizer, então, do desmatamento de uma área
de 216 mil hectares? Ora, Sr. Presidente, não é justo julgar e acusar por pressupostos dessa natureza. Apesar da
dimensão da tarefa, o Ministro da Agricultura optou,
muito sabiamente- e aqui que vOlto ao aparte do Senador Josê Fragelli- pelo aproveitãmento daquela riqueza que, do contrário seria perdida Para sempre;· sób a ãgua, irremediavelmente. Era a- oportunidade, tanlbém,
de ganhar-se know how.
Do empréstimo de cem milhõ.es .de..dóCares, chegaram
a ser entregues à CAPEM I 25 milhões, com dois anos de
carência e oito anos de prazo. Além disso, houve um empréstimo de 2,7 milhões de_ dólares para aquisição de
equipamentos.

Surgiram, porêm, desentendimentos entre a CAPEM I
e a Lazar Frêr~-; sohretudo quanto à aquisição de equipamentos franceses. Juntaram-se a esses, outros problemas relacionados com a tarefa em si, que era imen_sa,
como a insuficiência do know how a essa altura negado
pela Lazar Fréres e com problemas administrativos que
provocaranl atraSOs sucessivos. O Ministério da Agricultura acompanhava apreensivo esses problemas e buscava
as suas soluções.

O Sr. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ UNS - Com prazer, Senador Fragelli.

- (;f S!. José Fragelli- Não conheça, assim, o caso em
- àetallies, como V. Ex• está dando, mas, a cada ~tante,
fico mais- adniirado e surpreendido. Como cjue a CAPEMI foi buscar uma firma estrangeira, da qual que'rüi adquirir o know-how para esse _desmatamento na Amazô~
nia? Pelo que V_ Ex• expõe, acho que a CAPEM! foi
muito mais atrás dos dólares que do know-how, porque
esseknow-how, aqui no Brasil, é conhecidissimo. Vou ci~
tara V. Ex• dois empreendimentos no meu Estado. Um,
_da INDECO, lá lio Município de Aripuanã, iniciado hã
sete ou oito anos apenas, em plena floresta Amazônica.
As -matas de Aripuanã eram tão impenetráveis que nem
índios havia na maior parte do território do Município
de Aripuanã e, quando iniciou-Se -o meu GoveiiJO, -era
um municípiO ·secCionado, pOde-se dizer, do Estado_~o
Mato Grosso. Pois bem, a INDECO iniciou o seu desmatamento, a colonização, já fundou duas cidades: Alta
Floresta e uma outra que não me lembro o nome no mo~
menta. Também, podia citar uma outra colonização feita pela SINOP conhecida através de várias publicações e
aSsirij. -muitas Outras: empresas, numerosas Ou"i"ras -empresas. Será que a CAPEM i não teve o bom senso de pro~~
·ru--esSe kno-W-hOW cOm empreSas nossas, que têm feito
com sucesso o desmatamento em áreas densas da Amazõrila~-e~eu cito, principalmente, AiiPuanã Pina-Ir búsCaf
~l;npre"sa estrageira·,-qüe poisivelmetite não tiveSse conh.ii::imentO das condições naturais da mata amazôniCa. Por
Isso eu digo que acho que foi muito meilos atrás de
know-how, e muito mais atrás dos dólares. O resultado é
esse que nós estamos___~endo aí.
O SR. JOSt:: LINS - É realmente uma pena que V.
E21,' oãQ tenha sido chamado para assessorar o Governo.
O Ministério abriu concorrência pública. O Governo
ÇQnYQG_OU...

O Sr. José Fragelli --A respot].sabilidade de V. Ex•
-não cabe, porque a CAPEM! é quem devia fazer isso.
-Ela ganhou a concorrência. Já não vamos dizer que a
CAPEM I, que era sobretudo uma empresa creditícia de
seguroS militares, tivesse aquele ramo da Agropecuáría
CAPEM I para esse fim e, portanto, não estava tecnicamente- eu jâ não queria entrar nesse assunto- habilitada para tanto. Talvez isso fosse o suficiente para não
conceder à CAPEM I esse contrato. Eu não queria entrar
nisso mas a CAPEMI ganhou e teve de ir buscar esse
know-how em uma empresa estrangeira ..
- O SR. JOSE LINS - V'. Ex• está se repetindo.

O Sr. José Fragelli - Um momentÕ. Com aquisição
de equipamentos estrangeiros, quando aqui no Brasil teriios feito desmatamentos de milhares, de milhões de hectares no Norte de Mato-GrossO e etll outra.s área.s. Tendo um grande know-how nacional, foi buscar lã fora. O
resultado ê esse que estã se vendo e é daí que vêm as suspeitas sobre: o- conjunto de todo esse caso:
O SR. JOSE UNS --Jã que V. Ex' se repete vou
repetir-me também: é uma pena que V. Ex• não estivesse
assessorando o Governo. Poderia, então, ter-lhe indicado as empresas nacionais que dispunham de know-how.

---o Sr. José Fragelli-- O Presidente João Figueiredo já
visitou a INDECO; eu ainda não \{isiteí e- sei.
O SR. JOSÉ LINS- Qual é o dever do Governo, Senador Fragelli? O dev:er do governo é dar oportunidade a
todos, é publicar a necessária. convocação, os editais de
chamamento . ."É fazer uma convocação geral. E foi o que
fez. Qra._..se V. Ex• diz que tantas empresas neste País têm
know-how para chegar à mata ·amazônica, desmatar mi-

lhões de hectares, escolher a madeira, cortá-la, retirá-la,
benficiá-la, comercializá-la v~nder parte no rileroado interno e em pàrte exportá-la, mesmo sendo ali desconhe-'
cida, tudo isso em um pequeno espaço de tempo, então
por que V. Ex• não-as indicou? O Governo publicou editais no País todo, convocou as empresas nacionais mais
hábeis.
Vê V, Ex• que o Governo tudo fez. Talvez até haja,não discordo dC V, Ex•, - não tenho condições de discordar - pode haver alguma empresa no Brasil que tenha-cofldiÇões para tal, mas volto novamente ao seu
aparte iriíciai. QU.f:m SiOC V. Ex• está pensando em tratores de terraplenagem, capazes de empurrar em sua frente
uma nesga de mata, derrubando-a, afastando-a para os
lados, para ser ali deixada ou queimada. V.Ex• confunde. Esse é um know-how de oUtra natureza.
Desculpe-me V.Ex•, mas as medidas do Governo foram tomadas de modo s_éríO. AS empresas que aparecem
na primeira concorrência, foram unânimes em não se habilitarem. Qual era a opção do· Governo? Simplesmente"
abrir uma concorrência internaÇional? Nesse caso, decer_to a Oposição cairia sem pena sObre ele, alegando o alija~
menta proposital das firmas qrasileiras e entregando a.
obra a empresas estrangeiras.- A alternativa certa foi a
qUe o GOVefno_ §eguiu: abrir uma nova concorrência,
confiar nunia empresã que demonstrou capacidade de
assumir responsabilidade. A empresa fracassou, é: certo,
mas isso não invalida a'filosofia nem condena a decisão.

O Sr. José Fragel/i- Mas V. Ex• acabou de afirmar
que a CAPEMI, logo de início, disse que não tinha
know-how e ia buscar com empresas estrangeiras_, V.Ex•
disse, pode consultar a Taquigrafia.
O SR. JOSÉ LINS -Nobre Senador José Fragelli, se
foi- v"erificãdo na prime"ira cciD.coirência ...
O Sr. Jos.é Fragel(i-:-: V. Ex• fe2; ess~ aflrmação. Se ela
de inicio -uisse que não tinha know how, quer_ dizer que
· éla não éStavaÍecnica.ffiente preparada para o emprecn~
dim~to.
-

O SR. JOSb UNS - Claro! Mas isso se não procu~
rasse esse know-how em outra empresa de experiência
mundial, como propós.
O Sr. José Fragelli- Pode p!i!gar as notas taquigráficas que V.Ex• vai verificar sua afirmação.

O SR. JOS:t LINS - Não é necessário. Eu p çonfir~

mo.
O Sr. José Fragelli- A CAPEM I não tinha know-how

-

V. Ex• afírrnou isso.

O SR. JOSÊ LINS- Nobre Senador José Fragelli, eu
gostaria de tornar a discussão um pouco mais racional,
senio vamos· perter tempo. V.Ex~ diz que há know how
no País. O Governo o buscou através dos processos normais da concorrência pública, convocando todas as empresas nacionais que pudessem apresentar propostas,
ma:S estas-não aparecera-m.-~ possível que haja alguma,
desculpe-me V.Ex•, mas no caso, não apareceu nenhuma, nobre Senador. Optou-se, então, em vez de entregar
tudo a uma empressa estrangeira, por entregar a uma
empresa nacional confiável, capaz de buscar assessoramerito no ~xterior ou onde houvesse.
O Sr. José Fragelli -

Eu estou repetindo ...

O SR. JOSÉ LlNS -Permita-me V.Ex• continuar.
Este não é, aliás, o ponto principal da questão.
-O Sr. José Fr"age/li- Eu csiou repetindo e nem sempre é um mal repetir ...

O SR. JÓSÉ UNS- É sempre um prazer ouvir V.Ex•

O Sr. José Fragelli- ... e dizem que a alma da propagatlda está na repetição. Posso estar repetindo, mas V .Ex•, trazendo este assunto ao Senado ...
O SR. JOSt LINS- Desculpe-me V.Ex• O caso não
é de propaganda. Não des_ejo comprar nS.da a V.Ex•
O Sr. JosiFragelli- ... está, como diz o caboclo, trazendo este assunto sabido, consabido e discutido; como
diz o caboclo, parece que V.Ex.' está leiteando vaca rilorta.
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O SR. JOSt UNS- A não ser que V.Ex• esteja querendo me vender alguma coisa, alguma idéia, talvez.
Uma idéia, cujo ·preço me pã-rece alto demais.

O Sr. Hélío Cueiros -Permite V. Exf um aparte?
O SR. JOS~ UNS- Darei o aparte logo em seguida.
Farei, antes, referência a uma questão que V .Exf levantou ontem, se não me engano.

r-

Somente muitos meses d-epois que a CAPEM começou os trabalhos previstos no contrato com o IBDF
foi baiXada a Resolução n9 129, do Conselho Nacional
de Comércio Exterior autorizando, em casos execepcionais, a exportação de parte da madeira. Não houve sUrpresa nem escamoteação de condições, como V .Ex• afirmou. Toda a madeira extraída deveria ser estocada__ e oferecida ao mercado interno. Somente quando esse mercado não pudesse absorvê-la, principalmente as serrarias
da Amazônia, só então seria permitida alguma exportação. Diz a Resolução n9 129:

I - Para fins de comercialização, as madeiras
não conh~Xidas internacionalmente, procedentes da
região a ser alagarla com a implantação do Projeto
Tucurut. se"rão e-stocadas na forma de tora ou bruta,
sob a tiScali.taçào e controle do Ministério da Agricultura, em local a ser por ele deterininado.
I I - Apó5 estocadas, serão oferecidas ao mercado inlcrno,.através de comunicado público que con~
tem pie o volume então disponível, espédes, qualidade, tipos, prCÇõ ·mrnimo,- Cotldicões. de pagamento e
respectivo prazo de retirada.

Não havendo manifestação de inter_es_s_e
por parte do mercado doméstico, relativamente aos
termos. do comunicado referido no item precedente.
as madeiras poderão ser vendidas ao mercado externo, observa-dos os seguintes requisitos:
II(-

a) O preço de venda terá como refeiênci"a a -cotação internadonal de espécies similares.
Parágrafo único. Inexistintio produto similar, o'
preço serâ ajustado entre as. partes contratantes, mediante prévia aprovação da CACEX, para cuja providência far-se-á indispensável o fornecimento das
caracteríticas da espécie a ser comercializada.
b) O preço de venda c as condições de pagamento não poderão ser inferiores do que aqueles
constantes do comunicado público pertinente à
oferta interna.
IV- Na hipótese referida no item UI, a comercialização sob a forma de tora ou bruta, iári1iTíd;;1 em caráter de absoluta excepcionalidade, ficará limitada a um montante máximo de até 15% do -volume cfetivamente explorado de cada espécie a ser exportada.

Peço à _Mesa que incorpore ao meu discurso o teor
exato dessa Resolução, documento importante e, cer_tamente, de interesse de V. Ex•, nobre Senador Hélio Gueiros.

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V.
O SR. JOSf! UNS -
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Ex~

um -aparte?

Concedo o aparte a V. Ex•

O Sr. Hélio Gueiros - Eminente Senador, folgo em
ouvir agora, esses esclarecimentos adicionais de V. Ex•
sobre o detalhe da exportação de madeira em tora, des~
conhecida ao tempo em que fOi feita a concorrência
pública; porque ontem, quando transmiti a V. Ex~ essa
informaçiio, V. Ex• pôs dúvida na sua veracidade: naquela altura eu disse que as empresas idóneas, que acudiram ao primeiro chamado do Governo, p<.!ra o det-matamento e e>:ploração du área a ser inundada por TucuruL
elas se recusaram a aceitar os termo:> do edital. porque,
como eu disse ontem era técnica e humanamente impossível o apr<Jveitamento dc1.:.a madeira. Na segunda
..:oncorrência. rrobrc Sen~Ld<Jr. as empresas idôneas não
...:vmpare.:eram ao chamamento Jo Governo e esquisitamente. ,-;urpre~..:ndentemente, a clu só se h.J.bilitu uma
recém-criada empresa com o nome de CAPEM I Ag,ropc-

cuária Ltda, deixando bem claro que era uma empresa
formada exclusivamente para aquele fim, com o detalhe
jurídico de ser uma empresa de sociedade limitada, portanto não arriscando quase nada no_ empreendimento.
Acho, eminente Senador, que esse detalhe deveria levantar suspeitas, no Ministério da Agricultura, a respeito da
idoneidade das boas intenções dessa nova empresa. Porque· se as tradicionais empresas órasiteiras rião quiseram
aceitar o risco, como é que uma novata, da qual nunca se
tinha ouvido falar, mas apenas teve o cuidado de colocar
a sigla, na firma social, o nome de CAPEM I, este detalhe, na minha opinião, deveria fazer com que o Ministério da AgricultUra suspeitasse. E posso dizer a V. Ex~
que quando a CAPEM I Agropecuária Ltda. foi deci'arada vencedora da concorrência para a reti~ada da madeira
de Tucuruf o fato foi motivo de pilhéria e de gracejo, senão em todo Brasil, pelo menos no Estado do Pará, especialmente daqueles heróicos e tradicionaiS madeireiros
paraenses, que lutam com grandes dificuldades par;;1 explorar a madeira, Mas, logo depois. assim que a CAPEMI' Agropecuária Ltda. é declarada _vencedora, logo
após, o Governo revoga a proibição absoluta da exportação da madeira em tora, e permite, embora com esses
artifícios, esses jogos de, no artigo tal, na dâusu[a tal, ele
diz uma coisa, na cláusula segunda diz outra coisa, na
terceira diz que pode revisar, na quarta diz que depen·
-oen-do de certas coisas modifica, quei" áiZer, rio fim, todo
mundo sabe que não ficaria 15% e sim 100% a exportaçãO de rrüideírã em tora: Então, quarido hOuve- reVelaÇão dessa portaria foi um escândalo no Pará. E posso
dizer a V. Ex~, Senador José Lins, que desde esse instante, cesse empreendimento da CAPEf\.11 Agropecuária
Ltda. Foi considerado- e não sei se o termo é muito regimental -uma picaretagem por toda a opinião pública
do Pará. E quero dizer a V. Ex~ que os jornais da Capital
do Estado do Pará denunciaram isso permanentemente.
E houve-umjoma!ista, que se chama LUdo Flávio Pinto,
que escreve no jornal O Liberal, que estudou esse assunto de uma maneira profunda, e mostrandO o total e completa incapacidade da CAPEM I Agropccu~ria de realizar o seu intento. Dessa forma, eminente Senad_or,
admira-me que somente há poucos dias, quando umjor~
na! de São Paulo resolveu abrir baterias contra a CAPEMI Agro pecuária foi que o Governo tomou co-nhecimento do fiasco e do fraca~so que foi o empreendimento;
quando ele, se tem SNI no País, para informar o Governo de tudo, deveria saber que as autoridades parlamen·
tarCs -no Pará e os jornais de Belém denunciaram, há
quase um ano, não só o estado de insolvência da CAPE·
MI como, também, a sua total incapacidade para rea!i_zar o desmalamento. E tanto isso é verdade, eminente
Senador, que por uma coisa interessante lá na França se
soube primeiro do fracasso da CAPEM I Agropecuária
do que aqui em Brasília, porque o banco que havia inicialmente contratado o financiamento de 100 milhões de
dólares suspendeu imediatamente o financiamento de
uma. maneira unilateral, e resolveu perder ou disputar
apenas a -devolução dos 25 milhões de dólares. É só isso
que_ é estranhável, eminente.Senador, que só o Ministério
da Agricultura, que 6stàva à frente da- fiscãiiiaçào do
empreendimento, só tenha tomado conhecimento da real
situação do desmatamento em Tucuruí depois que os
jornais do Sul do País, especialmente de São Paulo, resolveram denunciar em manchetes o escândalo. Eram estas as observações que queria fazer a V. Ex~.

a

O SR. JOSÉ LINS - Não concordo com V. Ex• V.
se julga o dono da verdade. O fiasco CAPEMI a que
v,_ Ex~ se refere, poderia ter sido previsivel mas não de
inicio. Há um ano, eu_ mesmo participei de uma reunião
em __ que se levantou o problema do insatil;futório anda·
menta do contrato. A reunião compareceram membros
da CAPEMJ, técnicos em fiorestamento e uso das flores·
tas, buscando so!ut-ionar as difíeuldades do projeto e as
defidl!ncias da CAPI::MI que- diga-se de passagemsempre mereceu fé. mesmo reconhecido que o prohk:ma
era difícil; buscavam ali um rcajustumento do pr<;J-..:esso,
porque jú se sopesavam melhor as suas tlifu.::uldades.
Ex~

Dizer que os madeireiros do Amazonas ou do Parâ
poderiam pretender executar essa tarefa é um exagero.
V. Ex_~ está brincando comigo.

O Sr. Hélio Gueiros- Devem ter mais do que a Agro·
pecuária -CAPEM I.
O SR. JOSt UNS- Nesse caso, nobre Senador, os
madeireiros podetiam ter-se habilitado, através também
de uma empresa nova, poderiam perfeitamente. V. Ex'
sabe e todos nós sabemos que, em casos como este, é comum organizar-se uma nova empresa, justamente para
aquele objetivo específico. Agora, quem estará, realmente, apoiando a nova empresa? Quais as forças que estão
acopladas, apoiando as obrigações da nova entidade formada para isso? Por esse lado V. Ex• não encontrará nenhum erro, nem da CAPEM I e nem de ninguém. Dizer
que os madeireiros do Pará tinham condições para fazer
aquele trabalho, acho um exagero, nobre Senador.
O Sr. Hélio CueirOs- Tinham mais do que a Agropecuáría CAPEM:I, ilustre Senador.
O SR. JOS~ LINS- Por que então esses homens não
se reuniram, com a ajuda de V. Ex•, que tão bem conhecia o problema e já previa" tudo isso, pâra apres-eiltarem
sua proposta? Teriam prestado um extraordináriO e importante benefício a sua terra.

O Sr. Hélio Gueiros- Mas eu já disse a V. Ex•queera
humana e tecnicamente impossível a extração da madei·

ra.
O SR. JOSE: LINS- Então, se era humanamente impossível, eles também não teriam condições de executála, ~obre Senador. E vou adiante: quem sabe a opinião
púbtica do Pará estaria muito influenciada por aqueles
que querem, a priori, que aconteça o fracasso, ou o pior?

O Sr. Hélio Gueiros- Não sei em que V.Ex•. está se
baseando para essa precipitada avaliação.
O SR. JOSE. UNS- Vejo isso todo dia, nobre Senador. Críticas são feitas aos projetas de Governo mas
sempre pelo lado negativo, nunca querem encontrar
qualquer faceta positiYa ...
O Sr. Hélio Giéiros- Mas quais são os projetas do
Goverrio de intCrCsse da comunidade -parierlse?

O SR.

JOS~

UNS -Todos

O Sr. Hélio Gueiros -

Quais?

O SR. JOS:t: UNS- Ouça V. Ex•: todo o projeto Carajõ.'ls é do interesse d_o_Pará, Tucuruí terã profunda influência sobre a_economia do Pará e de todo o Nordeste
brasileiro.
O Sr. Hélio Cueiros -

E por que não sai? -

O SR. JOSÉ UNS -.Se V, Ex• não o deseja, se nele
não acredita; porque não sugere a criaÇão do Estado do
Tocantins. O Pará não precisa -de Carajâs, não precisa de
Tucuruí, não precisa aproveitar a madeira, não precisa
de nada ...

a sr. Hélio Cueiros- O Pará precisa de Tucuruf, precisa do Tocantiris..
O SR JOSÉ LINS- Veja, então, como V. Ex• Cai em
contradição: ao invés de tentar ajudar na anâlise do
problema, V. Ex•argumenta sempre pela desconfiança.
Quanto à exportação, nobre Senador, a autorização,
aliás parcialíssima, não se deu logo após a concorrência.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• vai logo
perdi a questão, assim não" tem graça.

dizen~o

que jâ

O _SR. JOS:t: UNS -Não exagere V. Ex•- V. Ex•
não sabe com que prazer o escuto ..
O Sr. HéliÕ Gueiros-

:t. recfproco

o prazer.

O SR. JOSÉ UNS- Voltemos então à- questão. O
que quero dizer é que o projeto é imenso. No Pará não
havia know how para isso; eu não acredito que houvesse .
Os madeireiros podem ter tido as suas queixas, mas houve um sério esforço do Governo para acertar.
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O Sr. Hélio Gueiros- Mas, nobre Senador, se não havia no Pará, haveria na CAPEM! AgroPecuâria?
O SR. JOS:t LINS - Não é a mesma cOisa. Uma empresa sólida e confiável...

O Sr. Hélio Gueiros - De Seguros privados?
O SR._ JOSE. LINS --... que se propõe a gerenciar um
grande empreendimento na terra de V. Ex•, aproveitando uma riqueza que certamente seria destruída ... E V. Ex•
só vê má fé! Não é assim que vamos resolver as questões
deste País.

O Sr. Hélio Gueiros- Mas veja V. Ex• o nosso azar: o
empreendimento é a nosso fav_or, o desmatamento era
para dar riquezas ao Pará. Cadê o desmatamento? Cadê
Tucuruí? Cadê'? _Nós vamos sair-da situação difícil com a
ajuda da CAPEM I?
O SR. JOSt. LINS- Eu Chega~rei lá. V. Exf:, sabe qui:
o contrato da CAPEM I já foi deSfeito. Ou
Ex_• desconhece isso?

_v;

O Sr. Hélio Gueiros - Mas nobre Seri:ldor, se até o
Governo, de ontem para hoje, já abjUrou a CAPEMI eu ·
me espanto de ver V. Ex• ainda defender a idoneidade e a
capacidade dessa empresa. Porque um dia desses o MInistro da Agricultura declarou que a CAPEMI tinha direitos, tanto que quem fosse parã-Iá eXplorai 8. mideira
que ela deveria explorar teria de pagar 20% do lucro para
a CAPEM!. A CAPEMI não fei-naâa, ela está relapsa
no pagamento de 25 milhões de dólares, mas ainda impôs condições -ao Ministro e ·o- MinisfrO dlssC que era
muito justo a CAPEMT re-cebei- 20% do lucro dos que
iam trabalhar para desmatar. Agora, no jornal de ontem,
o Ministro _que, na semana passada, era um bravo defensor da CAPEM I e achava -que era justo que a ela se pagasse 20% do lucro das outras que iam fazer o. trabalho
que ela não fez, veiO dizer, em nota oficiãl publicada em
todos os jornais, que a CAPEM! não pode mais continuar com o contrato, e o Governo resolveu rescindi-lo.
Como é que agora, aqui nO Senado, v: EX• Vem defender
esse defunto para o Governo, que é a CAPEM!? O SR. JOSE. LINS - Gostaria 'qúe V. Ex• fosse mais
breve. V. Ex• se contradiz a toda hora.
Talvez porque chegou atrasãdo e não ouviu o início de
meu discurso.

O Sr. Hélio Guefros- E eu peço-perdão a V. Ex.• por
isso.

O SR, JOSE'. LINS- Não oüviu o que eu disse, de inlcio que não vim aqui nem pafa defendCi~~

-

O Sr. Hélio Gueiros- Mas é_ o que V. Ex' estâ fazenR
do.

O SR. JOSt LINS - ... -e nem para atacar a CAPEMI! Estou expondo fatos reaiS, nobre Senador.

O Sr. Hélio Gueiros- Porque eu estou acusando a
CAPEM!.
O SR. JOS~ LINS- V. Ex• a acusa, mas infelizmente
com dados inaceitáveis. Por exemplo, quando V. Ex• diz
que a CAPEM! é relapsa com os empréstimOs de 25 milhões V. Ex• está totalmente errado, V. Ex• certamente
desconhece que o empréstimo ti:m dois anos de carência.
O Sr. Hélio Gueiros- Tem dois anos de carência depois de cumpridas as cláusulas.
O SR_ PRESIDENTE (Lcoofr Vargas) _.::_ Os Srs. Senadores que desejam apartear ·o orador devem solicitar o
aparte.
O SR. JOS~ LINs·....:.. V. Ex• está com eSpírito "pieCcincebido, o que é deplorável. Estou expondo fatos .. Jâ agora o Governo verificOu que a CÃ.PEMI não tem con·
dições de cumprir o contrato:

O Sr. Hélio Guefros- Isso é o que vínhamos dizendo
há muito tempo.

O SR. JOS~ LINS - .E: fácil aCi:rtar a postei-iorl. -Quero que V. Ex• me permita expor os fatos,- porque é isso

que impor~a. Que condicionantes levaram a_ essa rescisão?
~ 0- Sr.-- X{birlo Silva - Permit~ V. Ex• unl aparte?
O SR. PRllSIDENTE (Lenoir Vargas) - Nobre Senado!'J o tempo de V. Ex• já está esgotado.
O SR. JOSt LINS - Peço a V. Ex• que me conceda
a1guns minutos, eu agradecerei. Conce-do o aparte ao
nobre Senifdor Alberto Silva.

--o Sr. Alberto Silva- Senador José Lins, V. Ex• é um
engenheiro com capacidade profissional conhecida no
País ínteiro, e niu!IO me honra ser colega de V. Ex•
O SR. JOSE. LINS- Muito obrigado a V. Ex•

O Sr. Alberto Silva- Eu gostaria de _dizer que as coisas acontecem no. .Brasil de forma que eu acho que era
hora de termos mais cuidado com uma obra do porte de
Tucuruí. Veja V. Ex• que a primeira coisa que se sabe
quando se projeta uma usiria hidrelétrica é a área que vai
ser inundada. Então, quando vai se fazer o orçamento
dis obras da construção da usina, evidentemente que já
se sabe se a área -inundada tem riquezas ou não: e se te~,
qual o valõi- delas~ Então, o queeu diria· é Oseguinte: Tucuruf está- projetada acerca de-mais-de 20 anos,_segundo
suponho: entã~, ~ta flo!esta que ia se_r in~~dada tem um
~~ VifO"r" qUe até a-qiiele--P!-O}etÕ- RADAM deve ter determinado as espécies das arvores que ~!avam 1~, a qualidade
aaSmadeiras, o valor delas, porque é claro que se pode
identificar as eSpécies,-atraVés -do Projeto_RADAM. Então,- o que eu diria é o seguinte, no projeto da usina, nas
Obras fixas de barragem e tudo o mais, por que não se incluiu o ?Proveitaffiento de toda essa riq!J.eza como parte
integrante da obra, e ser atacado, talvez, até _antes da
cobrã~ poiS, eu soube, na ocasião, que o valor da madeira
era de 10 bilhões de dólares, e, neste casC?, .quase que
dava para consfruir â usina. Então é a pergunta que_ deiXo à inteligênCia~ a-rgUta de V. Ex.•
O S_R_. JOSS LINS- Nobre Senador Alberto Silva, a
pergunta de V. Ex• é pertineõ.te. Desde-1977 õ- Gove!no
começou a estudar a ârea e dela fez efetivamente, um le- -vantamento completo. Estabelecida a altura da barragem, de 72 metros,íoi determinada a área de inundação.
Toda a mata existente nesta área foi estudã.da. Foram dimensionadas secções de potencialidade, onde há madeira
_e onde não há, onde simplesmente a vegetação po_deria
ser destruída e onde se deveria explorar consistentemente
a floresta. Foram determinadas todas ªs e.!!pécies de madeír~ aproveí1:áveis;_8 quântidade foi avaliada, o sistemade iransporte foi analisado; estudou-se a qualificação
das madeiras e, desde o início - aqui refiio-me ao n-obre
Senador Hélio Guei.ros, -o avanço da comercialização
previa a divulgação das espécies madeire~~·as n_ovas no
País e no exterior._Por que"tud·Õ-isso? Por que, evidentemente, o objetivo era comercializar e se abarrotássetl!os
õ ini:rc_3.d0 i"n"ierno-,
que deixar madeira estocada, sujeita a ação deletéria do tempo?
Houve além disso, estudos, de aproveitamento deres*
toS~de madeira rlum projeto de fabricação de carvão~ v.
- Ex• tem razão, esses estudos eram necessârios e foram
feitos.
Dii-s6-que a CAPEM! fracassou e, realmente, ela não
cumpriu a tarefa. O "Governo teve que resCindir o contrato córtt ela firmado para garantfr a execução do trabalho.
Erro? Sim. A CAPEMI colneteu erros de administração;
houve deficiência administratiVa, ·hOuve ·problenias de
know·how. Qual era a alternativa? Esquecer~ exploraçãb
da madeira a limpeza da área? Convocar Uma empresa
estrangeira criaria, certamente, os piores problemas induzidos na opinião pública.
_ O Governo curripiiu e está cumprirido o-seu papeL No
momento em que se chega à conclusão cabal de que a
CAPEM! não tem condições de realizar o trabalho, rescinde o contrato. Cobrará da CAPEM! as obrigações as-·
sumidas perante o BNCC e buscará como estâ buscando,
um cani.inho novo para a solução do problema.

po-r

e

o Sr.

Mário: Mala- Permite

v.- Ex• um ãparte'?
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Q_ SR JOS~ LINS -

Concedo o aparte a V. Ex•

O Sr. Mário Mai_a- Nobre Senador José Lins, estamos escutando ~:om atenção a exposição de V. EI(.• acerca
do Projeto. Tucuruí que, ~liás, empolga toda a atenção
nacional neste momento, pela grandeza e importância do
mes~õ quanto aó aproveitamento das riquezas do su-deste parªense,_quantoao envolvimento de vârios ~SJ?ec
tos sócio-econômiCõs fmanceiros que estão trazendo à
baila e que os noticiários -d-os jornais são férteis em nos
apresentar diariamente. Estamos de acordo com os cuidados que o Governo tomou no sentido de aproveitar as
riqUezas madeireiras resultantes da massa biológica botânica que habitam aquela i'egião. E ainda mais diríamos
que a exemplo do projeto de aproveitamento da riqueza
vegetal de Tucurui, o Governo deveria estabelecer, de
uma vez por todas, uma polftica de aproveitamento de
toda a madeira em todas as áreas nacionais mas, principalmente na área amãzônica que estâ sendo objeto de
uma devastação insídiosa nesses últimos anos. Então,
_nobre Senador, nós verificamos que com a abertura dessas estradas de longos percursos e que questionamos a
necessidad~ no momento, de algumas delas. Achamos
que algumas são essenciais, são necessárias e vitais,
como a BR-364, que seria a órla oeste da penetração e
colonização de nosso Pais, uma vez quejâ temos a costa
leste beneficiada pelo Oceano Atlântico. Mas, algumas
estradas que foram construídas mais como projeto impacto do que como objetivo realmente ~e desenvolver e
criar vias de escoamento da riqueza. Podemos citar,
como exemplo, a Transamazônica e a Perimetral Norte,
que são duas estradas de longo percurso e que resultaram até o presente, em gastos bilionários, sem qUe apresentassem uma resposta efetiva "desSes gastos. Achamos
que essas estradas poderão ser necessárias no futuro,
mas no momento a escolha deveria ser o aproveitamento
da estrada natural; a grande calha amazónica e os seus
afluentes, que são verdade_iros oceanos doces e nós o sabemos desde os bancos escolares primários. A navegação
~possíVel durante.tàdo o tempo, de verão a inverno, da
foz do Amazonas atê a Fronteira Oeste, na cidade de Tabatinga. Os s_~~s afluentes, c~udais, enormes, como o Jurüâ,-o Purus, Madeira, Tocantins e o Tapãj6s, todos eles
com cnrsos-dC: milhares de quilómetros se prestam à navegação de grande calado.
o-SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- (Soa a camLembro ao nobre aparteante q~e a sessão_estA
se esgotãndC,--e o Õrador precisa Concluir e riós ainda vamos anunciar a Ordem do Dia da próxima sessão.

painha)~

O Sr. Mário A/aia - Vou concluir o meu aparte,
nobre senador e com a complacência de V. Ex•, Sr. Presidente. Achamos que deverá ser estabelecida uma polftica de exploração dessa riqueza, qúando se frzerem grandes desmatamentos como fizeram na perim.etral Norte,
na BR-364, na Transamazônica e nas estradas de penetração, porque nobre Senador, como o Senador Fragelli
estava chamando atenção aqui, não se deveria fazer, mas
se faz muito na Amazônia: derrubam-se as matas virgens, com uma riqueza enorme, que a natureza levou milénioS Para construir e, depois, se ateiam fogo e aquela
riqueza enorme é transformada, em poucas horas, em
cinzas, apenas para se ocupar um pequeno espaço vital,
quando madeira de lei Como Mogno, Cedro, Maru de
Cheiro,-lntaúba. Massarandllba, enfim, toda a madeira
de lei é ali sirrii)lesmente transformada em cinza impunemente. Não posso alongar-me, eu iria passar para outro
ponto do aparte sobre a CAPEM I, mas deixo encerrado
neste ponto para não ficar impertinente à Mesa, que jâ
me advertiu. Eu chamaria a atenção, nesta oportunidade, para que o Governo estabelecesse um~ política de extração madeireira". no País, com- fiscal.ização rigorosa,
dando os instrumentos reais e objetivos ao IBDF, para·
que fiscalize realmente e seja racional a exploração económica da riqueza vegetal da Amazônia. Quanto a outra
_parte, eu me reservo para uma o~tra_ oportunidade, se
houVer aiilda, para fazer :referência à CAPEM!, e aos .
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fracassos da escolha da empresa, e infelizmente para a
exploração das matas de Tucuruí. Muito obrigado a V.

Ex•.
O Sr. Virgz?io Távola - Pela ordem,- Sr. Presiderite.
Pela Liderança do PDS, gostaria de solicitar a Y. Ex• ã
prorrogação da sessão por mais 10 minutOs para que o
nobre Senador José Lins termine a sua oração.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- E regimental o requerimento de V. Ex• Vou colocá-lo em votação.
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Está prorrogada a sessão por mais lO minutos:
Continua com a palavra o nobre Senador José Lins.

O SR.JOSt UNS- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador Virgílio Tâvora a deferência e a V. Ex•, Si. Presidente, por me conceder mais 10 minutos para terminar o
meu pronunciamento.
Pronunciamento, Sr. Presidente, que julgo de grande
importância para esclarece-r uma qUC:stâOdéintCresse nacionaL
V. Ex•, Senador Mário Maia, feni ifltCira razão. To~
via, o estabelecimento de uma política de ocupação da
Amazônia, fatalmente envolverá o desdobramento das
suas vias de penetração, -das estradas; envolverá uma
política de aproveitamento dos seus recursos naturais;
do_ uso dos seus rios navegáveis. Ora, tudo isso vem sendo sistematícame"nfe estudado pelO Governo.
Tenho a impressão de que V. Ex•, sendo um homem
da Região, sãbe--quC a ·suDAM; fiaãiiOs e5tuda o ambiente amazônico, apoiando-Inclusive alguns institutos
de pesquisa._ Ainda não se chegou a um consenso sobre
essa momentosa questão gue, alíás, deve ser discutida
nesta Casa. Uma política de Governo, pari ocupaÇão da
maior Região deste País e da mais rica de todas, interessa, sem dúvida, a- toda a Nação- brãsileira. -- O Sr. Mário Mala- A ocUpação de modo racional,
objetivo, científico -e técnico.

O SR. JOS~ UNS -Claro, de modo racional. Sabe
porém V. Ex• que essa é uma questão dificfiima. Se V.
Ex• é contra as estradas, outros a querem. Quantos dos
Parlamentares da Amazônia têm solicitado do Governo
a implantação e a pavimentação de suas rodovias. A estrada cria novos meios de acesso e de escoamC:nto da
produção; independentes das calhas dos rios, mas trâz,
necessariamente, problemas paralelos. Ela permite que o
homem, o maior poluidor e o maior destruidor, de todos
os tempos, dentre todos os animais, possa tambêm chegar, com a sua ação devastadora sobre as matas- destruindo com a mão ou pelo fogo _;___ imensas riquezã.s
com o suposto objetivo de aproveitar a terra, que logo
será abandonada, em troca de uma nova gleba, igualmente devastada. Assim, a devastação prossegue.
Fiscalizar um proce·sso -dessa natureza na metade do
Brasil, em meio mundo, é realmente diflcil. Mas estou de
pleno acordo com V._Exf_Uma política corisistente é necessária.
Sr. Presidente, continuando a expor o problema da
CAPEM I, é preciso dizer que jâ constava dos compromissos do IBDF, a divulgação comercial das madeiras
no País-_e no exterior. O objetivo desse dispositivo não
poderia ser outro senão a exportação, mesmo porque o
nosso mercado não absorveria toda aquela madeira, em
tão pouco tempo.
Mas, afinal de contas, o que fez a CAPEM I, por tanto
tempo, em toda aquela área, apesar das suas dificuldades? Segundo o relatório que recebi da própria CAPEMI, de uma previsão inicíai de 5 milhões-de m 3 de madeira, depois reduzida para cerca de 2,5 a 3 milhões. A CA·
PEMI chegou a retirar 700 mil meti-os cúbicos de madeira. Diz ainda a informação que a ârea da margem esquerda, constante dos 65 mil hectares prioritários, jã. foi
praticamente aproveitada, diz mais que tem, em estoque,
cerca de 250 mil metros cíibicos de madeira, em toras e

cerca de onze mil metros cúbicos de madeira serrada.
Afirma que o valor dessa madeira é da ordem de vinte e
um l!_lilhões de dólar~§; que dispõe de equipamentos nos
quais investiu, cerca de 80 milhões de _dólares, inclusive
25 mílhões do empréstimo do BNCC. Sendo assim, ovalor dos equipamentos ali existentes, juntãriiente com a
madeira estocada, aliviaria, de modo sensivel, os prejuízos sofridos.
São informações fornecidas pela CAPEM I que apenas
transmito à Casa.

O Sr. Mário Maia- V. Ex• me permitiria um aparte
ligeiro, para inserir mais dados sobre os que_V. Ex• acaba de apresentar?
O SR. JOSE LINS- Concedo o aparte a V. Exf-, mas
pediria que fosse breve.
O Sr. Mário Maia- Gostaria então de adicioiíar aOs
dados que V. Exf- apresenta, outros tantos, publicados
hoje, pela Folha de S. Paulo:

"METADE DA MADEIRA SE PERDEU
A Agropecuâria CAPEMI perdeu metade de
toda a madeira que _conseguiu extrair em Tucilruf.
-·'Parte foi desvia-da, outra parte estragou-se" - admitiu o superintendente da empresa, ~oronel Ivani
Henrique da Silva, em entrevista publicada ontem
pelo ..Jornal do Brasil". Dos 700 mil m3 retirados,
ele só conhece o destino de 351 mil m 1."
"Não sei exatamente como, nem quem saiu ganhando com isso. Na época não havia qualquer
controle da movimentação de madeira" - afirmou
o coronel, referindo-se ao período anterior à sua
gestão, quando o superintendente da Agropecuâria
era Fernando Pessoa.
A CAPEM I aplicou no desmatamento 82 mi~
lhões e 244 mil dólares (cerca de CrS 31,9 bilhões),
obtendo um retorno de apenas 765 mil e 848 dólares
(Cr$ 297 milhões), equivalente à venda de 9% de
toda a madeira extraída desde 1981, 65 mil m 3 dos
700 mil retirados."
O SR. JOSê LINS - Não pretendo, nobre Senador
Mârlo Maia, aqui, defender a CAPEMI. Não disponho
de meios, de autorização para isso. Estou apenas tentando analisar, imparcialmente, um problema que interessa
ao povo e ao Govefno.
O Sr. Mário Maia- Estou vendo que V. Ex• não estâ
defendendo a CAPEMI. Jã que V. Ex•esfâ apresentando
dados, nós pretendemos, com a leitura dos mesmos, enriquecer os dados de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla). (Fazendo soar
a campainha.)- A Mesa comunica ao nobre orador que
há uma sessão do Congresso marcada para às 18 horas e
trinta minutos. Com â: prorrogação, essa sessão foi transferida para às 18 horas e 40 minutos. Nestas condições,
faz um apelo a V. Exf- para que encerre seu pronunciamentO, a fun de ensejar a realização da sessão do Congresso.
O SR. JOS!O LINS -Agradeço a V. Ex•
Encerro, nobre Senador Mário Maia, dizendo-lhe que
esses-dados foram trazidos a titulo de cooperação , de
colaboração para a análise da momentosa questão. Os
ilúmeros que acabo de citar foram-me fornecidos, gentilmente, pelo Presidente da CAPEMI, um homem honra_do dC. quem tenho em mãos um cartão encaminhando
um pequeno relatório. O problema deve Ser discutido em
termos altos. A Imprensa tem toda razão quando levanta
essas questões, que são de largo interesse nacional.
Quanto ao Governo, este tem feito todo esforço, não só
para aproveitar a madeira de Tucuruf, como para limpar
a área ·da bacia hidráulica da hidrelêtrica. Isso é conveniente_ para uma melhor manutenção das mâquinas que
vão prOduZir energia pai'a a Amazônia. Verificada a impossibilidade de a· CAPEM! realizar o trabalho,
rescindiu-se o contrato.

Agora, utna nova maneira de agir estâ sendo estabelecida, sob a respOnsabilidade do próprio Ministériq. O
IBDF ~entarâ, nuln novo esforço. O Objetivo é servir ao
País. De nossa parte, enquanto pudermos debater essas
momentosas questões, chamando a atenção para os erros voluntários, ou não, ai cometidos, estaremos cum"'
prindo a nÓssa obrigação. As acusações indébitas e os
supostos erros pessoais cometidos, sejam for furiciO-nlíi"iós -da CAPEM!, sejam por servidores do Governo,
nada têm que ver com o objetivo fundamental do Presidente Fi$UeÍI'edo nem do Ministro Amaury Stãbile, do
cuidar bem da coisa pública e servir bem à Nação brasileira. O Pafs precisa e a Amazônia exige que melhor a CO·
nheçamos. Que aprendamos a conviver com aquela
imensa Região que, afinal de contaS, é metade desie Brasil imenso, que queremos ver próspero e feliz.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOSE LINS, EM SEU DISCURSO.

CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR
RESOLUÇÃO N• 129
O Conselho Nacional do Comércio Exterior, na forma
do deliberado em sessão de 13-1-81, e tendo em vista as
atribuições que lhe confere a Lei n9 5~025, de 10 de junho
de 196~, regulamentada pelo Decreto n' 59.607, de 28 de
novembro de 1966, bem como o disposto nos artigos 2' e
49, incisos IX e XXII do Decreto-lei n' 289, de 28 de fevereiro de 1967,
Considerando o caráter pioneiro do projeto de cxa
tração do potencial madeireiro da área a ser inundada
em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de
Tucuruí, constituído, em sua grande maioria, de espécies
ainda não conhecidas internacionalmente;
Considerando as precauções que estão sendo observa~
das, no intuito de não comprometer ou prejudicar o
equilíbrio do sçtor madeireiro, em especial o da Região
Norte; incentivar o seu desenvolvimento e a implantação
de um pólo industria_! madeireiro naquela ârea;
Considerando o fato de o Projeto Tucuruí se constituir
em atividade piloto para o desenvolvimento de novas
têcnicas de gerenciamento a curto prazo, de cujo sucesso
resultará a introdução de adequada rentabilidade à exploração r~cional da madeira através de manejo flores ..
tal;
Considerando que a Resolução n9 86, de 7-8-73, deste
Conselho, ao proibir a exportação de quaisquer espécies
de madeiras em toras ou bruta, teve por objetivo:
-assegurar o suprimento de matéria-prima às indústrias internas de transformação;
-incentivar a exportação de produtOs manufaturados;
-evitar escassez ou desaparecimento de madeiras
nobres, sujeitas a longo processo de exploração predatória;
RESOLVE
I - Para fins de comercialização, as madeiras não conhecidas internacionalmente, procedentes da região a sez
_alagada com a ímplantação do Projeto Tucuruí, serão estocadas na forma de tora ou bruta, sob a fiscalização e
controle do MinistériO da Agricultura, em local a ser por
ele determinado.
II - Após estocadas, serão oferecidas ao mercado interno, através de comunicado público que contemple o
volume então disponível, espécies, qualidade, tipOs,
pr~ mínimo, condições de pagamento e respectivo prazo de retirada.
III- Não havendo manifestação de interesse por parte do mercado doméstico, relativamente aos termos do
comunicado referido no item precedente, a9-- madeiraS
poderão ser vendidas ao,mercadQ oxterno, observados os
-seguinÍes requisitos:
a) O preço de_ venda terá como referência a cotação
internacjonal de espécies similares.
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Parágrafo único. Inexistindo produto similar, o
preço serã ajustado entre as paites contratantes, mediante prévia aprovação da CACEX, para cuja provídêncià
far-se-á indíspensáVel o fornecUnento das ca-racterísticas
da espécie a ser comercializada.
b) O preço de venda e as condições de pagamento
não poderão ser inferiores do que aqueles os constantes
do comunicado público pertineilte à oferta interna.
IV --Na hipótese referida no item UI, a comercialização sob a forma de tora ou bruta, admitida em caráter
de absoluta expecionalidade, ficará limitada a um montante máximo de até 15% do volume efetivamente explorado de cada espécie a ser exportada.
Parágrafo único. A eXportação_ na forma prevista
neste item fica condicionada a que os respectivos contratos contemplem, também, quantidade não inferior da
mesma madeira, sob forma beneficiada.

DI~RIODOCONGRESSO

NACIONAL (Seção II)

V- A emíSsãó de Úliia de Exportação, pela CACEX,
relativamente às madeiras a serem exportadas na f~rma
dt? -tora ou bruta, dependerá de c(lmprovação, por parte
do interessado, do volume estocado da espécie a exportar, bem assim dos demais requisitos mencionados nos
itens II e III dj!~ta Resolução.
VI- Excluem-se das disposições constantes da presente Re-solução~ e, par conseguinte, da permissão paraexportar na forma de tora ou bruta, as seguintes espêcies
de madeira, ainda que originárias da região a ser alagada
pelo Projeto Tucuruí:
Anaruba
Andiroba
Angelim
Cedro
Cedro rama

Mogno
Muiracatiara
Parapará
Pau-amarelo
Pau-brasil
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Freijó
Pau-mulato
Peroba
I pê
Piquiá
Jacarandá
Jatobá
Sucupira
Macacaúba
Tatajuba
Virola
Maçaranduba
Marupá
VII- A CACEX, de--comum acordo com o Ministêrio da _Agricultura, poderá incluir na relação mencionada no item precedente outras espêcies de madeira comercializadas, de forma regular, no mercado internacional.
VIII- Permanecem em vigor as demais normas edisposições vigentes sobre a exportação de madeira, de que
trata esta Resolução.
Brasília, 13 de janeiro de 1981.- Emane Ga/vêas, Ministro da Fazenda.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÂO II
ANO XXXVIII - N• 007

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 1983

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos
termos do art. 55, § J9, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 001, DE 1983
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.951, de 14 de
julho de 1982, que "altera o Decreto-lei n9 1.893, de
16 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a adO!:àO de
medidas de incentivo à arrecadação federal."
Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-lei n9

···~

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA6•SESSAO, EM 8
DE MARÇO DE 1983
1.1-ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
1.2. I - Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n"'
7/83, de autoria do Sr. Senador

tv1oacyr Duarte, que ôispõe sobre a
expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de
situações (art. 153, § 35, da ConstiM

tuição Federal).
- Projeto de Lei do Senado no
8/83, de autoria do Sr.- SenadOr
Moacyr Duarte, que dispõe sobre

1.2.4 - Discursos do Expediente

Ata da 6• Sessão, em 8 de
marÇo de 1983

-Prazo para oferecimento de
emendas ao Projeto de Resolução
n9 1/83, lido na presente sessão.
1.2.3 - Requerimentos

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura

SENADOR ALBERTO SILVA
- Apelo ao Sr. Ministro dos
Transportes em favor da conclusão
da BR-135, no trecho compreendido entre Corrente, no Estado do
Piauí e Barreiras, no Estado da
Bahia.

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

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder- Necessidade
da revogação da Lei n9 6.733,_ de
1979, que di~põe sobre a escplha
pelo Senhor Presidente da República dos Reiton::s das Universidades
Federais. Apelo a Srt Ministra da
Educação e Cultura em prol do
atendimento do pleito da comunidade da Universidade de São
Carlos-SP, no tocante à indicação
de seu novo Reitor.

Fábio Lucena - Raimundo Parente - Claudionar
Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares- Aloysio
Chaves - Hélio Gueiros - Alberto Silva - Helvfdio
Nunes- José Lins ~Virgílio Távora- Martins Filho
-Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jure..
ma- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz CavalcanteLomanto Júnior- João Calmon- Amaral PeixotoNelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Henrique
Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso
Camargo - Alvaro Dias - Jaison Barreto.

1.2.5 - Comunicação da Liderança do PDS

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o_comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob u proteção de DeUs iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que_ serão lidos pelo Sr.
J9-Secretãrio.

Pr~si-

N9 171/83, de autoria do Sr. Se- nadar Jorge kalume, solicitando a
retirada do_ Requerimento nl'
97/83, de sua autoria, que solicita o
- Projeto de Lei do Senado n"' desarquivamento do Projeto de Lei
9/83, de autoria do Sr. Senador do Senado p9 122/81.
Nelson Carneiro, que inclui entre
N9s 172 a 184, ôe 1983, de desaras contravenções penais a--pi-ática
de atas resultantes de preconceitos quivamento de proposições que
mencionam.
de sexo e de estado civil.
validade de concurso para cargo ou

emprego na Administração Federal
centralizada e descentralizada.

adoção de medidas de incentivo à arrecadação federal."
Senado Federal, 8 de março de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente._

1~

- Projeto de Resolução n9 I /83,
de aut_oria do Sr. Senador Itamar
Franco, que dá nova redação ao ar~
tigo t 37 do Regínlento Interno flxa
em 48 horas o prazo para a Comis~
são de Constituição e Justiça opi~
nar sobre recurso contra decisão da
Presidência.

I .2.2 - Comunicação d::
dência

1.951, de 14 de julho de 1982, que "altera o Decreto~lei
nQ 1.893, de t 6 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a

- Referente à designação de
membros da CPI, destinada a in-

Presidência dos Srs. Nilo Coelho e
Henrique Santillo.
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vestigar o funcionamento do mercado financeiro do País.
1.2.6 - Requerimento

Março de 1983

DIÁR!<:J DO CONGRESSO NACJONAL (Seção II)

Prefeitura Municipal de Campinas
(S.P) a elevar em CrS
1.819.424.520,00, o montante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
N~ 185/83, de autoria do Sr. Se- Requerimento n9 "23/8"3, de
nador Affonso Cãinirgo, solicitanautoria do Senador Álvaro Dias,
do urgência para o Projeto de Lei
solicitando, nos termos do art. 367
da Câmara n• 151/82._
do Regimenlo Interno, o desarqui1.2.1 - COmuDicacào da Presi- vamenlo do Projeto de Resolução
dência
n9 45/82, que autoriza a::.Prefeitura
Municipal de Umuarama (PR) a
- Convocação de sessão concontratar operação de Crédito no
junta, a realizar-se hoje, às 18 horas
valor de Cr$ 368_.515.376,59. Aproe 30 ininUtos, com Ordem do Dia
vado.
que designa.
-Requerimento n9 24/83, de
1.2.8 - Pareceres
atiiõria _dQ S_erlador Álvaro DiaS,~Referentes às_ seguintes masolicitando, nos termos do art. 367
térias:
do Regimento lnteiilo;-o- desarqui. -SubstitutiVo do Senado ao - vamento do Projeto de Resolução
Projeto de L~i _da Câmanúi~--:f6J&l; -nV 147J82, que aUtof1Za·a Prefeifura Municipal de Jac_arezinho (PR) a
e Projetes de Resoluç~o n9s 155/82
contra1ãr operação de Crêdito no
e 162/81. (Redações finais.)
valor de Cr$ 202.020.570,00. Aprol.3- ORDEM DO DJA
vado.
- Projeto.de Lei da Câmara n9 ···-Requerimento n9- i5j83, de
40f8C(N 9 354/79, na Casa de ori- autoria do Senador Qdac1r Soares_,
gem), que dispõe sobre a obrigato-- solicitando, nos termos do art. 367
riedade da publicação de históriaS ·do Regiffiento Interno, o desarquiem quadrinhos nacionais, e deter- vamento do Projeto de- Resólução
mina outras providências. Aprova~ n~ 199/81, que autoriza a Prefeitodo, com emenda. A ComisSão de - ra Municipal de Macapá (AP) a
Redaçào.
-elevãr em Cr$ Il5.723:fl3,00, o
-Projeto de Resolução n 9 montante de sua dfvida consolida202/81, que 3.ut0iíz8. o Governo do
da. Aprovado.
....:.:: Requerimeilto n9 26/83: de
Estado do_ Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de USS
autoria do Senador Nelson Carnei50,000,000.00 destinado ao II Pia- ro solicitando, nos termos do art.
no de Metas_ Governamentais ~ 367 do Regimento Interno, o desarPLAMEG li - 79/83. Aprovado. quivamento do Projeto de Lei do
Ã Comissão de Red_ação.
Senado riQ 18/79, de sua autõría,
-Requerimento n9 11/83, de que dispõe sobre a aquisição de
autoria do Senador Lenair Vargas, imóveis funcionais por seus ocu~
solicitando, nos termos do arL 367 pantes, e dá outras providências.
do Regimento Interno, o desarqui- Aprovado.
vamento do Projeto de Resolução
- Requerimento n9 27/83, do
n9 115/81, que autoriza o Goyerno
SC:miôOr~elson- Cai-tieiro, solicido Estado de Santa Catarina ã rea~
tando, nos termos do art. 367 do
lizar operaÇão" de emprêstimo externo, no valor_ de USS RegimentO Interno, o desarq-uivámento do Projeto de Lei do Sc;n~cio
50,000,000.00, destinada ao pro~
n9 53/79, de sua autoria, que acresgrama de investimento do Estado.
centa e altera dispositivO na Lei n9
Aprovado.
6.179, de ll de dezeffi&rO de 1974,
- Projeto de Lei do Senado n9 que instituiu amparo previden16/80, que permite às empresas ciãrio para os maiores de setenta
contarem em dobro as despesas tri- anos e para os inválidos. Aprol'ado.
buláveis efetuadas com o i!mprego
-Requerimento n9 28/83, do
de estudantes universitários. -A pro- -Senador Nelson Carneiro, solici~
vado. Ã Câmara dos Deputados.
tando, nos termos do arL 367 do
-Requerimento n9 21/83, de Regimento Interno, o desarquivaautoria do Senador Lenoir Vargas, menta do Projeto de Lei do Senado
solicit<lndo, nos termos do art. 367 n9 19/80, de sua autoria, que d_eter·
do Regimeit-tõ Interno, o desarquí- riliria que as instituições de ensino
vamento do Projeto de Resolução superior vinculadas à União -mann9 65/82, que·aritOriia a Prefeitura teilha cursos noturnos. Aprovado.
- Requerimento n9 30/83, do
Municipal de São José do Cedro
(SC) a elevar eril Cr$ 6:711.000,00, Senador Nelson Carneiro, solicio montante de sua dívida consoli~ tando, nos termos do art._J67 do
dada. Aprovado.
Regimento Interno, o desarquiva- Requerimento n9 22/83, de mento d_o Projeto de Lei do Senado
autoria do Senador Marcelo Mi- n9 45(80, de sua auloria, que insti~
randa, solicitando, nos termos do tu i o salário profissional e determiart. 367 do RegimentO Interno, o na outras prQVidêndas.. Aprol'ado.
desarquivamento do Projeto de Re-.Requerime-nto n"9- 31/83, do
solução n9 156f82, que autoriza a Senador Nelson Cari1e"iro, solici-

tando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o dCsarQuivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 116/80, de sua autoria, que obriga a construção de creches nos con~
juntos habitàcionaiS. Apr~vado.
- Requerimento n9 32/83, do
Senador Nelson Carneiro, solicltando, nos termos do art. 367 do
_Regimento Interno, o desarquivamento dQ Projeto de Lei do Senado
n9131/80, de sua aUtoria, que obriga a apresentação semestral .da
conta corrente aos investidores dos
incentiv_os fis-cais. Aprov8do.
-Requerimento n9 33/83, do
Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos terinos-_do ait. 367 do
Regimento Interno, o desarquivarriento dó Projeto de Lei do Senado
n9 151, de 1980, de sua autoria, que
disciplina o emplacamento de carros Oficiais e dá outras providências. Aprovado.
-Requerimento n9 34/83,_ do
Senad_or Nelson -Carni:iro. SÕlicl:..
tando, nos termos do art. 367 do
Regiffiento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 145/81, de sua autoria, que atribui às secretarias de agricultura dos
Estados, dos terrftóriõs e do Distri~
to Federal a competência exclusiva
para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor rural.
Aprovado.
-Requerimento n9 3Sf83, do
Senador Nelson Carneiro, ·solici_tando, nos termos do art. 367_ d9
Regimento Interno, o desarquivamento do PrQj_eto de LeLdo Senado
n~' 203/82, de sua autoria, que revoga dispositivos da Lei n~' 'i.OH), de
23 de agosto de 1982, que dispõe
sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação
instituído pela Lei n9 5.645, de
1970. AprOl'ado.
~Requerimento n9 105/83, de
autoria do Senador Benedito Cane-lãs, solicitando, nos termos do art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 7/82, que autoriza o Governo do Estado de Mato GrosSo aelevar em Cr$ 7.296.572.730,40, o
montante de sua dívida cOnsÕiidada. Aprovado, após usar da palavra
o Sr. Gastão Mííller.
-Requerimento nQ 2/83, do Senador Aloysio Chaves, requerendo
a convocação de Suã Excelência o
Senhor Ministfo Antônio Delfim
Netto, da Sc!:Cretaría de Planejamento da Presidência da República, a fim de que, perante o plenário, preste informações sobre a
dívida externa e sua administração
pelo Governo - política fiscal e
cambial. Aprol'ado, após usarem da
palavra os Srs. Itamar Franco, LuiS
Cavalcante, Humberto Lucena,
Murilo Badaró e Roberto SaturniM

no.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, OE 1!183
D~põe sobre a expedição de certidões para a defesa
de dire!tos e esclarecimentos de situações (art. lSJ, §
35, da Constituição Federal).
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 As certidões para a defesa de direitos C c:scla~
recimentos de situações, requeridas aos órgãos da admi~
nistração centralizada du autárquica, inclusive às empresas públicas, socíedadeS de economia rilista e fundações
oficiais da União, Estados e Municípios deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contado do reg~stro do pedido no órgão expedidor.
Art. 29 Nos requerimentos objetivando certidões a
que_ se refere esta lei, deverão Os interessados fazer constar esclarecimentos relativos às razões e fins do pedido.
Art. 39 Esgotado o prazo a que se refere o art. 11', a
negativa ou retardamento de expedição da certidão importa em crime de responsabilidade para a autoridade ou
servidor.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A despeito das inúmeras providências de iniciativa do
Governo Federal visando à desburocratização, a expedição de certidões persiste entre os problemas mais merecedores de críticas.
O preceito contido no art. 153, § 35 da Cons-tituição
Federal deixa a cargo de lei infraconstitucfonRl as medidas assecuratórias a serem estabelecidas para a proteção
do direito individual nele inserto, qual seja o da expedição de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações.
No projeto de lei que ora ~e propõe é estabelecido o
prazo de 30 (trinta) dias para que a certidão requerida
seja expedida, Impõe-se ao in.teressado que manifeste, especificamente; as razões e os fins do pedido.
Como sanção, pelo ultrapasse do prazo estipulado, a
autoridade _ou servidor ficam sujeitos a pena de reSpõD."
satiilidade. A mesma sanção é fixada em caso de neJ;atiO projeto de lei em tela supre omissão existente no
nosso repertório legislativo e põe termo a abuso constumário de negar a expedição de certidões requeridas, ou
de retardá-las ao menor pretexto.
Sala das Sessões, 8 de riJ.ãrÇO de 1983. - Moacyr
Duarte.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
CAPITULO IV
Dos Direitos e Garantias Individuais

Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
§ 35. A lei assegurará a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas, para defesa de
direitos e esclarecimentos de situações.
(À Comissiio de Constituição e Justiça. J

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1983
Dispõe sobre a validade- de concurso para cargo ou
emprego na Administração Federal centralizada e
descentralizada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {I' A validade de concurso para cargo ou emprego na Administração Federal centralizada e descentralizada não poderá ultrapassar o prazo de austro anos

. Dl~Riü_DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoÜ)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, DE 1983

- Requerimento n9 3/83, do Senador Aloysio Chaves, requerendo
a convocação de Sua Excelência o
Senhor Ernani Galvêas, Ministro
de Estado da Fazenda, a fim de
que, perante o plenário, preste informações sobre a dívida externa
brasileita. Aprovado.
-Requerimento n11 36/83, ôO
Senador Tal1credo Neves, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, solicitãndo o desarquiva-

mento do Projeto d~ Rcs_olução n9
116/81, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar
em CrS 4.266.593.330,50 o montante de sua dívida consolidada. Aprovado.

-Requerimento n"' 37/83, do
Senador _Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~'
117/81, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar
em Cr$ 928.441.006;00 o montinte
de sua dívida consolidada. Aprovado.
-Requerimerito- n~' 38/83, do
Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarQUiVa:
menta do Projeto de Resolução n'i'
191/81, que autoriza o Goverrio do
Estado de Minas Gerais a elevar
em Cr$ 415.097.500,00 o montante

de sua dívida consolidada. Aprovado.
...,
- Requerimento n'i' 39 f83, do
Senador Tancredo Neves, sÕlicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de R~olução n'
260/81, que,autori:Za o- GOverno do
Estado de Minas Gerais a realizar
operação ·de empréstimo externo,
no valor de US$ 50,000,000,00,
destinada ao programa de investimentos para o exercício de 1982~
Aprovado.
- Requeriinentõ n"~ 40f83, do
Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimentó Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~'
135/82, qlie autorizã o Goveino do
Estado de Minas Gerais a -elevar
em Cr$ 14.999-.999.~64,20 o inontante de sua dívida consolidada.
Aprovado.

1.4- DISCURSOS APÚS A
ORDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNE!-·
RO, como Lfder- Dia Internacional da Mulher.
SENADOlf PEDRO SIMON.

Inclui entre as contravencões penais a prática de
atos resultantes de preconceitos de sexo e de estado
civil.

SENADOR FÃBIO LUCENA
- Problemática da Região Amazônica e, de modo especial, do Estado do Amazonas.
SENADOR GASTÃO MüLLER
- Recursos apresentados pelo
PMDB perante a Justiça Eleitoral
do Estado de Mato GroSso, -Sobl;'e
fraude eleitoral que teria ocorrido
naquele Estado nas últimas
eleições.
SENADOR HELV[D/0 NUNES - Argumentos em favor da
manutenção do trecho ferroviário
Luiz Correia-Parnaíba-Teresina.
1.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-DISCURSO PROFERIDO
EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 7-3~83.
3-ATOS DO PRESIDENTE
DO SENADO
N~'s

ll a 37, de 1983

4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
Atas de reuniões do Conselho

5-ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA

7 - LIDERES E V ICEpela Lídeiã:riça --Solidariedade à
LIDERES DE PARTIDOS
nota reiviiidicatória expedida pOr
entidades de clâ.Sse do setor da saú8- COMPOSIÇÃO DAS COde.
. MISSÕES PERMANENTES.

contado da respectiva homologação (art. 97, § 3'i', da
Constitu'içã:o Fedefal).
Art. 2"' Na hipótese de ser fixado em limite inferior
ao autorizado pelo art. I~', o prazo de validade do concurso ficarã automaticamente até aquele limite, caso re~
manesça candidato classificado e não aproveitado.
Art. 39 Enquanto não se esgotar o praz.o de validade
do concurso e houver candidato classificãdo _e não_ aproM
veitado, é Vedado a realização de nova seleção, objetiM
vando vaga comprometida com o concurso de prazo não
proscrito.
Art. 4~> O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias contado de sua publicaçãO.
Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~' Revogam-se as d}sposições em contrárío.

com rep-etidos gastos, quando seria lógico e mais econômico que, só i:ip6s absorvidos todos os candidatos aprova:dos, fossem tomadas essas providências.
Ademais, tal procedimento emissivo causa uma frustação muito grande nos candidatos aprovados que
aguardam com grande espectativa e ansiedade o seu chamamento e vêem consternados a exaustão do prazo,
baldando-lhes todos os esforços e estudos empre~didos,
qUando poderiam ser contempiã.dos com a simples medi·
da de prorrogação do prazo até o limite máximo preconizado pela Constituíção Federal.
A finalidade, portanto, deste projeto-de--lei, reside justamente em oferecer jUsta oportunidade a todos os cadidatos api-ovadosdentro do quadriênío que a Carta-Mag-na previu Cõm o prazo decadencial P~.ra_ os_ concursos.
- Saladas Sessõ_es, em 8 de mãrço de 1983.- Senador
Moacyr Duarte.

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA
A Constituição Federal estabeleceu no art. 97, § 3~> o limite máximo de quatro anos para a validade dos concursos para ingresso nos serviços da Administração FedCral
dereta e autárquica.
To dos sabemos que hã grandes dispêndios nos concursos com a publicação de editais nos jornais, nomeação
das comissões examinadoras, elaboração das proVas, sua
correção, atribuição de notas e, afinal, classificação dos
candidatos aprovados.
Acontece, no entanto, muitaS vezes, que nem todos
aprovados e classificados são nomeados, e a administação negligenciando-s~ de prorrogar o prazo de Valida-,
de de concurso ao teta estipulado pelo dispositivo da
Constituição Federaljã instau~;_a novo ~oncurso,,aicando

- -ConstituiÇão aa República Federativa do Brasil

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Constitui contravenção penal, punida nos
termos desta Lei, a recusa, por parte de estabelecimento
comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir,
atender ou receber comprador ou cliente, por preconceito de sexo ou de estado civil.
Parãgrafo único. Serã considé:rado agente da contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento.
Art. 2~' Recusar alguém hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade,
por preconceito de sexo ou de estado civil:
Pena- prisão simples-, de três meses a um ano e multa
de _3 (três) salários-referência a 10 (dez) saláriosreferência.
Art~ J9 Recusar atender cliente em restaurantes, bares, e locals semelhantes, por preconceito de sexo -ou de
estado civil:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, e
multa de 1 (um) salário-referência a 3 (três) saláriosreferência.
Art. 4~' Recusar entrada em estabelecimento pública, de diversões ou esportes, por preconceito de sexo ou
de estado civil:
Pena - prisão simples de quinze dias a três meses, e
multa de 1 (um) salârio~referência a 3 (três) saláriosreferência.
Art. 511 Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo
do funcionalismo púbHco por preconceito de sexo ou de
estado civil:
Pena - perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade em inquérito regular, para o funcionário dirigente da repartição de que depende a inscrição no con~
curso de habilitação dos candidatos.
Art. 69 Negar emprego ou trabalho a algu~m em autarquia, sociedade de economia mista, empreSa concessionária de serviço público ou empresa privada, por precOnceito cfe-seXo ou de- estado- civil:
Pena - prisão simples, de três meses a um ano, e multa de I (um) salário-referência a 3 (Üês) saláriosreferência, no caso de empresa privada; perda do cargo
paia o responsável pela recusa, ·no caso de autarquia, sociedade de economia mista c; empresa concessionária de
serviço público.
Art. 7~' Nos casos de reincidência, havidos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar a
pena adiCiOnal de suspenSão do funcionamento, por prazo não superior a três meses.
Art. _8~' A present~ lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 99 Ren_ov_a!fl-Se as disposições em contrário.
Justificação

Resultou de emendã: de minha autoria a redação do
texto do art. 158_, III, da Constituição de 1967:- "proibição de diferença de saiãrios e de critêrios de admissão
por motivo de sexo, cor ou estado civil."
- Tocou-me ainda a iniciativa do Projeto,_-que se converteu na Lei n'i' 5.473. de 10 de julho de 1968, que regulaM
.mentando esse_ dispositivo constitucional, estatui;
"Ar~. {9

São nulas as disposições e providênque, direta ou indiretamente, criem discriminações _entre brasÜeiros de ambos os sexos, para o
provimentO de cargos sujeitos à seleção, assím Jlas
empresas privadas, como nos quadros do funcionaM
lismo públíco federa!, estadual ou municipal, do serviço autárquico, de Sociedade de economia mista e
de empresas conCessionáriás_de serviço público.
Parágrafo ÜnicO~- ·IncoiTerá na pena de prisão
simples de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa de
NCrS 100,00 (cem cruzeiros novos) a NCrS 500,00
(quinhentoS -cruzeiros- nó~o.S) quem, de qualquer
forrria, obstar ou tentar obstar o cumprimento da
presente Lei."
~ias

Seção VIII
Dos Funcionários Públicos
Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos
os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei.
'' •
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(36) § 31' Nenhum concurso terã validade por prazo maior de quatro anos contado da homologação.
•..•••••••.• ::;. ~ -·· ••• ~ ••••• '-. ~· • ._.__-.,-$•• ;;; .-. ,_,.,,.
( Ãs ComlsSões de Constituição e ,Justiça e de Serviço Público Civil.)
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A Cariã Constitucional de 1969 manteve o texto de
1967 (art. 165, lll).
Numerosas são, porém~-as infrações impunes a esses
textos. A PETROBRAS proíbe que geólogas participem
de concursos públicos. O Tribunal de Justiça de Pernam~
buco tentou impedir a presença de condidatas do sexO feminino em concursos para a judicatura. Várias as reclamações contra hotéis e restaurantes que se negam a hospedar e servir fregueses do sexo feminino, quando desaCflmpanhadas. Empresas privadas recusam-se a empre·
gar mulheres casadas, separadas judicialmente e divorciadas, como até 1977 íniPediam o ingreSSo de desquitadas. A Lei de 1968, pOuco- divulgada, não tem sido cumprida e as atingidas pela discriminação inconcebível dela
não se valem. E as .autoridades não a apficam, porque em
geral a desconhecem. Daf a necessídade de um estatuto
~ais amplo, que por mais abrangente, impeça injusr~s
r'ês!rições à mulher, por motivo de sexo ou-de estado CIvil. O preseilte piojeto ê decalcado na Lei n~' L390,-de l
de julho de 1951, que leva o nome de seu autor, o então
DeputadO Afonso ArinoS~ e -a que dei, na-época, meu
apoio e meu voto;
Sala das Sessões, 8 de março de 1983.- Nelson Carneiro.

(A Comissão de Constituíção e Justiça)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Osprojetos Iidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
.
Sobre a mesa, projetas de resolução que vai ser lido
-pelo Sr. 1~'-Secretârio.

E lido

o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I, DE 1983
Dá nova redação ao artigo 137 do Regimento Interno e fixa em 48 (quarenta e oito) horas o prazo
para à Comis_são de Constituição e Justiça opinar
sobre recurso contra decisão da Presidência.

blÃRlC)_DO CONGRESSO NAéTONÃL (Seção ÍI) ~
co. Lamentavelmente, questões da mais alta relevância
para o bom andamento dos trabalhos legislativos continuam a carecer de orientação firme e segura por fQrça da
omissão regimental em estabelecer um lapso de tempo
máximo no qual deva necessariamente pronunciar-se o
órgão Próprio.
·
A presente proposição sugere o estabelecimento de um
prazo de48 (quarenta e oito) horas para qu~ a Co~issão
de Constituição e Justiçá se pronuncie tendo em vista a
premência de que se revestem tais pareceres. ~ notório
que os recursos apresentados contra decisões da Mesa
não têm efeito suspensivo fazendo-se portanto, nescessârio que a decisão final venha a lume em tempo oportuno de corrigir uma eventual irregularidade._ A demora
em tais casos certamente compromete a eficâcia dC qualquer solução reparadora de direito violado.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983, -Itamar Fran-

co
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto de
resolução que vem de ser lido, após ser publicado e distribuído em avulsos, fica_rá sobre a mesa, pelo prazo de 3
sessões ordinárias; para recebimentos de emendas, nos
termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~'
Secretário.

E lido e deferido o s~guinte
REQUERIMENTO Nl' 171, DE

1_~83

Nos termos-regimentais, requeiro a retírada do Requerimento-o~' 97, ~e 1983, de minha autoria, que solicita o
desarquivamentÕ do Projeto de Lei do Senado nl' 122, de.
1981, dispondo sobre amparo aos trabalhadores da borracha e dá outras providências.
Sala das Sessões, 8 de mnarço de 1983.- Jorge Kalu-

me.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a .mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~'-Secretârio.

São lidos os seguintes
O Senado FederaL resolve:
Art. 111 O artigo 137 e respectiva letra a do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com a s-iguinte redação:
..Art. 137. Q exame das Comissões sobie as
matêrias sujeitas- à reSpCctiva competêricia, excetUadas as emendas e os casos em que este Regimento
determine em contrârio, obedecerá- -aos- Seguinte$
prazos:
a) 20 (vinte) dias Para a Comissão de Cons-tituição e Justiça salvo quando se tratar de recurso interposto contra decisãO da Presidência, caso em que
o prazo será de 48 (quarenta e oito) horas;"
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
- --Art. 311 São revogadas aS -disPOsições erit Contrário.

Justificação
O dinamismO -pf6prio aos trabalhos de plenârio nem
sempre permite à Presidência resolver as questões incidentes à luz dos melhores princípios jurídicos. FreqUentemente surgem questões de alta indagação ou mesmo
casos inêditos que estão a exigir cuidadoso e minudente
exame antes de ser prolatada a decisão final. Sendo isto,
por um lado, impossível no curso da sessão e, por outro,imperioso a adoção de uma diretriz de imediato,
constata-se existir uma forte tendência a repelir toda e
qualquer uquestão de ordem" suscitada bem como qualquer ..recurso" formulado contra decisão oralmente prolatada.
A processualística consagrada, tanto pelo Regime-nto
Interno da Casa como pelo Regimento Comum, su)eiiã
ao prévio pronunci3mCnio da Comissão de ConstituiÇão
e Justiça qualquer decisão do Plenário que erivolva revisão de ato do Presidente no curso dos trabalhos de plenário. Inexistindo praia -expreSSo no "iCX.iõ -regimental
para que o órgão técnico se manifeste em casos que tais é
comum vir o assunto a ser relegado ao ocaso burocrâti-

REQUERIMENTO N• 172, DE 1983
Nos termos do disposto do art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~'_96/80, que
"dispÕe sobre a participação de servidores nos órgãos de
direção e fiscalização das entidades·quç menciona", feita
a recOnstituição do. processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. -Jutahy Magalhã~s.
---REQUERIMENTO N• 173, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivament_o do PLS nl' 122/80,
que ''dispõe sobre a colocação em caderneta de poupança de depósitos judiciais", feita a reconstituição do
processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. -Jutahy Magalhães.
REQUERIMENTO N• 174, DE 1983
Nos termos do_disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS - 128/80,
que permite deduções no Imposto de Renda das pessoas
fíSicas e juifdica.s, para firis culturais, a partir do exercício financeiro de 1981, ano base de 1980, e df outras providências, feita a reconstitUição do prOcesso, se necessária.
Sala das Sessões, 8 d~ março de 1983.- José Sarhey.
REQUERIMENTO N• 175, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 149/80,
que .. acrescenta parágrafo ao__ art. 344 do Regimento Interno", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. -Jutahy Magqlhães.
REQUERIMENTO N• 176, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 174/80,

Mar<;o de 19ff3 ·

que "dispõe sobre o funcionamento das clfnicas -que
menciona", feita a reconstituição do processo, se neces~
sãda.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. - Jutahy Magalhães.
REQUERIMENTO N• 177, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro õ âesarquivamento do PLS- n9 29-0/80,
que "altera dispositivos da Lei n9 5.107, de 13-9-66", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 8.de ma~ço de 1983. -JuJahy Magalhães.
REQUERIMENTO N• 178, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 308/80,
que .. acrescenta dispositivo aO Decreto_-lei n~' 201, de 27
de fevereircr de 1967", feita a recpnstituição _do processo,
se necessária.
Sala das SesSões, 8 de março de 1983. -Jutahy Magalhães
REQUERIMENTO N• 179, DE 1983

N~s termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS 110/81, que
"dá nova redação ao § 29 do art. 589 do Código Civil",
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 8.de_março de 1983. -Jutahy Maga·rhães.
REQUERIMENTO N• 180, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PI;.S 150/81, que
"dispõe sobre a arrecadação de bens vagos, para os efeitos que especifica", feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala_das Sessões, 8 de março de 1983. -Jutahy Magalhães.
REQUERIMENTO N• 181, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 231/81 que autoriza a Prefeitura de Machado
(MG) a elevar em Cr$ 153.625.500,00 (cento e cinqUenta
e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e qUinhentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada'\ feita a
reconstituição do processo, se necessáría.
~- _S--ªla das_SeS$Ões, 8 de março de í983._- Tancredo_Neves.
REQUERIMENTO N• 182, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquiVamento dõ Projeto de ResoluÇão n9 238/81- que autoriza O Governo do Estado de
Alagoas a realizar operação de empiéSfimo externo, no
valor âe US$ 20.000.000,00-(Vinte -milhões de dólares
norte-americanos), destinado a Programas de Investimento daquele Estado, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. - GUilherme
Palmeira.
REQUERIMENTO N• 183, DE 1983
-Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro. o.desarquivamento do Projeto de Resolução n9 22/82, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. ~ Helvfdlo Nunes.
REQUERIMENTO N• 184, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS 130/82, que
.. actescetua parâgrafo ao art. 73 da Lei n9 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos)", feita a reconstituição do processo, se necessária.
_
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. -Jutahy Mag~
lhães.

Março de 1983

O SR. PRESIDENTE (NilO Coelho) - Os requerimentos que Jlcabam de ser lidos serão publicados e incluídos, oportunamente, em Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos:Concedo a palavra ao nobre Senlldor Alberto Silva.
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miz3.i Os minguã.dos recursos da Nação, éitiaceitâvel que
se reinicie uma estrada que jã estâ em Picos no Pia ui, e
que, para chegar a Barreiras, são mais 450 Km.
-~Atendendo exatamente à imperiosa necessidade de
economizar os recursos da Nação é que proponho, aqui

Finalmente, que os eminentes Senadores piauienses
He!vídio Nunes e João Lobo formem comigo nesta bata~
lha que ora inicio, não para que não seja construído o
trecho da Fortaleza/Brasília, Picos/Barreiras, mas para
que seja dada prioridade aos trechos aqui mencionados,
isto é, GaturianojOeiras e CristalândiajBarreiras.
Sõ asSim teremos imediata economia de combustívç:is,
e vasta r~gião do Piauí será beneficiada, com vigorosa
corrente de trãfego que se estabelecerá dentro do Piauí,
do Nordeste para Brasília, São Paulo e Sul do Brasil.
(Muito bem/ Palmas.)

e agora, que o Ministério dos Transportes reveja sua po~
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte dissição e, em lugar de prosseguir ·agora na construção da
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
---aR-020, trecho Picos/Barreiras, determine a conclusão
Ocupo a tdbuna hoje para cobrar do Ministérío dos
da BR-230, trecho GatudanojOeiras, no Piauí, que são
Transportes uma dívida contraída com o meu Estado, e
apenas 45 Km, e conclua o trecho da BR-135, Cristalândia/Barreiras, que sãO apenas 150 Km.
referendada pelo eminente Senador Aderbal Jurema,
como Líder do Governo, na Comissão de Economia.
Assim, Sr. Presidente, Sr. Senadores, com a cons_Trata-se da ligação roâoVíáf'ía Correrite, no Pi:iUt;
trução de apenas 195 Km de estrada, parte dentro do
-----Piauí, parte dentro da Bahia, todo o Nordeste, a partir
Barreiras, na Bahia, na 8"1(-135.
de Recife para cima, terá uma ligação rodoviária para
Explico: Fui relator, na Comissão de Transportes, do
Brasília, passando por dentro do Piauí, hoje mais curta
Orçamento da União paia 1981, do DNER e RFFSA.
Analisando a proposta orçamentária, verifiquei que o
em pelo menos 200 Km de diferença, já que 0 trecho FeiDNER havia colocado verbas para dezenas de estradas
ra de Santana(!;larreiras está concl_1,1ído.
no Nordeste, mas nem um centavo para a BR-135, isto é,
Repito aqui, e com toda ênfase, que só a economia de
a ligação Corrente/Barreiras.
c_o_mbustível que será obtida com a ligação aqui proposNão me conformando com tamanha inj!J,stiça feita ao
ta, dará para pagar os 195 Km que mencionei, em curto
Piauí, apresentei uma emenda, retirando do Fundo Ferespaço de tempo.
De fato, se considerarmos que durante um ano, pelo
roviário, que era de 20 bilhões, a quantia de 500 milhões
de cruzeiros, para· serem aplicados pelo DNER no pras_menos um milhão de veículos de carga partem do Norseguimento daquela rodovia, que deixei em Corrente
deste para Brasília, e têm que percorrer mais 200 Km do
desde 1975, quando terminou o meu mandato de Goverq_ue o necessário~ considerando ainda que um caminhão
carreáado não faz mais de 3 Km c_om um litro de óleo,
nador ·
Na discussão da emenda, agora na Comissão de Eco_ gastará cada caminhão 66 litros para percorrer os 200
nomia, apresentei como justificatiVa O fato de ter eu
Km.
construído uma estrada estadual de 700 Kffi, desde FloUm milhão de caminhões gastarão, por ano, 66 miriano até Corrente, exatamente para oferecer aos veiculhões de litros de óleo diesel; a CrS 102,00 o litro, terelas do N ardeste um caminho mais curto para Brasflia,
mos 6 bilhões e setecentos milhões de cruzeiros de econodesde que o Governo Fedeial completasse o trecho Cor~
niia.
rentejBarreirasjBrasília, e Picos/Floriano.
Considerãndo, finalmente, a custos atuais, ciue o
Explicava eu que a diferença de percurso, para quem
DNER faz um quilómetro de rodovia, classe I, por Cr$
estivesse no Nordeste, de Perbambuco para o Norte, e
40,000.000,00
teremos o custo dos 195 Km em Cr$
quisesse ir a Brasília por fora do Piauí, era de 1.800 Km,
7.800.000.000,00. Assim, a estrada que proponho será
já que teria que passar- obrigatoriamente por Teófilo
paga em I ano, se con~derarmos o percurso de i?a e vol~
Otoni e Belo Horizonte.
ta.
Só a economia de combustíveis obtida com a conclu-Se -a BR-135 continuar parada em Crístalândia, como
são da BR-135. Corrente;sarreirãs, daria para pagar o
praticamente_estâ hã oito anos, e for construído o trecho
custo da estrada em menos de um ano.
da
BR·020, Picos/Barreiras, este trecho vai servir soEste argumento foi tão cOnVincente,-qUe a maiOria dos
inente -ali'ês cidades_ do Piauí, a saber: Simplício Men_des,
membros da Comissão votOu a favor da min-ha emenda,
São João do Piauí e São Raimundo Nona to, e em grande
inclusive o Deputado Milton Brandão, do PDS do Piauí.
-parte dos territórios piauiense e baiano, esta estrada
Foi então que o Senador Aderbal Jurema, falando
atravessará região quase desértica, seca, imprópria para
como Líder do Governo, fez uma proposta: se eu retirasqualqUer tipo de desenvolvimento agrícola ou pecuário.
se a emenda, ele se comprometeria, em nome do Gover-Ao contrário, se minfia prOposta for ac_eita, o enorme
no, a ir c-omigo ao Ministério dos Transportes, e-lá infor~
ttáfego de veículos do Nordeste para Brasília passará
mar ao Ministro que a BR~I35 deveria ter prosseguimenpor Picos-Oeiras, Floriano, ltau"eiras, Canto_ dQ Buriti,
to no menor espaço de tempo possível.
Eliseu Martins, Cristíno Castro, Bom Jesus, Redenção
Aceitei a proposta, retirei a emenda, e o Senad_or
do Gu_rguéia, Gilbués, Corrente e Cristalândia, tOdas
Aderbal Jurema foi comigo até o Ministro Eliseu Resenelas no- tirritóiio piai.tiense, atra-vessindo uma das rede, e ali ouvimos o fonrial compromiss-o de que o trecho
giões mais ricas dé-todo o Nordeste, os requíssiri1os, vada BR~l35 Corrente/Barreiras, seria incluído prioritales dos rios Itaueiras e Gurguêia.
riamente no Orçamento de 1981.
Antes de_c_oncluir este pronundamento, deisejo expresAgora Sr. Presidente, Srs. Senãdores, decorridos três
sar aqui os meus agradecimentos, como Senador e como
anos deste compromisso, assisto com tristeza .que o Go_piauiens-e, ao Senador Virgílio Távora pelo muito que ele
vernador do meu Estado, numa demonstraç-ão rle descofez pelo Piauí, quando -relatou o Plano Nacional de
nhecimento total dos principais problemas do Piauí, não
Viação. A nossa pedido, fez com que diretriz geral da
moveu uma palha para que o trecho mencionado da BR~R·l35, dentro do território piauiense, acompanhasse a
135 chegasse a Barreiras. O DNER fez apenas o pequeno
diretriz da PI·4, a -estrada estadual que construímos, gatrecho Corrente/Cristalândia.
rantindo, assim, que aquela rodovia federal passasse por
Preferiu o GovernadOr do Piauí, durante seus quatro
todas_ as cidades do Vale do Gurguéia, e nlais Gilbués~ a
anos de Governo, proclamar por todos os meios de cocidade dos diamantes, antes bem distanciada da rota da
municação ao seu alcance que ele havia feito em três
BR·l35.
anos o que todos os Governadores do Piauí, reuntaos,
Finalizando, faço um apelo, primeiro, ao Ministro
não fizeram em 30.
Cloraldino Severo, que determine a imediata conclusão
Por outro lado, assisti num dia destes o Ministro dos
do trecho GaturianojOeiras, na 230, e o prosseguimento
Transportes declarar, entre as prioridades de estradas feda BR-135, Cristalândia/Barreiras._
derais no Nordeste, a conclusão da BR-020 até Bar!eiSimultaneamente, apelo para a Bancada do PDS com
ras.
assento nesta Casa, atravês de seu ilustre Uder, o nobre
Ora Sr. Presidente, Srs. Senadores; dentro da conjunSenador Aloysio Ch<i.Ves, para que ajude o Piauí na con·
tura económica em que vive o País e a premente necessisecução desse objetlvo, já qÚe o eminente Senador Aderdade, de um lado, de economizar combustível para evitar
bal Jurema assumiu um compromisso em nome do Governo, _d~ que a BR-135, trecho CristalândiajBarreiras,
aumento de importação, ·e de outro, escolhendo as prioteria prioridade em sua construção:
ridades das obras públicas a serem atacadas para econo-

a·-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Llder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
RetomO hoje nesta Casa, não sem um certo constran·
gimento, assunto p.elo qual venho lutando já hã mais de
três anos e que, infelizmente, a insensibilidade oficial ímpede que se chegue a uma solução satisfatória. Trata~se,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, da alteração da Lei nt
6.733, aprovada, entre aspas, pelo Congresso Nacional
por decurso de prazo em dezembro de 1979.
Como se sabe, a referida lei, contrariando uma tra~
dição historicamente enraizada no modelo de ensino su~
perior deste País, transfere ao Senhor Presidente da República a competência para escolher livremente e nomear, em comíssão, os dirigentes das fundações de ensino superior instituídas ou mantidas pela União. A regu~
lamentação da Lei, feita pelo Decreto n9 84.716, de 19de
maio de 1980, esclarece que ao Presidente da Repóblica
competirá a escolha e nomeação do Reitor e Vice~Reitor,
além dos membros do Conselho Diretor; ao Ministro da
Educação competirá a escolha e nomeação dos Pró·
Reitores, Sub-Reitores, Diretores e Více-Diretores, e ao
Reitor competirá a escOlha e nomeação dos Decanos,
Chefes e Subchefes de Departamento. Todos em comis-são, isto ê, sem mandato e demissíveis ad nutum.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, poucas haverão de ter sido as vezes que urna lei foi repudiada de forma tão unâniirie rieSte Pafs. Na época~ o próPriO Minis~
térío -da Educação e Cultura, as universidades, o Conselho de Reitores, as associações de professores e toda a
comunidade universitária, além de intelectuais e difercn~
tes setores da sociedade civil brasileira, se manifestaram
pública e vigorosamente contra esse extravagante diploma legal. Na verdade, quando se falava em abertura, em
redemocratização, em disposição para o diálogo, atingia
autoritariamente o Governo a um setor crítico da vida
nacional - as fundações universitárias retirando-lhes
qualquer possibilidade de autonomia e, pior ainda, instituindo uma forma dupla de escolha ~e dirigentes, pois as
universidades federais autárquicas cootinuã.riam, como
de fato continuam até hoje, com o sistema de escolha
partindo da elaboração de lista sêxtupla pelo órgão superior da Instituição que ê então submetida ao Presidente
da República.
Sr. -PreSidente, Srs. Senadores:
Váriãs-'têm sido as Oportunidades em que tenho abordado o assunto nesta Casa. Decorridos 3 anos da decretação da Lei, são tantos os problemas que ela tem causado que: custa compreender a razão de sua manutenção
áté esta dat~L
A-oportunidade de uma retomada do problem~ nesta
Casa, contudo, decorre do que está se passando-agOra na
Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, uma
das 15 fundações de ensino superior atingidas pela Lei nt
6.733.

Ternlina hoje, 8 de março, o mandato do atual Reitor
da Universidade de São Carlos, mandato de 4 anos, de
vez que ele foi escolhido anteriormente à Lei nt 6.733.
Desde outubro passado, a comunidade universitária de
São Carlos se organizou e, com a participação maciça âa
comunidade- professores, funcionários e alunos- optou por um processo democrático de escolha do novo
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reitor, ,definindo um calendârío eleitoral que, depois de
fielmente cumprido, chegou ao seu térmíno cm ro de dezembro passado com a entrega de documetno ao Minis-

tério da Educação e Cultura e ao Palácio do Planalto,
contendo a reivindicação de que o reitor noni.eado fosse

escolhido democraticamente pela comunidade universitária.
Atê o momento em que pronuncio estas palavraS; Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não se sabe quem foi o escolhido pelo Sr. Presidente da República, mas todas as indicações que a comunidade tem recebido, tanto do MEC

como do próprio Conselho Curador da Universidade de
São Carlos, é de que não será o nome daquele indicado
democraticamente pela comunidade universitária. _
A propósito de São Carlos, Sr. Presidente, Srs. Sen~
dores, já há u_ma notfCia nova -dívi.dgada._ pela imprensa
de hoje, através do Correio Braziliense, sob o tfwlo:
SÃO CARLOS: MEC POPf: INTERVIR
"O Presidente não trabalha sob pressão''. Com
essa frase, é inclusive ameaça de intervenção, a Ministra da Educação Esther Ferraz fechou a questão
em torno da reivindicação da comunidade acadêmica da Universidade de São Carlos, que exige a permanência do atual reitor, escolhido através de
eleição direta.
A ministra recebeu uma comissão da UFSCAR
representante das associações dos docentes, dos funcinários, de pós-graduação e do_DCE-Livre, às 16h.
Diante dos argumentos da comissão, a Ministra exigiu a cessação de toda manifestação e pressão como
condíção máxima para que o novo ieitor seja indi- _
cado pelo Presidente da República.
Numa clara ameaça de intervenção.
OS põrta-vozes da comunidade universitária de São
Carlos, comentaram, então, segundo ainda o Correio
Braziliense:
"A Ministra só mostrou preocupação de evitar
pressão ao_P_r~id_e_nte da República", disse a Comissão, acrescentando._
-Quando a Universidade exerce a democrada e
autonomia, defendida inclusive nos meios Oficiais
para a reestruturação universitária nos dão um
xeque-mate. A audiência é que foi uma trerilenda
pressão a comunidade acadêmica, ameaçando inclusive com a intervenção."
Ainda na útima quinta-feira, numa provável maOObra,
o MEC divulgava o nome do vice-reitor e deixava em
aberto a escolha do reitor, o que provocou ã imediata
resposta do Conselho Universitário da Universidade de
São Carlos conforme documento divulgado na sextafeira passada e que leio a segUir:
"O Conselho Universitário da UFSCar, órgão
máximo desta universidade, reunido hoje (4.3.83),
em respeito aos anseios desta comunidade universitária e aOS princípios de autonimia e democratização da universidade brasileira, vem a público: 1)
reiterar seu apoio incondicional ao processo de
eleição do reitor da UFSCar, realizada em dezembro de 82, que culminou com a eleição, pela comunidade, do professor William Saad Hossne; 2)
manifestar seu total apoio à reividicação dos professores, funcionários e alunos desta universidade, pela
imediata nome3.ção do reitor eleito, como forma de
garantir a continuidade do processo de democratização interna, condição fundamental para concretização dos objetivos desta universidade e manutenção da qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não é somente em São Carlos que o cumprimento da
Lei n'i' 6.733 tem sido problemático. Sabe-se, por exemplo, que a Fundação Universidade do Piauí está há um
ano sem reitor à espera de um acordo entre os líderes do
PDS local para a escolha do nome a ser indicado. O mes-

mo ocorre ha Universidade Federal do Acre, onde o
mandato do reitor jã terminou e um novo ainda não foi
escolhido à espera de outro acordo político com o PDS.
No Mato Grosso, só depois de muita disputa foi nomea-do o novo reitor que acabou. felizmente, sendo um nome
ligado à vida universitária. Desnecessário seria mencionar, também, as reações que provocaram na comunidade
universitária local a escolha do atual reitor da Universidade de Brasflia em maio de 1980. Naquela época, recebemos vários Srupos de professores e alunos no Senado
Federal que nos solicitavam aPoio numa luta em qui:
acabaram derrott:tdos.

O Sr. Murilo Badarô- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço com muito
prazer V. Ex~

O Sr.ldu.rilo Badaró- Nobre Senador Humberto Lucena. com a sua permissão, gostaria de aprestar a V. Ex'
alguns esclarecimentos em torno deste problema. A colocação in1cial de V. Ex• pode até merecer que se lhC dê,
num tempo oportuno, provimento do ponto de vista da
revogação da Lei n' 6.733. Mas, a verdade -é que a lei
existe e como tal deve ser cumprida. A Sr• MiiiiStra da
Educação, nesse episódio da Universidã.de de São Carlos, procede rigorosamente nos estritos termos da legislação em vigor. E fez mais: examinando a questão, sob
um prisma mais amplO, recebeu ela uma comissão de
pessoas interessadas na solução do problema, manteve
cordial e respeitoso diálogo e, com o objetivo de disten-der o clima ali existente, que certamente é prejudicial à
própria universidade, que_ exige para o cumprimento de
suas tarefas: o equilíbrio, a prudência e o bom senso, aracionalidade, a Ministra, valendo-se ainda dos dispositivos da lei, nomeou o Vice-Reitor, cuja tarefa pritlcipal
, nesta fase será a de restabelecer o clima de harmonia in-dispensável e que a Universidade encontre, assim, o seu
melhor caminho. O que não será razoável, no entendimento da Ministra e no entendimento do Governo é a
tentativa de se impor uma solução através do exercício
de mecanismos de pressão que não se ajustam nem são
adequados a uma Universidade e que estão absolutamente desconformes ao espírito e aos ob}etivõS da Lei n<1
6.733. Quero prestar este esclarecimento em homenagem
a V. Exb 9, .sobretudo assinalando que a preocupaçã-o da
Sr• Ministra da Educação, que é uma figura respeitada
na comunidade intelectual do Brasil, nos meios universitários de oilde ela prOVém, S. Ex• está realizando os esforços suasórios, persuasivos, necessários, para evitar
que esta crise adquira proporções que não estão_absolutamente sintonizada com as aspirações da própria Universidade de São Carlos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não tenho nenhuma dúvida, nobre Senador Murilo Badaró, de que a Ministra da Educação goza de um alto conceito público em
nosso País. Quanto a isso V.J;x• tem o meu_ inteiro apoio.
O que quero discutir inicialmente é a revogação dessa
famigerada lei que signifiCou uma intervenção abrupta e
violenta nos seio das Universidades, porque vimos 15
universídades federais que vivem sob_ o regime de fundação ficarem sujeítas à livre nomeação dos seuS reitOres
e pró-reitores, pelo Presidente da República, podendo
essa nomeação recair em qu~m quer que seja! Pode ser
inclusive alguém que não tenha nenhum vfnculo com a
comunidade universitária, como tem ocorrido muitas vezes em nosso País. Pode ser inclusive alguém indicado
por simples infl_uência político-partidária, como parece
estar acontecendo em certos Estados, a ponto de em algumas universidades, como no Piauí e no Acre, a Reitoria ficar acéfala porque_ o_ PDS local não chegou a um
acordo em torno do nome que merecia a sua chancela
junto ao Presidente da República!
Apresentei há cerca de três anos, em 1980 precisamente, um projeto de lei visando revogar este dispositivo legal. Este projeto de lei teve parecer favorável das Comissões de Justiça e dr! Educação e Cultura, por unanimidade, porém, jamais Consegui incluí-lo na Ori::lem do Dia,
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porque nos meus entendiment'O$ mantidos, à época, com
a Liderança do PDS e do Goverao nesta Cisa, a notfcia
que me chegava- como ainda me chega até hoje- é a
de que o projeto rião tem luz verde do Palácio do Planalto para ser aprovado no Senado Federal.
Ainda ontem, numa reunião com o nobre Senador
Aloysio Chaves, Líder do PDS e do Governo no Senado,
apelei a S.Ex', à su3. sensibilidade de ex-Reitor da Universidade Federal do Pará, de Professôr universitário,
para que tomasse a si essa tarefa de livrar as fundações
de ensino superior dessa mciristruõsidade jurfdicâ. que
não pode continuar nesse Pais!
Quanto ao problema de São Carlos, é apenas uma
conseqUência a mais da vigencia desta lei. O que Ocorreu
- ali? O Reitor que termina o seu mandato, que era de qua·
tro anos, de acordo com a lei anterior, fez uma administração de tal sorte brilhante, que recebeu apoio unânime,
através, inclusive, de uma eleição por voto secreto, da
comunidade universitáría: dos professores, alunos e funcionários. E o que a comunidade universi!ária de São
Paulo solicita ao Governo Federal, através da: Sra. Ministra da Educação? Que esse Reitor seja -pelo menos
mantido, já que compete ao Presidente da República,
pela legislação em vigor, nomeá-lo. O que a Universida·
de de São Carlos não quer é que seja nomeado para lâ
qualquer um, um estranho à comunidade, um simples interventor.

O Sr. Murilo Badaró .:.._ Permite V.Ex• _um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Permita-me apenas completar a resposta ao aparte de V.Ex•
Tanto a_ssirri;-nõbre Senador, que o Vice-Reitor a que
se refere V.Ex•, em nota publicada pela Folha de S. Pau·
lo, diz, textualmente:
"Aceito a Vice-Reitoria da UFSCA, se for indicado, dentro do mais curto espaço de tempo, um
- Reitor que atenda à ansiedade da comunidade universitária."

O Sr. Murilo Badaró- ~ isto mesmo.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Veja V.Ex•, o
Vice-reitor que foi nomeado está praticamente condicionàndo a sua posse a um pfocedimento demOcrãticci por
parte do Governo, em relação ao provímerito do cafgo
de Reitor daquela Universidade.

O Sr. MuriloBadaró- Nobre Senador, para conhecimento de V.Ex•, a Sra. Ministra da Educação comunicou ao atual Reitor que o seu nome está sendo levado à
consideração do Presidente da República, dentro do processo normal de enviar vários nomes, para que o Senhor
Presidente da República, dentro daquilo que lhe compete a lei, esc_olha o Reitor. O Vice·Reitor tem como objetivo a sua nomeação apenas para desarmar os espíritos,
facilitar o pro~so sucessório. Daf esta nota altamente
lúcida. O que se quer é_ realmente pacificar a Universida~
de. E a própria Ministra da Educação assinala ao _a~ual
Reitor, Sr. William Saad Hossne, que seu nÕme está sCndo le_vado ao exame e à consideração do Senhor Presidente da República. Portanto, são -duas etapas do discur~
s.o do V.Ex•, o importante discurs_o de V.Ex•: uma ê o
problema dã lei, que V.Ex.' alega que o s~u projeto ainda
não veio a Plenário, apesar de ter merecido parecer das
comissões _que o examinaram. A Outra é o problema da
Universidade de São Carlos. Espero que V.Ex• me c-onceda a indulgência com relação ao episódio da Universidade de São Carlos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Poís não!

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um apatte?
O-SR. HUMBERTO LUCENA- Antes de conceder
o aparte, com muita honra, ao nobre Senador Hélio
Gueiros, pelo Pará, eu gostaria então, diante das últimas
palavras do nobre Senador Murilo Badaró, contar com
S. Ex• para nos ajudar em duas tarefas: a primeira, a
principal delas, a revogação desta Lei que af está, de n'i'
6.7-31.~de modo a que possamos devolver a autonomia às
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universidades qu~ São tundaÇões, em número de IS neste
Pais. Estou ce"rto de que S. Ex• não se furtará a esta colaboração.

Em segundo lugar Q!J.C S. Ex• transmita a Srt Ministra
'da Educação, não só o meu apelo, mas, talvez, de todo o
'Senado, para que S. Ext- prestigie jUnto ao SenhOr Presidente da República a indicação f~ta pela comunidade

universitária de São Carlos.

Qu~rta-feira

.. D_IÁRIO DO _CONGRESSONACIONAL (Seção II)
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O Sr. Mu;ilo Badaró- V. Ex• me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com todo o pra-

zer.
O Sr. Muruo Badaró- Com relação à primeira piute.,
V. Ex• contarâ com toda a minha ajuda e colaboração,
no sentido de trazennos a debate esse problema, que eu
considero importante para a universidade brasileira, ainda que de pronto eu não possa concordar com todos os
pontos abordados na sua tese. Mas acho que devemos
discutir o assuntO, e fazê-lo tão rapidamente quã.nto
possível. Com relação à segunda parte, estou certo de
que V. Ex• poderã confiar na Sr• Ministra da EducaçãO;
que naquilo que lhe compete, irá levar ao Senhor Presidente da República os elementos para que S. Ex• possa
tomar a decisão final. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•
Concedo o aparte ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hêlio Gueiros- Eminente Lider Humberto Lucena, é de louvar a luta de V. Ex• em favor da autonomia
e da democratização da universidade brasileira. V. Ex•
mencionou que já hã 15 universidades brasileiras sem autonomia e sem democracia porque, através desse artificio
de fundação, o Governo pouco a pouco estâ impedindo
que a comunidade universitária escolha livremente o seu
reitor.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Perfeitamente.

O Sr. Hélio GueiroS- ~preciso notar V. Ex• que inicialmente os reitores eram escolhidos dentre uma lista
tríplice; então havia uma liberdade, ou uma autoridade
maior da comunidade universitária para escolher três.
Veio o Governo reVolucinârio e inodificou a lei, e agora
exige uma lista sêxtupla, através da qual é muito diflcil o
Governo não· ter condições de incluir o seu candidato, a
não ser que seja muito ruim e multo repudiado peta comunidade universitária. Então, V. Ex• tem razão nesta
sua luta pela revogação da lei. Mas, eu quero chamar a
atenção de V. Ex• para a intenção do Governo de transformar todas as universidãdes brasileiras em fundação,
com o objetivo exClusivo não de dar inaior autonomia e
flexibilidade administrativa a elas nuis-para poder nomear livre e arbitrariamente o seU reitOr. Então, acho
que a luta de V. Ex• deve se estender para que, pelo menos, se poupem as atuais universidades brasileiras que
ainda têm o direito de escolher o -seU reitor, através de
uma lista sêxtupla, que não sejam envolvidas neste artificio da fundaçãO. Quanto à afirmação dã ilustrC Minístra
da Educação e Cultura, de que o Presidente da República não décide sob pressão, o que eu acho estranhâvel e
intolerâvel é uma declaração desta natureza. Porque nas
democracias, eminente Líder, vale a pressão popular,
vale a pressão das comunidades universitârias; Nada
mais legítimo, nada maiS lícitO. E o GoVerrio, Cm vez de
se zangar, se aborrecer com essas press~esl deveria dar
graças a Deus de ser bem orientado por essas pressões
legítimas, como é o caso da comunidade da Universidade de São Carlos.. Acho que a Ministra, que eu sei que é
cheia de predicados, inclusive é uma pedagoga, professora ilustre no Brasil, não deveria repúdiar essa preSsão,
mas, sim, aceitá-la de bom grado, examinar a procedência dessa pressão, até porque é própria de todos os pafses
democráticos essa pressão dos vários Setores da cOmunidade. E o Governo só pode realmente atender as necessidades e aspirações da comunidade se fOr S"ensívil a essas
pressões que eu considero legítimas. Muito obrigado a
V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA -Começo comentando as suas palavras finais.
O que se dá, nobre Senador, e V.Ex•. hâ de estar bem
lembrado, é que, no caso brasileiro, estamos vivendo
uma democracia sul generis, uma democracia que o ex-PreSidente Geisel cognominou de •·relativa" e que hOJe
eu qualifico de ·•autoritária", · ond~ se f~la_ muito em
diâlogo mas, dentro da qual, qu~ndo se procura realmente o diálogo o que se vê é justamente essa acusação
de que está havendo pressão sobre o Senhor Presidente
da Repóblica. Penso como V. Ex•., a comunidade universitária de São Carlos está exercendo um direito demociático, que é o de reivindicar, atravês do apoio unânime
dos seus membros, de professores', alunos e funcionados,
a manutenção, dentro da lei atual, que é uma lei infame
mas ·e-stá em vigor, de um reitor que teve um-inagnffico
d~empenho à frente daquela unidade universitária.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo. _Fazendo
soar a campainha)- O tempo de V. Ex.•. já se esgotou.
O SR. HUMBERTO LUCENA_- Já terminarei, Sr.
Presidente.
De outra parte, V. Ex•. salienta muito bem, que é propósito- da admiriistraÇão federal, aliás reiteradamente
anunciado, o de transformar as atuais universidades autárquicas em fundaç_ões. Entã-o, o qüe se deseja, na realidade, em última anâlise, é manter a lei atual sobre as fundações, para que o Sr. Presidente da República passe a
ter a facuidã.de de nomear livremente os reitOres de todas
as universidades brasileiras~

_Daf porque a nossa luta, que nós esperamos seja co~
roada de êxito pela revogação dessa lei.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex•. um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu pediria apenas
·ao _no~re colega gue fosse brevíssimo, porque já recebi a
ãdvel-têiiciã dã Mesã de que o meu tempo está esgotado.
O Sr. Moacyr Duarte~ Nobre Líder Senador Humberto Lucena, sõu um homem de formação universitária,
1Dclusive já tive oPOrtUnidade de p;rticipãr do CorPo diretive da UniverSidade Federal do meu Estado, da qual
sou professor por_concurso. E po~ esta razão quero levar
a V. Ex•. minha-Solidariedade à sua intenção, substantivada num projeto de lei, pretendendo a revogação da Lei
ili 6.733, que agride e compromete frontalmente a autonomia das universidades brasileiras, hoje transformadas,
algumas _delas, em fundações universitárias. Evidentemente a lei peca pel:i sua iniqUidade, e não se admite que
ela componha o atual elenco de legislação de um País
que busca apressadamente a plenitude do regime demo·
crático. Estou solidário com V. Ex•. no mérito de sua
pioPositura. Permito-me apenas aditar que embora a lei
mereça sua revogação, a eminente Ministra da Educação
e Cultura comportando·se e agindo como estã, o faz em
absofuta consonância com o dispositivo legal. A lei me-_
rece reparos mas o co~portamento adotado pela Ministra Esther Figueiredo Ferraz está em absoluta consonância e não à revelia da legislação pertinente ao assunto.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito me desvanece o apoio de V. Ex•. à luta que venho empreendendo
pela revogação da Lei n' 6.733. em relação às fundações
de ensino superior. Quanto ao procedimentó da Sr• Ministra da EdUcação e Cultura, Esther de Figueiredo Ferraz, na verdade, nobre Senador, o que se discute é a
ameaÇa que ela teria feíto, segundo a imprensa, à Comis~
são qUe a prOcurou; em- ilome da comunidade, de se no~
mear pafa aquela universidade um reitor, inclusive estra~
nho aos seus quadros, que pudesse vir a pdr "ordem na
casa", que segundo ela, estaria ameaçada de anarquia, o
que na verdade não ocorre. Porque o que se dá é um plei·
to democrático da comunidade universitária junto à Sra.
Ministra para que ela presti&ie, por sua vez, junto ao -Se·
nhor Presidente da República, a indicação de um deter·
minado nome para a reitoria daquela universidade.
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O Sr. M oacyr Duwte - Dar a enormidade da lei que
V. Ex•. pretende revogar, que permite uma ação dessa
natureza.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•. agora me
deixa em dúVida. V. Ex•. se refere à ação da Ministra ou
da comu-nidade universitáría?

O Sr. Moacyr Duarte- Da Ministra.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ah, da Ministra.
Então, muito bem, eStOu de acordo com V. Ex•
Sr. Presidente, concluo:
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O fato é que a tão falada redemocratização da vida nacional ainda não chego~ às fundações universitárias.
Não é ~ais admissível no Brasil de 1983 que Se continue
a escolher dirigentes de universidades de forma tão autoritária, eu diria até ffiesmo âe forma tão provocativa, eXcluindo inteiramente a comunidade do processo, marginalizando, portanto, os principais interessados.
E~ ma~ço de 1980 apresentei nesia Casa o Projeto de
Lei n9 02/1980, que exclui as fundações de ensino superior do âmbito de aplicação da Lei n~' 6.733. Este projeto
.teve parecer favorável na Comissão de Constituição e
Justiça e na Comissão de Educação e Cultura onde recebeu brilhante parecer do nobre Senador Gastão MUller.
Apesar disso, o projeto jamais alcançou a ordem do dia e
acabou arquivado ao término da Legislatura passada,
nos termos do artigo 367, do Regimento Interno.
No momento em que solicito o desarquivamento do
projeto nesta Casa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, espero contar com a sensibilidade suprapartidãria dos Srs.
Senadores e lanço um veemente apelo às autoridades federais, em especial à Sr• Ministra da Educação- e Cultura, Professora Esther de Figueiredo Ferraz, para que não
permita que a escolha do novo reitor da Universidade de
São Carlos se transforme em mais uma ocasião de vitória
do autoritarismo, mas, ao contrário, reafirme a democracia que é, sem a menor dúvida, o grand~ e mais caro
anseio da Nação, no momento histórico que atravessamos.
Era o que tinha a dizer. (Muito ·bem! ·Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Jorg~- :Kalume- Mârio Maia - Eunice Michiles GabiieT Hermes- Ale~andre Costa- João C~telo
José Sarney -João Lobo ...,.. Almir Pinto- Carlos Alberto~ Moacyr Duarte- Marcondes Gadelha- Marco Maciel - Guilherme P~imeira - Albano Franco Lourival Baptistá - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Luiz Viilna - !osé lgnácio -Amaral Furlan - Be·
nedito Canetas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon Tarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1•Secretárici.

E lida a seguinte
Brasília, 8 de março de 198'3
Senhor Presidente:
Em aditamento ao Ofício datado de 3 de março corrente: e nos termos do art. 86 do Regimento Interno, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a CPI
criada pela Resolução 52f80, destinada a Investigar o
Funcionamento do Mercado Financeiro do País, no que
concerne aos componentes filiados ao PDS, ficou assim
constituída:

Titulares
José Lins
Lomanto Júnior
Virgílio Távora
Gabríel Hermes
João Castelo
Almir Pinto

~~~-------~----------------~
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Suplentes
Jutahy Magalhães
Jorge Kalume
João Lúcio
Albano Franco

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Aloysio
Cha~·es, Líder da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -O expediente lid_o vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. I'>'-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 185, DE 1983
Requeiro urgência, nos termos do art._37l, alínea c do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n•
151, de 1982, que-~'dispõe sobre a criação de cargos na
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná e dã outras providências".
Sala das Sessões, 8 de março de 1983.- Alfonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O requerimento que acabã de ser lido .será. publicado_ e incluído
na Ordem do Dia da_sessão seguinte, nos termos do art.
375, ítem III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Henrique San~illo)- A Presidência convoca _sessão coi:ifi.J.nta a realizar-se boje, às 18
horas e 30 minutos, no pleilâi'io da Câmara dos Deputados, destinada à votação do Projeto de Lei n~ 33,_ de
1982-CN, que cria o Registro ~acional de Transp?rtes
Rodoviários de Bens, fixa -condições para o exerdciO da
atividade e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobr_e a
mesa, redações fi~ais que--Vão ser lidas pelo Sr. 19Secretário.
Siio lidas as seguintes
PARECER N• I, DE 1983
Comissão de Redação
Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n'il 86, de 1981 (11'1' 609/79, na Casa de origem).
Relator: Senãdor C1audionor Roriz

A Comissão apresenta a redação do vencido para o
turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 86, de 1981 (n11609f79, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo único aô are 893 da
Consolídação das Leis dQ Trabalho, dispondo sobre a
notificação, por via postal, das decisões dos Tribunais
Regionais do Trabalho.
Sala das Comissões, 8 de março de 1983. -:- Lomqnto
Júnior, Presidente - Claudionor Roriz, Relator- João
Lobo - Saldanha Derzi.

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publiç_ação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
Comis.são de Redação

PARECER N• 2, DE 1983
- Redação final do Projeto de ResõluÇâo ri9 155, de
1982.
-

Relator: Senador João Lobo
A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~" !55, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a elevar em Cr$ 877.101343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 8 de março de 1983. --Lomanro
Júnior, Presidente .,.... .Jdio Lobo, Relator - Saldanha
Derzi -:-- Claudionor Roriz. .

ANEXO AO PARECER N• 2, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nP 155, de
/982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição,_ e eu,
Presidente, promul~o a seguinte

RESOLUÇAO N•

, DE !983

Autoriza a -Prefeitura Municip~l de-Bagé, Est~do
do Rio Grande do SuL a elevar em Cri
877.101.343,05 {oitocentos e setimtã e sete milhões,
cento e um mil e trezentos e quarenta e três cruzeiros
e cinco centavos) o montante de sua divida consolldada.

O Senado Federal resolve:
=Art. l~> E a Prefeitu~a Municipal de ·B~Sé~ E~tado do
Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução
nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au=tOrizada a elevàr o moniante de si.ia diVícfà corlsOiidada
em Cr$ 877.101.343,05_ (oitocentos e Setenta e Sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeik
ros e cinco centavos), correspondentes a 603.249.98146
(UPCs, considerando o valor nominal da UPC de Cr$
1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqilenta e três cruzeiros e noventa e seis cerifavos), vigente em janeiroj82, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
juntá ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.,
este na qualidade de agente financeiro dá :Sãnco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução das
obras de infra e superestrutura compreendidas no "Projeto de Valorização de Bairros", naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. ;2.9 Esta Resolução entra em vigor- na data de
sua publicação.
Comissão. de Redaçào

PARECER N• 3, D.E 1983
Redaçãofinal do Projeto de Resolução nP 162, de
/98/_

ANEXO AO PARECER N• I, DE 1983
Redação do vencido para o tumt.i suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n" 86, de 1981 (nP 609/79, na Casa de origem), quedá
nova redação ao caput do art. 899 da Consolidação
das Leis do Trabalho, e determina putras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !I' O ari. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de i 9 de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redaçào,
convertendo-se em § 19 a redação do caput,
renumerando-se os demais parágrafos:
''Art. 899. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais e por suas Turmas, serão notificadas as partes, _ou seus procuradores, por via postal."

Relator: Senador Saldanha

D~rzi

- A Com is são apresenta a redação final, dO Projrito de
Resofução n9 162, de 1981,_ que a_utoriza o GoVern~ do
Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000,00
(duzentos e quarenta e seis milhões de cruzelros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 8 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - João
Lobo - Claudionor Roriz.

ANEXO AO PARECER No 3, DE 1983
Redaçãofinal do Projeto de Resolução nP 162, de
/98!_

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

Março deJ$lJ

RESOLUÇAO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em Crl246.000.000,00 {duzentos e quarenta e
seis milhà_es de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.

O Seriado Federal resolve:
Art. }9 É o Gove:rno do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
246:000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à implantação de módulos de Atividades Educativo-Artístico~Culturais, no Centro· de
Convenções, Feiras e Exposições SfA, naquele Estado,
obedecias as condições admitidas pelo Banco Central dÕ
Brasil no respectivo processo.Art. 29 Esta Res.olução entra em vigor na data de
-sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está Hn- da i"Hora do ExPediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, ein turno único, do Projeto de Lei da
Câmara rl9 40, de 1981 (n~> 354/79, na casa de-origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórías em quadrinhos nacionais-_e-âetermina outras providências, tendo
<'ARECERES, sob n•s L2!6 1.217, de 1981,
--das Comissões:
-de Educação e Cultura, favorãvel, com emenda
que~apresenta de n~" 1-CEC; e
-de Economia, favorável ao projeto e à emenda
da Comissão de Educação e CultUra.

e

Em votação o projeto, sem prejuízo di emenda a ele
oferecida.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam _como
estão. {Pausa.)
Aprovado.

F: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40, DE 1981
(N9 354/79, na Casa de origem)
·
Dispõe- sobre a obrigatoriedade da publicação de
histórias em quadrinhos ni:lcionais e determina outras
provldên_cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> Ficam as empresas editOras de periódicos em
quadrinhos obrigadas a publicar, na proporção mínima
de cinqilenta por cento do conjunto de suas edições, bis~
tórias em quadrinhos nacionais.
§ {9 A proporcionalidade a que se refere o caput deste artigo serã estabelecida, mensalmente e por editora,
--tanto em relação ao número de periódicos do gênero,
quanto ao m,ímero de páginas de cada publicação.
§ 211 No caso de jornais, o percentual será calculado
em função do númerO de tiras de histórias em quadri~
nhos publicadas em cada edição.
Art. 29 Consideram-se histórias em quadrinhos nacioilaís aquelas qUe utilizem temas riativos ou versem
sobre assuntos históricos, culturais, religiosos ou cientificas, cujo desenho e argumento sejam criação original ou
adaptação e autoria de profissionais brasileiros ou estrangeiros radicados no País.
Parágrafo único. Devem constar expressamente da
edição os nomes do desenhista e do argumentista autores
ou adaptadores da história em quadrinhos,
--- -
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Arl. 3~' O Poder Executivo proverá a fiscaliZação do
disposto nesta lei, acionando para- esse fim, inclusive, o
Conselho Nacional de Direito AutOral.
Parágrafo único: A inobservância das disposiÇões
constantes desta lei sujeita as empresas editoras ou jornalísticas infratoiil.s às penalídades de multa e, na hipótese de reincidência, de interdição pelo prazo de até um
mê.s, de conformidade com Regulamento a ser baixado
pelo Poder Executivo.
Art. 41' O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da íritediata execução do_ que nela se contém.
Art. 5? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação,
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em votação a emenda. ·
Os Srs. Senadores que a aprovam permeneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à Comissão de Redaçào.

E a seguinte a emenda aprovada
Emenda N"' 1-CEC
Dê-se a seguinte redação ã.o caput do art. 29 e seu pará-

grafo único do projeto:
..Art. 21' Consideram-se histórias em quadrinhos nacionais aquelas cujo desenho e argumento
sejam criação- original de autores brasileiros ou de
estrangeiros radicados no Brasil, assim como aquelas que versem temas históricos, Culturais, religiosos
ou científicOs de criação de autores estrangeiros desde que adaptação seja de autoria de brasileiros -ou
de estrangeiros aqui radicados.
Parágrafo único. Deverão constar expressamente
das edições os nomes do desenhista, do argurllentista ou do adaptador da história em quadrinhos,"
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 2:
Votação, eni"1:urit0- úriico~ do Projeto de Resolução n"' 202, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finanças como co.ticlusão de seu Parecer n~>
I .207, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Ceará a contratar empréstimo externo, tio valor
de US$ 50,000,000,00 (cimlenta milhões de dólares
nortewamericanos), destínadõ ao li Plano de Metas
Governamentais- PLAMEG II - 79/83, tendo
PARECER, sob n~> 1.208, de 1981, da Comissão
-de Constítuição e Justiça, -peta constitucionalidade-e
juricidade.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam cOmo
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à CoiniSSão de Redação.

E o seguinte o projeto aprov"ado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 202, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar empréstimo externo, no valor de US$
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares nort~
americanos), destinada ao II Plano de Metas Governamentais PLAMEG IT- 79/83.
O Senado Federal resolve:

nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. I~>, item II, do Decreto n~>
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais ex.ig-ênc.ias dos órgãos encarregados da execução da po!ítica
econÔmico-fmanceira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~> 10.537, de 3 de julho de 1981,
autorizador~ da operação.

fs,_rt._)9 __Esta_Resolução _en~ra em vigor na data de
sua publicação.
O -Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para
uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Tem a
p~lavr~ o Senad~r José Lins, pa_ra uma declaração.
O SR. JOSE LINS (Para declaração de voto~)-- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
- Quero congratularwme com o Senado pela aprovação
desse projeto de empréstimo do Estado do Cearâ, por
nós tantas vezes defendido no ano passado.
Estou 'certo de que a normalização da votação dos pedidos de empréstimos, internacionais ou internos representa uma grande contribuição do Senado ao Estados e
Municípios.
Congratulowme portanto com esta Casa. Em particu-lãr nie congratUlo com os Estados e Municipios que iC:
rão, certamente, fluxo legítimo de recursos hã tanto estancado e ora regularizado.
Mu"ito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto,
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao riobre Senador Virgflio Tãvora, para
uma declaração de voto.
_o SR. VIRG1LIO TÁVORA (Para declaração de voto
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seiladores, queria dizer muito obrigado a este Senado Federal~
Mais de dois anos foram percorridos desde que o então
Governador solicitOu às autoridades competentes o envio ao Congresso Nacional do pedido para contrair este
empréstímo. n-qüé sofreu o nosso Estado neste tempo
não precisa enfatíiar, mas à que/que chose ma/her est bon.
Vivemos das próprias forças. Agora, neste momento em
que o Congresso Nacíonal dá ao Governo do Estado do
Ceará aquele, meio, de que ele tanto necessitava para pagar obras, a maior parte _delas executadas, só podemos
repetir o nosso muito obrigado. (Muito_ bem!)

O SR. PRESID~NT~ \Hel).rique Santillo)- Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
11, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Tnterno, o desarquivarnento do Projeto de Resolução nQ 115 de 1981, que autoriza o Governo doEstado de Santa Ca"tarlna- a realizar operação de empréstimo_ ~xt~no, no valor de USS 50,000,000.00
(cillc:liinta milhÕes de dólares norte-americanos),
destinada ao Programa de Investimento do Estàdo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovaao.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normaL
O S_r. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
-

Art. 1~> "!!o Governo do Estado do_Ceafá autorizado
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concea realizar com a garantia da União, uma operação de
do a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, pela orempréstimo externo no valor de uss so,ooo;ooo.oo (cindem.
qüenta milhões de dólares norte-americanos) -ou o equiO SR. MURILO BADARÚ- (Pela ordem. Sem revivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo fisão do orador.)-Sr. Pre'sidente, apenas para faCilitar os
nanciador a ser indicado sob a orientação do Ministério nossos
trabalhos, estou encaminhando à Mesa requerida Fazenda e do Banco Cefitral do Brasil, a ser utilizado
- -m-enta de preferência para qüe o item 26 da· pauta seja
nos programas inseridos no Plano de Metas Governaexaminado antes do item 4.
mentais - PLAMEG II - 79/8.3 daquele Estado.
Art._ 211 A operação realizarwse-á nos termos aprova-O SR: PRESIDENTE (Henrique Santí!lo)- Sobre a
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive, o exame das
mesa,_ requerimento cuja leitura seré feita pelo Sr. !licondições creditícias da operação a ser efetuado pelO Misecretário.
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E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N9 186, DE 1983
Nos termos do art. 346, item I, do Regimento Interno,
requeiro prefefênCia para O Projeto de Lei do Senado n~>
16, de 1980, constante do item 26, a fim de que seja votâdo antes da matéria constante do item n"' 4 da Ordem do
Dia.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983.- Murilo Badaró.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- De acordo CS~m a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação,
em carâter preferencial, do item n~> 26.
Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~> 16, de 1980, de autoria do Senhor Senador Murilo Badaró que permite às empresas contarem em dobro as despesas tributáveis efetuadas
com o emprego de estudantes universitáriOs, tendo
PARECER, sob n"' 897, de 1982, da Comissão.
~de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como _definítivamente aprovado, -n-os termos do art. 315 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto aprovado.
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n~> 16, de 1980, que permite às empresas contarem em dobro as despesas dedutíveis efetuadas com o emprego de estudantes universitários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributâvel, para fins do imposto sobre a renda, o

dobro das despesas comprovadamente realizadas, no
período-base, com a admissão de estudantes universitários em seu i:juadro de trabalho na qualida~e de esta~
giários.
Art. _29 A redução ficará limitada a 20% (vinte por
cent_o) do valor total dos salãrios pagos pela empresa.
Art, 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR •. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
_ 21, de 1983, de autoria do Senador Lenoir Vargas,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso~
lução n~' 65, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicii?_a1 de_ São José do Cedro (SC) a elevar em Ci-S
6. 711 .000,00 (seis milhões, setecentos e onze mil cruzeiros) O montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Uem 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
22. de 1983, de autoriit -do Senador Marcelo Miranda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 156, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em CrS
1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove
milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
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A rnatêria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarâ à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 6:
Votação, em turno dnico, do requerimento n' 23,
de 1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, solici·
tando nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquívamento do Projeto de Resolução n" 45,
de t982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Umuarama (PR) a contratar operação de crédito no
valor de CrS 368.515.376,59 (trezentos e sessenta e
oito milhões, quinhentos .e quinze mil, trezentos e
setenta e seis ~ruzeiros e cinqaenta e nove centã"vos~.
- Em votação o requ!'!rimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria será" desarquivada e prosseguirâ o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 7:

Votação, em turno único, do Requerimento n\0
24, de 1983, de autoria do Senador Álvaro dlas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~>
147, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Jacarezinho (PR) a contratar operação de crédito
no valor de CrS 202.020.570,00 (duzentos e dois -mi·
lhões, vinte mil, QUinhentos e setenta cruzeiros).
Em__ votação.
Os- Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimentQ voltará a tramitar normalmente.
O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo)- Item 8:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
25, de 1983, de autoria do Senador Odacir Soares,
Solicitando nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 199, de 1981, que autoriza a prefeitura Municipal de _Maca pá (AP) a elevar em CrS
115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e
vinte e três mil, cento e treze cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado
A matéria constarite do requerimerito- qUe vem de ser
aprovado voltarâ à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
26, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
18, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dâ
outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOres qu~ Oaprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 10:
Votação, em turno único do Requerimento n11 27,
de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicifãndo,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 53,
de 1979, de sua autoria, que acrescenta e altera dispositivos mi"LeT n~' 6.179, de II de dezembro de
1974, que instituiu- alriparO previdenciârio para os
maiores de se.tenta anos e para os inválidos.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentado~. (Pausa.)

Aprovado.
A niatéria será desarquivada e prosseguirá o seu ciirso
tlormal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)-Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento ri~>
28,. de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regil:nento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n_11
_ 19, de 1980, de sua autoria, que deterlJlina que as
instituições-de ensino superior víil.culadas à União
mantenham cursos noturnos.

Er_n Vot_ação o requethbento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetõ de lei :a que se refere o requerimento aprova·
do voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 12:

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 30, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicítando, nos ter-mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva---mento do Projeto de Lei do Senado n~>45, de 1980, de sua
autoria, que institui o salârio profissional, e determina
outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o ·aprovam permaneÇam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
31, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, do Projeto
de Lei do Senado n~> I 16, de 1980, de sua autoria,
que obriga a construção de creches nos conjuntos
habitaCionais.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 14:
Votação, em turno únjco, do _Re:querimento n~'
32, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitan·
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
-131;-de 1980, de sua ãutoria, que obriga a apresentação semestral da conta corrente aos investidores
dos incentivOs fiscais.
Em votação o requerimef~:tO.
Os Srs. Senadores que o aprovall?- queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O -Projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 15:
Votação, em turno único, dó Requerimento n9
3J, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inteino, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
151, de 1980, de sua autoria, que disciplina o emplacamento de carros oficiais e dá outras providências.
Em vOtação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguil_·â o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n11
34, de 1983, do Senador N_elson Carneiro, solicitan-
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do, nos termos do art. 367 do Regimento,nterno; o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
145, de 1981, de sua autoria, que atribui às Secretarias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e -do
Distrito Federal a competência exclusiva para fixar
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor rurai.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A -matéria constante do requerimento-que vem de ser
aprovãdci Voltará à sua tramitação nor!U.al.
O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo) -Item 17:
Votação, em turma único, do Requerimento n~'
35, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, noS termos do art. 367 do Regimento Interno, o
-desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n?
203, de 1982, de sua autoria, que revoga dispositiVos
da Lei nQ 7.016, de 23 de agosto de 1982, que dispõe
sobre a reversão para cargos integrantes do Plano
de Classificação Ínstituído pela lei n~> 5.645, de
1970.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
AProvado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 18:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
de 1983, de autoria do Senador Benedito Canellas. solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n"' 7, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a elevar em Cr$
7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e
seis. milhões, quinhentos e setenta _e dois mil, sete. centos e trinta Cruzeiros e quare_nta centavos) _o
montante de sua dívida consolidada.
(05~

Em votação o requerimento.
Cortcedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller
O SR. GASTÃO MÜLLER (Para encamtnhar a votação sem revisão do orador .)_-Sr. Presidente e Srs. Senadores, embora o atual Governador de Mato Grosso
seja do PDS e eu, do PMDB, mantenho com S. Ex• as
melhores relações. Conversando co.rb. S. Ex•, tomei conhecimento de que tinha tomado providências junto aos
órgãos competentes do Senado para que esse pedido fosse arquivado, porque havia conseguido, através do
BNDES, um empréstimo correspondente às necessidades que tinha o seu Governo para a construção de estradas asfaltadas.
De modo que me surpreende agora o requerimento do
eminente colega Senador Benedito CaneTlas, solicitando
o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 7, de
1982.
Assím, Sr. Presidente,_ me reservo para, na apreciação
mãtéria, discutir o -assunto e, se precisar, requerer verificação. -Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
OSR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 2,
de 1983 de autoria do Senador Aloysio Chaves, requerendo a convocação de Sua ExcelênCia o Senhor
MiniStro -Antônio Delfim Netto, da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, a fim de
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que, perante o plenãrio, preste informações sobre a
dívida externa e sua administração pelo Governopolftica fiscal e cambial.
Ern votação.

Tem a

palavr~

o nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: Vou apresentar, hoje, as razões que estão a desaconseiA_ar a convocação dos Ministros da Fazenda e do Planejamento, particularizando mais a do Ministro da Fazenda, porque a
convocação do Ministro do -Planejamento, por certo, se-

rã encaminhada por outro companheiro de Partido.
No final do ano passado, Sr. Presidente, apresentamos
requerimento para convocação do Ministro da Fazenda,
a fim de prestar esclarecimentos sobre a propalada rene..
gociação da dívida externa.
Vamos recordar a Casa, Sr. Presidente, a 'data, para
mostrar que a liderança do Governo, como sempre, está
atrasada. A liderança do Goverrio, com:-o devidO respei·
to, na tentativa de informar a opinião pública, aO--que
parece, não percebeu que outros fatos aconteceram após
o nosso requerimento, que não chegou a ser examinado,
sequer, pela Maioria, na ~peca. O requerimento foi em
29 de novembro de 1982, qUando eu dizia o seguinte, Sr.
Presidente:
..Assiste a Nação, num misto de ansiedade e perplexidade, à divulgação de notícia segUndo a qual o
Governo da República estaria prestes a recorrer ao
Fundo Monetário Internacional para tomada de um
crêdito de quatro bilhões c quinhentos milhões de
dólares americanos.
A perplexidade que toma todos de assalto decorre do fato de vir o Poder Executivo nos últimos tempos reiteradamente afirmando à Nação não existirem maiores problemas para o fechamento das contas externas. Subitamente por coincidência, logo
após a realização do pleito eleitoral, anuncia-se a
eminente necessidade de recorrer ao Fundo Monetárfo Internacional como única forma capaz de
atender aos compromissos externos do País. Dã.s
duas uma: ou bem as assertivas das autoridades monetárias não correspondiam à realidade dos fatos
ou, então,, pressões externas incontroladas ditaram
a diretriz política c:c.ccutivã. Qualquer quC seja ã hipótese verdadeira, a Nação e, particularmente, o
Parlamento precisam ser esclarecidos, porquanto
não é- admissível a ocorrência de semelhante fato
sem uma explicação plausível."
E .continuava eu, Sr. Presidente, nã minhajustifiCativ8
do requerirnerito, a 29 de novembro de 1982.

"E que fez a MaiOria do Governo nesta Casa?
Silenciou-se, ficou quieta c esperou chegar o recesso
do Congresso Nacional a 5 de dezembro, fazerido
çom que, regimentalmente, esse meu requerimento
convocando o Ministro da Fazenda para aqui comparerer ao Picnãrio fosse arquivado."
Agora, Sr. Presidente, pretcndc-_se a p~~nça do Si-.
Minísti'õ- dã. Fazénda, naquilo que eu diria, agora sim,
uma visita de beija-flor. E por que de beija-flor? Porque
outros fatos se sucederam. Apenas o Ministro compareceria ao plenário do Senado para algumas explicações.
Naquela época era oportuna a vinda do Ministro, pois
sabia-se estarem em curso entendimentos não só com entidades privadas do mundo das finanças, como em re- ·
Iação a organismos internãciOnais, Visando renegociar--a
dívida externa. A presença do Ministro nesta Casa, naquela oportunidade, teria propiciado um amplo conhecimento da situação, bem como das gestões desenvolvidaS.
Poderia então o Congresso NáCÍonal usando sua faculdade normativa, intervir no" sentido de direcionar as negoci3.ções, segundo Ointeres_se nacional, e mesmo coibir
a possibilidade de preSsões descabidas.
Tal não aconteceu, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Hoje o quadro é outro. Os acoidos j,á foram assirÍados
com os banqueiros e com os organismos internacionais.
Atê mesmo créditos de emergência foram recebidos pelo
TesoUro americano sob condições, no no~so entendimento, enigmáticas.

O que se impõe no momento não são mais explicações
ministeriais, mas, sim, a divulgação dos documentos e
compromissos. Estamos diante do fato consumado e
pouco importa saber se o quadro existente à ~peca precedente justificou, segundo o Governo, a nossa situação
perante o Fundo Monetário Internacional.
O Congresso Nacfonal nãO é nem deve ser uma Casa
onde se venha dar ordens, _recados ou comunicações.Este
ê O fofo próprio Para se debater os grandes temas de interesse da Nação, enquanto eles são atuaís, e prescinde
de adoção de medidas concretas e normativas do próprio
Congi:-esso Nacional.
Passada esta fase, pouco resta a ser feito quando serenega ao Parlamento o direito de exercer melhor a sua
missão constitucional.
E a nossa razão Sr. Presidente, para votarmos contra a
convocação do_Sr. Ministro da Fazenda é que essa seria
uma visita de beija-flor.
_O que importa, pois, neste instante, é a presença do Sr.
Ministro da Fazenda ou de outro Ministro da área eco~
nórnica nas Comissões de Finanças e de EconOmia, a
exemplo do que se fez hoje na Comissio de Finanças,
quando, através de_ um requerimento do Senador José
Lins, a Comissão- aprovou, por unanimidade, a convo- cação do Presidente do Banco Central do Brasil, Dr.
Carlos Langoni.
E, particularmente, Sr. Presidente, na Comissão de Finanças ou de Economia, nós poderíamos debater, aí sim
amplamente, o que se fez e o que se faz hoje em relação à
economia brasileira, que estâ à deriva, e que é uma nau
sem rumo. O Governo brasileiro não consegue dar explicações, obrigando inclusive o Sr. Presidente da República a propor, vagamente, uma trégua à Nação, não aquela conciliação proposta a 15 de fevereiro de 1948, pelo
Presidente Outra, quando disse que conciliar era preciso
para governar e governar para conciliar.
Se o Sr. Ministro não pode vir, Sr. Presidente, à Comissão de Economia ou de Finanças, por que a Liderança do Governo não aceita uma Comissão Parlamentar de inquérito? Esta, sim, a exemplo do que se fez com
o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, poderia rasgar o
vCu de mistério- em· que estâ situado o acordo do Brasil
cõm o Ftipdo Monetário Internacional, assinado sem o
pTe\lio Conhecimento dÓ Congresso Nacional, numa documentação, Sr. Presidente, que, eu quero reafirmar,
enigmática e desconhecida da Nação e, particularmente,
do nosso Congresso.
B a própria imprensa internacional que diz que o Bra:sil foi _o País latino-americano que sofreu maior queda
em suas reservas, razão pela qual, Sr. Presidente, volto a
I:eafirinar o que dísse no início da minha fala: chega tarde, como sempre,a Liderança do Governo. Em nove_mbro ela deveria ter aprovado o nosso requerimento.
Aí o Congresso Nacional deveria ter feito a sua interveriç~o normativa. Agora, não, Sr. Presidente, ou o Sr.
Miriistro vem à Comissão de Economia ou de Finanças
ou então se aprova a constituição de uma comissão parlamentar de inquêrito para tratar do assunto. (Muito
bem!)
..
- O Sr. Luiz CaValCante - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique SàntiHo)- Conce-do a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, para
encaminhar a votéção pelo PDS.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, se hã
oportunidade em que eu não posso falar pelo PDS é esta:.
pedi ã palavra para encamirihar a votação para expressar
o meu ponto de vista, simplesmente~ _

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - V. Ex•
continua com a palavra. No entanto, informaria a V. Ex•
que, pelo Regimento da nossa Casa, só pode usar da palavra- para encaminhar a votação um representante de
cada Partido. Por isso dei a V. Ex• a palavra pelo seu
partido.

. O SR. LUIZ CAVALCANTE- Então, ao pé da letra
tenho o direito de falar, porque pertenço ao PDS,._
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Perfeitamente.
O SR. LUIZ CA VALCAI~TE (Para encaminhar avotação; Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se..
nadores:
Começo pedindo desculpas ao eminente Uder Aloysio
Chaves, por me opor ao seu requerimento. Opor-me não
é bem o caso, expressar ponto de vista contrário ao rc~
querimento de S. Ex.' Acho, na verdade, uma enorme
desnecessidade a presença do Sr. Ministro Delfim Netto
aqui neste plenário. S. Ex• tem uma tal desenvoltura de
dizer as coisaS boje, e-âmanhã dizer o contrário do que
dísse hoje, que, sfnceramente, para nós não vale a pena.
Chegou a esse ponto de descredibilidade generalizada na
Nação.
Vou passar o filme uma segunda vez. Já na semana
passada rodei este filme aqui no Senado. Li trecho de
uma Publicação -oficial da Secretaria do Planejamcnto,
uma entrevista do Ministro Delfim Nctto a jornalistas
do Grupo Liberal do Pará - aqui está a data da publicação oficial- dezembro de 1982- onde o Sr. Ministro
Delfim Netto, respondendo a um dos jornalistas do Grupo Liberal, teve estas palavras:

"O Brasil tem todas as condições para honrar a
dívida externa, ainda mais porque ela é muito bem
administrada no tempo."
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao tempo em que
estas palavras foram proferidas ou impressas, o Brasiljâ
esta va de namQro com o FMI, já tínhamos pedido soda,
como s-e diz vulgarmente. E para dar um certo respaldo,
aliãs, desnecessário - não sou tão modesto assim quero mostrar aqui a crescente desct:edibilidade do Ministro Delfun Netto. A revista Exame, numa enquete de
julho de 1979, publicava que 6% dos entrevistados consideravam ruim a atuação do Ministro; um ano depois, o
número tinha subido para 28,3%; seis meses depois, em
janeiro de 1981,41% achavam que era ruim a atuação do
Ministro; em julho de 1982, chegavam a 70% os que condenavam a atuação do Ministro Delfim Netto.
Agora, mais recentemente;, a Fo_lht~_de S. Paulo, do dia
27 de fevereiro, também numa enquete que se estendeu a
São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte, apresenta, no final, a média dessas Capitais, sobre
a impressão dos consultaâos. Pois bem, é de tal modo o
desalento entre os brasileiros, que a pergunta: como se a
situação vai melhorar ou se vai continuar como está, a
estas duas perguntas, 76% responderam positivamente,
isto é, mostraram o seu terrível desalento de que não vai
melhorar.
E tudo se passa sem maiores surpresas, pelo menos
para o Ministro da Indústria e do Com&cio, Sr. Camilo
Penna. S. Ex', no dia 12 de fevereiro de 1981 -vejam
bem, há dois anos, e tenho aqui o recorte da noticia do
dia seguinte - falando_ na Confederação Nacional do
Comércio, nO Rio de Jãneiro, surpreendeu os empresários ao admitir que a política econômica oficial perdeu
a confiabilidade. Isto, hã dois anos. O que diria hoje o
mesmo Ministro, o Sr. Camilo Penna?
Sr. Presidente, resumindo, acho absolutamente desnecessária a presença do-Sr. Delfim Netto neste plenário.
Eu, pelo menos, aqui não estarei presente'para veio f:rlme que já vi passar míl vezes. (Muito bem!_ Palmas.)
O .Sr. Huiit~to _Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Tem a palavra
o Senador fiumberto Lucen;~, _p_an encaminhar a votação.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO. QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORAD{JR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR'
MENTE.

6 -SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo

~

palavra ao nobre Sr. Senador Murilo Badar6, como
Líder de Partido, para encaminhar a votação.
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O SR. MURILO BADARÚ (Para encaminhar a votação. Sem revisão-do orador.)- Sr.-Presidente, Srs. Se~
na'dores:__
Em verdade, a Oposição foi colhida nos laços e nas armadilhas das suas próprias posições incoerentes. Que diferença faz o MíiiíSüo falar perante este Plenârio ou nas
Comissões Técnicas da Casa? A rigor, neilhuma. Até
porque o Regimento trata o assunto, no mesmo capítulo,
permitindo que para os trabalhos de Comissão, com a
presença de Ministro, se sigam exatamente as--diretrizes
do art. 419.
Outro equívoco da Oposição, Sr. Presidente, da Minoria nesta Casa, é entender que o Ministro não pode ser
aparteado. E texto expresso do Regimento, na letra i do
art. 419, que o aparte é permitido. A interpelação se faz
após a longa exposição dos Ministros.
O que ·acontece, Sr. Presidente, é que a OposiçãO foi
colhida pela dispOsição sincera do Governo de nada deixar sob sombras, neste episódio da situação económicofinanceira do País. ConvoCou o Sr. Ministro do Planejamento, convoca o Sr. Ministro da Fazenda, igualmente
serão ambos convocados para comparecerem à Câmara,
para que a Oposição não pudesse assoalhar pelo País inteiro que o Governo estava- Soflegaildo informações à
opinião pública nacional.
O Senador Itamar Franco, que se mostra em posição
divergente como o seu Líder ...

O Sr. Itamar Franco- E com V. Ex• também.
O SR. MURILO BADARÚ- Sim, é natural que comigo V. E:v, esteja sempre em posição divergente. O que
é estranhável é que V. Ex• esteje em divergência com o
seu Líder.
O Sr. Itamar Franco -

Absolutamente,

Ex~

como

O SR. MURILO BADARO - Sefa
for, isto é
produto da falsidade das posições, eu diria não da falsidade ...

O Sr,_ Itamar Franco -

Não apoiado, Ex•l

O SR. MURILO BADARO- ...mas da incoerêridã.
das posições oposicionistas.
O Sr. Itamar Franco- Não apoiado!

O SR. MURILO BADARÕ -Nós estamos convocando o Ministro Delfim Netto.
O Sr, Itamar Franco- Tardiamente, Ex•

O SR. MURILO BADARÕ-:- TaràiarriCnte na opinião de V. Ex•

O Sr. Itamar Franco opinião.

E eu tenho direito a ter esta

O SR. MURILO BADARÚ- Mas V. Ex• deveria estar aplaudindo a vinda do MinistrO à Casa, para prestar
os esclarecimentos da forma maiS ampli e-·-maís-aemocrâtica.
O

sr. _Itamar Franco -

V. Ex• penriite um aparte?

O SR. MURILO BADARO nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr~ Itamar Franco- Por que V. Ex~, então, não
aprovou a· vinda do Ministro no dia 29 de novembro?
O SR. MURILO BADARO- Mas veja, praticamente, vou responder a V. Ex• Veja V. ex•, Sr. Presidente...

O Sr. Itamar Franco - -V <imos respon:a:er objetivamente, Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARO -Vamos responder.

O Sr.Itamar Franco- Vamos responder, vamos ver.
O SR. MURILO BADARÚ - O Senador Itamar
Franco apresenta um requerimento faltando apenas 4 ou
5 dias para o términO" d:i sessão legislativa, para o término da legislatura. E porque o seu requerimento não foi
aprovado naquela época, S. Ex•, então, disse que o Ministro Delfim Netto ê uma figura da família dos troquilfdeos, ou seja dos beija-flores, e nada há no Ministro Delfim Netto a não ser a agilidade da sua inteligência, que se
assemelha ao beija-flor para negar o seu apoiamentoar que está a contradiÇão de S. Ex•- quando, segundo a
palavra do seu próprio Líder, novos fatos, fatos superve-

nientes, situações dramâticas, que aconteceram em seguida ao requerimento do Senador Itamar Franco, fa-zem-com-que se torne indispensãvel a vinda do Ministro
a esta Casa.

"Ó 5-;, Itamar Franco- Permite-me

V: Ex• um aparte,

nobre Senador?
Com muito prazer,

O Sr. Itamar Franco- Veja que V. Ex• nãO respondeu
ubjetivamente. Do dia 29 ao dia 5, se V. Ex' quiser, eu
lhe dou quantos segundos nós teríamos para poder trazer S. Ex' o Sr. Ministro da Fazenda. Agora uma retificação;_ eu falei que o Ministro da Fazenda viria aqui
numa visita de beija-flor, aínda não tinha me referid.o ao
Ministro do Planejamento ...

O SR. MURILO BADAR"ó- V. Ex~ está tão confuso que encaminhou requerimento no dia 29, de nl' 2 com
relação ~o-.Ministro da Faienda, quando~_ e-m firdade, o
requerimento n"' 2 diz respeito...
·
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• me concedeu Q aparte
ou não? Eu quero apenas completar o aparte a V. Ex.',
por favor, nobre Senador. E por que só fiz o requerimento no dia 29, Senador Murilo Badaró? Nós não vamos
refrescar a memória de V. Ex• Só fiz o requerinientõ rio
dia 29, porque a Nação somente tomou conhecimento da
- -ida do Brasil ao Fundo Monetário Internacion_?}, depois
de inúmeras tentativas de negociação das autoridades
econômícas, naquele dia. Então, naquele dia, sim, se fa-zia necessário o requerimento do Senador da Oposição
para que aqui viesse o Miiiistro. V. Ex•s tiverarri do dia
29 ao dia 5 para aprovar o requerimento. Aí é que está a
contradição de V. Ex• Se fatos graves aconteceram, e,
realmente, aconteceram, tornava-se imperioso que os
mesmos fossem apurados devidamente, e eu disse isso ao
meu Lfder Humberto Lucena, através de uma comissão
parlamentar de inquérito. Não mais a simples visita do
Ministro aqui em plenário. Não hã nenhuma contradição, nobre Senador. Há contradição de V. Ex~s que "entendem de votar aquilo que lhes interessa no momento,
não o que interessa à Nação nos momentos necessários.

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MURJLO BADARO- Em seguida, nobre Senador.
Sr. Presidente, o problema do Senador Itamar Franco,
então, não é a busca da verdade, nem do esclarecimento.
O problema do Senador Itamar Franco poderia ser localizado em algo que se põe dentro do quadro da psicologia: s: Ex', porque viu o seu requerimento rejeitado, então, rejeita.
NãO foi rejeitado, Ex• ...

o· SR. MU RILO BADARú -

Seciuer foi. examina-

do,..

O Sr. Itamar Franco p~:n:Js~eis p~la_

As Oposições é que são rescrise?! Imaginem só.

O Sr. Carlos Alberto - ... pelo poder, porque todos
passam a ser sócios de um projeto chamado Brasil. Na
verdade, a partir do dia quinze de março nós teremos governadores dos partidos de oposição governando os diversos Estados da Federação_. Agora, é preciSo promover
o desarmairienio. Ora, no momento em que se faz um re_querimento convocando o Ministro__ Delfim Netto, convocarido o Ministro Ernane Galvêas para que, no Plenârio do Senado Federai, possam dar esclarecimentos
-.acerca dos problemas da crise que estamos atravessando,
salutar para todos nós, que nós, políticos, precisamos
agora, mais do que nunca, dar uma demonstração de
competência. para que, no diãlogo franco e aberto, possamos encontrar os_ verdadeiros caminhos desta Nação; e
é por demais salutar a posição assumida, Senador Murilo Badaró, pelo Líder Humberto Lucena, por demais salutar, ...

O Sr. Itamar Franco-

E claro, está de acordo com V.

Ex~ ...

o-sr: CtirfosAlberto- ... a sUa posição, a sua postura
como Líder de Partido Oposicionista de dirigir a sua pa-lavra- encaininhando a votação, dando condições para
que, na verd8.de, o Ministro Delfim NettO venha ao plenário do Senado Federal discutir conosco. E vem discut!r c~m quem? Elt; vefl?- c!isc~:J.tir conosco, com o Partido
do Governo? Não! O Miilistro Delfim Netto vem para o
Senado discutir com o Partido do Governo, os Senadores do Governo e com os Senadores· da Oposição. Portanto acredito que o Senador Itamar Franco, talvez lamernando porque o seu requerimento não tenha sido
aprovado, e ressentido ...
O Sr. Itamar Franco - Não é isso, Ex•, por favor!
O Sr. Carlos Alberto- ...na verdade sentindo porque
o seu requerimento não tenha sido aprovado, e hoje ele
queira-pa:rtif-j)a"ra um revanchismo, não aceitando a convocação ...

O Sr~ Itamar Franco- Por favor, V. Ex' não pode falar em revanchismo, Ex•, por favor!
O Sr. Ca_rlos Alberto- O PDS se antecipou e, na verdade, o que queremos, nesta Casa, Senador Itamar Franco, é o debate, o diálogo, porque, num regime democrâtic~·- ~ó com o d~bate e r;:om o diálogo é_ que poderemos
enco-ntrar os novos caminhos para esta Nação.
O Sr. Itamar Franco-:- Não no debate dirigido por V.

O Sr. Itamar Franco - O mau -analista estã sendo V.
Ex•
O SR. MURILO BADARÚ- Não' hã nas intenções
da Maioria nenhum propósito de escamotear a verdade à
Nação. Não hã interesse de não se convocar a CPi, conforme assinalou o nobre Senador Pedro Simon. Tanto é
verdade que, ambos, Ministro do Planejamento e Ministro da Fazenda irão, igualmente, depor na Câmara.
Agora, o Regimento da Casa é muito chuo, não há nenhuma restrição, não há nenhum texto que iniba a ação
do parlamentar na interpelação ao Ministro de Estado.
Tanto aqui, como nas Comissões; o processo se desenrola da mesma forma. A verdade é que este Plenário tem
maior ressonância e não permite certas manifestações de
intolerância e de radicalismo, pelo próprio respeito que
lhe impõe a Mesa.

O Sr. Itamar Franco -

- porque na verdade nós vivemos e a Oposição Sabe e
nós, do Governo, também sabemos que vivemos mo·
mentes de dificUldades_- e ninguém estâ aqui para negar a verdade. A verdade é que, nós, do Governo, e as
OpoSições· sbhlos resporisáveis, hoje, todos nós, pela crise.
a

O SR. MURILO BADARÚ nobre Senador.

O Sr. Itamar Franco -
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Como muda, como V. Ex.'

muda de opinião!
_U SR. MURILO BADARO- Ouço o Senador cai--:
los Alberto.

O Sr; Carlos Alberto --Senador Murilo

Bad~ró,

o
que, na verdade, eu entendo, é que nós devemos, acima
de tudo, nos momentos atuais em que estamos vivendo

Ex•
O SR. MuRrLO BADARÚ- Sr. Presidente, retomo
o encaminhamento p3.ra e~ cerrá-lo, não sem antes felicitar o nobre Líder Humberto Lucena, pela sua posição lúcida e patriótica ...
O Sr. Luiz Cavalcante aparte?

Permite V. Ex' um breve

-O SR. MURILO BADARú- Gostaria muito que-V.
Ex• me aparteasse, porque ia dedicar minhas últimas palavras a V. Ex'
O ·sr. Luiz-Cr:ivaicante- Sen8.dor Murilo Badaró, não
fique -iriagOadC) Coniigo, não tenho o propósito de- iitagoar V. Exf, mã:s diz-se fogo, de regra, qUe a verdade só
tem -vergonha de uma coisa: ê de estar escondida. Então,
entre nós dois, afinal de contas, não hâ quase que diferença alguma na nossa apreciação sobre o Ministro Delfim Netto. O Estado de S. Pm.lo. e tenho o reco-rte aqui,
do dh 13 de agosto de 1980, publicou textualmente:

Da Sucursal de
Belo Horizonte 3-8-80
O Senador Murilo Badaró, do PDS mineiio, advertiu ontem em Belo Horizonte o Governo do Pre-
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sidente Fígueiredo para .. a grande insatisfação popular" registrada no País evidenciada na pesquisa

da SECOM sobre o atual Ministério. Ele admitiu
que se a inflação não for controlada de imediato, o
PDS não vencerá as próximas eleições &irais.
O SR. MUR!LO BADARO não errei.
O Si-, Luiz Cavalcante -

V. Ex• percebe que

E mais adiante V. Ex• diz:

A História está cheia de governos que se isolaram

em gabinetes acústiCos, não ouviram o clamor do
povo e não forarri felizes".
O .SR. MURILO BADARú -

Não há que retirar

uma palavra do que disse nessa oportunidade, nobre Senac,ior Luiz Cavalcante, ao contrário, exatamente por
causa disso é que, mais do que nunca, se faz necessária a
presen~a do Ministro, paia. esclarecer as providências
que estão sendo tomadas, para clarificar -idéias, para
apontar rumos, para ouvir da Oposição as suas queixas,
para ouvir da Oposição as s-oluções que eles parecem
guardar numa caixa de pandora e não mostram à Nação
nunca, ainda que castiguem o Go_verno permanentemente com o látego aceso das suas críticas.~ para isso que o
Ministro vem aqui. E é uma pena cjue" O nõsso querido
Senador Itamar Franco, um homem tão presente nos debates desta Casa, esteja hoje numa p-Osição qUe não está
ajustada nem ao seu talento, nem à sua clarividência,
nem à sua notável inteligênCia...
O Sr.ltamar Franco- Este é o pensamento de V. Ex•

O SR. MURILO BADARÚ :...._Sr~ senador LUiz C a~
valcante, estou aqui, eventualmente, ocupando o lugar
do Sr. Senador Aloysio_C_b_aYes, a quem V. Ex• dirigiu
um pedido de desculpas. V,_ Ex.f adquiriu uma posição de
tal respeitabilidade na Casa e entre os Si:us colegas que
em nada temos que estranhar a sua posição. V. Ex• acredita piamente naquilo que está dizendo ...
O Sr. Itamar Franco -
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Ah! E eu não acredito.

O SR. MURILO BADARO- ... exerce-o seu direito
de dizê-lo. V. Ex• por isso, merece nosso respeito, ainda
que estejarrios em posição divergente.
Sr. Presidente, meus cumprimentos ao Líder Humberto Lucena, pelo seu deferími:nto a esse requerimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Entendo bem, não só entendo como subscrevo, a argumentação do Sr. Senador Itamar Franco, asSiin como a
argumentação do Sr. Senador Luiz Cavalcante, porque
efetivamente todos nós sabemos que o rendimento que se
pode tirar, em termos de esclarecimento, no compareci-mento de um Ministro ao plenário, ~ muito limitado, é
extremamente limitado, e diríamos mesmo, acompanhando o Sr. Senador Luiz Cavalcante, que esse rendimento é nulo na medida em que hoje, neste País, quem
acredita mais no que diz o Si-. nelfim Netto?
Então, efetivaminte, eStãríãffios aqUi numa posição de
concordar com o Sr. Senador Itamar Franco e com o Sr.
Senador Luiz Cavalcante e votar pela rejeição do projeto.
Entendemos, também, a pressa com que o PDS quis
demonstrar, no afã de trazer o Minístro para esclúecer,
quando_ nós- sabemos que S. Ex• virá aqui falar da crise
mundial, mUito mais dO que dos problemas nacionais. O
discurso do Ministro já foi fe"fto Pelo Senador AlÕy-Siô
Chaves, o discurso do Ministro já foí feito pelo Presidente da República na televisão . .E: o que_S. Ex• vai repetir
aqui. Não dirá màis nada do que isso, que tudo é culpa
da crise mundial, do petróleo e tudo o mais.
Entretallto, Sr. Presidente, nà semana passada, usei a
tribuna para quase que, num gesto mesmo de angústia
demonstrada e não oculta, quase que pedir ao Senado,
solicitar aos companheiros, aos nobres colegas que nos
concentrássemos na discussão desse tema, nos concen-

trássemos no debate dessa questão económica e social.
Acho que ficaria numa enorme contradição, que seria dificilmente explicável à opinião pública, se aqui votasse,
em nome do meu Partido, contra o comparecimento do
- Ministro, porque, afinal de coiltas, o tema abordado, na
palestra do Ministro, na interpelação dos Senadores, vai
ser este tema que quero, mais do que todos, ver e ouvir
discutido nesta Casa.
Então, para não cai~~essa contradição terrível,que eu
não poderia jam-ais explicar, o meu voto será favOrável à
_vinda do Ministio. Vamos ter aqui paciência de ouvir S.
Ex• falar sobre a crise mundial, a explicar, não Os impasses brasileiros em função do que vai pelo Mundo, não
dos erros cometidos, e que continuam a ser cometidos,
ainda hoje; na política eConônlica d-o Brasil, mas vamos
nos armar de paciência para ier respeíiO à opinião pública deste País.
_ _
O Sr.. Murilo Badaró -

Permite V. Ex• um aparte?

O .SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer.
O Sr. Muri/o Badaró- Estou me lembrando aqui_da
p_resCnça do Ministro Mftrio Henrique Simonsen, neste
PlCnârio, a reqUerimento da Oposição. E V. Ex• foi um
dos Senadores que mais duramente o interpelaram. V.
Ex• se· recorda diSso.

O SR. ROBERTO SATU1lli!NO ~ Exato.
O Sr. Murilo Badaró- E V. Ex• se recorda--que todas
as dúvidas, todas as indagações, todas as questões que V.
Ex•- formulou, sem que, da parte do Regimento ou do
próprio Ministro, se houvesse criado para V. Ex•s qualquer con.Strangiin.erlto, V. Ex• e o Sr. Ministro propiciaram a esta Casa um debate extraordinariilineJ).te alto,
que trouxe grandes esclarecimentos. Acho que é uma atitude também lúcida de V. Ex' concordar com esse requerimento, porque é uma oportunidade em que V. Ex•,
_emérito professor, emérito economista, terã condições
mais uma vez, de demonstrar à Casa o valor de seus
grandes conhecimentos.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço a V.
Ex• a referência~ agradeço do fundo da alma. Realmente,
y, Ex• lembrou o episódio do Ministro SimOnsen. A vinda de S. Ex• trouxe esclarecimentos, não vamos negar, e
vamos esperar que a vinda do Ministro Delfim Netto
também traga alguma coisa de novo, que não seja a críse
mundial e que S. Ex• explique essas coisas que estão
acontecendo todos os dias, porque, todos os dias, quando abrimos os jornais, temos uma novidade. Ãgora, estâ
ai: estamos observando o dólar, no mercado paralelo já
quase a oitocentos cruzeiros. O que signilic8. isto? Isto
_si8_nifica que as pessoas chamadas ''bem informadas",
neste País, estão acreditando que vem mais uma desvalorização. Do contrário, o dólar paralelo não. estai-ia onde
está. Estão esperando uma nova maxidesvalorização.
Em função disso, os especuladores que trabalham, que
operam, no mercado internacional, já estão fazendo o
seu jogo, também. Quem é exportador, está prendendo
as suas exportações para esperar um dólar mais caro;
quem é importador, está importandú mais rápido para
pegar um dólar mais barato. E, com isso, a balança de
pagamento torna a sofrer um desequilíbrio momentâneo, temporário, até que o Governo se vê obrigado mesmo a desvalorizar o cruzeiro, porque este Governo - a
verdade é esta - não tem mais autoridade para conter a
-es-peculação neste País. Este Governo navega de acordo
-com a bússola dos esPeculadores. As pressões que- são
desencadeadas, ali e aqui, levam o Governo a tomar a
decisão, como tomou a decisão da maxidesvalorização.
Foi Uma decisão tomada, -e isto. esiá implicitamente confessado na própria entrevista dada recentemente - saiu
publicada no domingo- pelo Presidente do Banco Central, onde ele diz que o Governo foi compelido a adotar a
maxidesvalorização. Por quê? Porque a especulação já
estava tão desenfreada, que O resultado Hquido da balança comercial de janeiro e fevereiro era terrível. Por
quê? Por esse fenômeno a que me referi. Criou--se a expectativa da maxidesvalorização, os exportadores_pren.:
deram as suas mercadorias, os importadores tratáram de

importar o mais rapidamente possrvel. Resultado: a balança comercial foi para o brejo. Eéo que já estã acontecendo de novÕ, é óbvio.
Se o dólar já está-~· 800 cruzeiros, está _tçq_o mundo já
de olho na nova maxidesva1orização, Está o Governo
sem condições de conter a especulação. Então, daqui a
alguns dias, não vamos nos surpreender se, de repente
abrirmos os jornais e vir:mos qU:e fo(" decreta<f.a a nova
maxidesvalorízação, pOrque o Governo estã ao sabor...
acho que foi o Senador Itamar Franco que se referiu ...
_Conio uma nau sem rumo. Realmente.
Eu diiia mais: o rumo é traçado, nesta altura, pelos especuladores, pelos nossos credores internacionais, por
aqueles que realmente estão comandando a economia do
País, aos quais serve tão bem a figura ilustre, inteligente
e manobrista do Sr. -Ministro Delfim Netto.
O s_r. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
Eminente colega, permita-me in~erir no discurso de V.
Ex•, algumas afirmações do Ministro Delfim Netto. Segundo a Folha de S. Paulo de 15-8-79, declaração textual
do Ministr9,_ em 1979, ano em que a inf,lação foi a 77,6%:
- ~ "Nós vamos Cr-eScer aceleradamente, ao mesmo
temPo e~ que_cORseguirem o equiUbrio no nosso
balanço de pagamentos e taxas de inflação decrescentes."
No an_o __an!erior, a inflação fora de 40%. Naquele ano,
depois desta declaração, 77%. Folha de S. Paulo de 15-8-Y979 ..- declaração do Ministro:
"O Brasil, é claro, é um Pars que precisa de crescimento, mas ele precisa de crescimento sem inflação
e _se~ probl~mas do balanço de pagamento."
Hoje, não se precisa dizer o enorme problema da balança de pagamento e da inflação. Folha de S. Paulo do
dia 22-8-1979 - Ministro Delfim Netto:
"Agora temos uma tarefa de curto prazo que é reduzir a taxa de inflação e por este Pais para andar
rapidamente."
A taxa de inflação de 1979- foi de 77%. Depois dessa
declaração do MinistrO, foi a 110,2%. E prossegue a Frr
lha de S. Paulo - declaração do Ministro em 79:
..A dívida está toda ela arrumada; não hã esse
problema e nem esse problema inquieta ninguém.
Esse problema inquieta as pessoas que não têm nenhum : conhécimento do mercado internacional.
Não tem nenhum banqueiro inquieto com isso."
Meu Deus, perdoai-o, porque ele não sabe o que diz!
O Sr. Delfim Netto, em 16 de janeiro de 1980- janeiro

de 1980.
A inflação anterior tinha sido de 77,7%. S. Ex• ficou
alarmado e disse:
"Não é concebível que a taxa de inflação não
caia. Não adianta chorar. Pode demorar ainda dois,
três meses, mas é o ·que vai acontecer."

que-

O
acOnteceu--é que ela foi a 110%. PassOU -de 77
para 110%. Em dezembro de 1980, volta o Ministro:
"Se ·os empresários jogarem com uma inflação
maior que 45%, vão pagar um pedaÇo do seu capital
para o imposto dE renda."
De 45% foi a 95,5%, se não me engano. (Risos.) Por
fim, por fim mas não por derradeiro: Em 27 de abril de
1980, o Sr. Ministro Delfim Netto dizia:
'Temos rriuita chance de chegar ao_ final do ano
com uma inflação -em tOrno de so%. ••
Na verdade, chegou em torno de 100%, pois atingiu os
9.5%. E, por derradeiríssimo declaração tamb6IÚ de abril
de 1980:
"Demorará mais alguns meses, mas certamente a
inflação vai começar a baixar e todos verão que o
Brasil era de fato um país administrâvel."
Aqui, o Ministro foi veraz, quando dissé: utodos verão
que o Brasil_era de fato um pais administrável. Era de fato, anteS dele.
Mui to obrigado a V. Ex•
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
ninguém, nesta Casa, possivelmente ninguém no País, te·
rã traçado com desenho tão perfeito, o peÍ'fil do Ministro
Delfim Netto, cómo V. Ex•, com SeU caderninho quejã
consta dos Anais da História deste Senado, com as suas
citações, -com as suas gravações e com o. remembramento
oportuno das contradições flagrantes que autoridades,
seja o Sr. M-inistro Delfim, seja o- Sr. MinistrO Galvêas,
perpetram, ao longo dessa história recente, tão triste
para o nosso País. Realmente, como V. Ex• mesmo diz,
ninguém acredita mais~ -hoje, nas afirmações do Ministro. Os jornais, a imf>rensa, a Fundação detú1io Vargas,
referiam-se a uma inflação, do mês de fevereiro, que de·
via se situar entre 7 e 7.5%. Anteontem, lemos a notícia
de que a inflação apurada foi de 6,5%. Desconfio já desse
6,5%, e acho que não hã ninguém neste País que não desconfie: Pois um Ministro quer manipular o JNPC para
poder baixar o salário do trabalhador, e um Diretõr do
IBGE se revolta, se rebela e denuncia à Nação, e tem a
ombridade e tem a honradez de sustentar a sua dignidade profissional, como vai se acreditar que esse mesmo
Ministro não esteja a exercer pressões sobre a Fundação
Getúlio Vargas, como jâ exerceu, como já obteve resultados na sua gestão anterior como MinistrO do Planejamento, ao tempo do Governo Médici?
Então, Sr. PreSidente, eu desconfio desses 6,5%, desconfio, acho que tenho o direito de supor que este índice
tenha sido mais elevado e que, novamente, a prâLica da
manipulação jâ esteja em jogo.

E assim, Sr. Presidente, õs testemunhos;-Os eXenlPlos
são os mais variados: "ii, O Pais suPerou finalmente todos os problemas, jâ conseguiu estabilizar-se e não precisa mais pensar em moratória". Abro o jornal, hojC, e
leio: ·~o Brasil não consegue pagar os seus empréstimosponte, esta pedindo ao Banco da Basiléia, mas o banco
diz que não pode dar porque o Brasil devia ter verifica·
do, antes de lançar a ponte, se havia terra na outra extremidade da ponte e, agora que verifica que não há terra,
há âgua; fica a qúerer posteigar os seUs conipí:-omisSos,
os seus pagamentos, e os banqueiros, que têm o sentimento da horadez e do cumprimento restrito das obrigações, naturalmente, se negam. Então, vem o Ministro
Delfim e diz: "não, então, n6s va.mos pagar de qualqUer
maneira, vamos recorrer mais umi:t vez i.o~ presidCnte
Reagan, que está aqui para nos ajudar, tem Clado sucessivas manifestações de apoio ao Brasil - e efetivamente
tem - e ficamos nós af nesta moratória, que não é uma
moratória, é um jogo ao fim do- qual desS:asi8--se~
Desgasta-se o que? O património deste Pais, a riqueza
deste Pais, o trabalho dos brasileiros, enfim, todo_ esse
quadro que nós todos jâ estamos exaustos e angustiados
de ler pela Imprensa e ouvir dos empresários, ouvir dos
trabalhadores, de todas as donas-de-casa e de todos os
cidadãos do nosso País.
Mas, enfim, Sr. Presidente, o objetivo da minha fala é
o requerimento apresentado pelo PDS e vou votar a favor. Vou votar a favor e, digo, venho aqui armado da paciência e armado até i::le-um "e.Spfrito- de isenção para ouvir
mais uma vez. Quem sabe...
O Sr. Murilo Badaró- Ouvir e interpelar, não é Senador?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouvir e interpelar.
...Quem sabe o Espfrito Santo não baixa agora na
alma do Ministr_o Delfim Netto e nao ressuscita um pouco o seu espírito de brasilidade para que ele resolva respeitar o Congresso Nacional e trazer para aqui iriformações verídicas, importantes e esclarecer, reahilente,
muita coisa e - quem sabe? - ficar junto conosco em
muitas posições que o interesse nacional está. a exigir de
nós.
De qualquer maneira, o que é importante, e esta é razão principal pela qual ~u voto a favor, é que acho- repito e enfatizo iSSO muito - esse é O assunto e é o tema
ao qual nós temos o dever de nos dedicar. A opinião

pública, o povo brasileiro, a Nação, este Pafs espera de
nós que discutimos aqui, todos os dias, a crise económica e- social que enfrenta o Brasil, qual o caminho de saída, aquele que mais de perto consulta os interesses da
maioria da população, o que devemos fazer nós, Senadores, nós, Congressistas, deste País.
Essa é a razão, Sr. Presidente, pela qual vou votar a favor, não o_bstante concord~r com as razões do Senador
Itamar Franco e do Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Virgl1io Távora - Senador Roberto Sat1;1rnino,
V. _Ex• me permite Um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Concedo o aparte a V. Ex'
O Sr. Virgl1io Távora-:..... Senador, -apenas pira dizer a
V. Ex•, fazendo um apelo a sua lembrança, que disse que
quando presente estivesse pela Liderança, falaríamos
procurando responder ao discurso de V. Ex• uma norma ética que nós dois traçamos quando da legislatura à
qual pertecemos, ateriormente; um não falava o outro
estando ausente e disSo dei ciência ao nobre Lfder. Nós
não -eStamos fugindo ao debate, ouvimos as suas opiniões pessoais a respeito do Ministro Delfim Netto, e V.
Ex• sabe que diverginios- em sênerC:i, númerO, gi-au e ·pessoa.-QueJn-estã:à frente de um lenÍe de uma naU, numa
tempestade, sabe perfeitamente por onde anda o navio e
por onde ele tem que singrar para não bater nos escotes.
Não estamos fugindo ao debate, hoje mesmo quando
aqui chegamos bem cedo, nós ·o procuramos e V. Ex• não
estava, pois temos autorização da Liderança do Governo
para falar pela Liderança, tão logo presente. Verdade,
Sr_ Uder da Minoria, que a comunicação foi_feita a V.
Ex"l Sem dúvida, naturalmente não com o brilho que
sempre· nOs encanta ao ouvir os discursos de V. Ex• mas,
justamente; com aquela argumentação cartesiana que
procuramos imprimir aos nossos pronunciamentos, e vamos procurar essas soluções, não tenha V. Ex• dúvidas.
Não estamos fugindo ao debate.

e

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço a V. Ex•
- a atenção, e estarei aqui no dia em que V. Ex• se dispuser
a responder ...

O Sr.

Virgíl~o

Távorã ....:.. -9ilalquer dia.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Amanhã, depois
de amanhã, enfim, qualquer dia~ V. Ex•, realmente, sempre teve esse cuidado, e acho que é muito digno, um cuidado que só dignifica a esta Casa e, particularmente, a
mim, que me sinto muito honrado e agradecido, e vamos
_discutir, vamos debater o assunto. Era o que tinha a dizer,_ Sr. Presidente. (Mtlito bem!.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
requerimento.
A votação do requerimento serâ feita pelo processo
nominal.
De acordo com o disposto no inciso II, letra ..c", do
art. 322, combinado com art. 328 do_Regimento Interno,
solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus rC::sj:iectivos lugares. (Pausa.)
Os Senhores jâ podem votar. (Pausa.)

(ProCede-se à votação.)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES
Aderba\ Jurema
Alexandre Costa
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Carlos Alberto
ClaudfOnor Roriz
Gabriel Hermes
Gaivão Modesto
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
João Calmon
João Lobo
Jorge Kalume
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José Lins
Maréo Maciel
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nelson Carneiro
Pedro Simon
Raimundo Parente
RobertO Saturnino
Sald~nha Derzi
Vírgilio Tavóra
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Fábio Lucena
G~stão MUller
Itamar Franco
Luíz Cavalcante
Tancredo Neves

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Henrique Santillo
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Votaram
SIM 28 Srs. Senadores; NÃO 5. Houve uma abstenção.
Com o Presidente hã quorum.
Está aprovado o requerimento.
A Presidência tomarâ as providências necessárias para
convocação do Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 20:
Votação, em turno único,- do Requerimento n,.. 3,
de 1983 de autoria do Senador Aloysio Chã:ves, requerendo a convocação de Sua Ex~elência o Senhor
Ernane Galveas, Ministro de Estado da Fazenda, a
fim de que, perante o plenário, preste informações
sobre a dívida externa brasileira.
_Em votação.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votaçdo

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alexandre Costa
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Carlos Alberto
Claudionor Roriz
Gabriel Hermes
Gaivão Modesto
Guilherme Palmeiras
Hélio Gueiros
João Calmon
João Lobo
Jorge Kalume
José Uns
Marco Maciel
Martins Filho
Mauro Borges
Milton Cabral
Moacyr Duarte
Murilo Badaró
Nelson Carneiro
Passos Porto
Pedro Simon
Raimundo Parente
Roberto Saiurnino
Saldanha Derzi
Virgílio Távora
VOTAM "'NÃO" OS SRS. SENADORES:
Fábio Lucena
Gastão Müller
Itamar Franco
Tancredo Neves
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ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR

Henrique Santillo

O SR. PRESIDENTE (Nilo coelho)- Votaram pela
aprovação do requerimento 29 Srs. Senadores; contra- 4.
Houve uma ab;;tenção. _
A matéria fo'i aprovada.
Aprovado o requerimento, a Presidência tomará as
providências neCessáriaS para convoCação do

sr: Minis-

tro
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 21:

-ao

Votação, em turnq único -Requerimento nl' 36,
de 1983, de autoria do SeÍlad6rTancreào NeveS, so- ~
licitando, nos termos do artigo 367 do Regimento

Interno, o desarquivamento do Projeto de RCson~' 116, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar em CrS
4.266.593.330,50 (Quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil,
trezentos e trinta cruzeiros e dnqüenta centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
lução

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prõjeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR.

PRESIDENTE~\Nilo

Coelho)- Item 22:

Votação, em turno único, do Requerimentonl' 37,
de 1983, de autoria do Senador Tancredo NeveS, sOlicitando, noS termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n~' 117, de 1981, que autoriza o GOVerno do Estado
de Minas Gerais a elevar eD1 CrS 928.441.006,00
(novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e
quarenta e um mil e seis cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto de resolUção constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 23:
Votação em turno único, do Requerimento nl' 38,
de 1983 de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnterno, o desarquivamnto do Projeto de Resolução
n"' 191, de 1981, que autoriza o Govern_o do Estado
de Minas Gerais a elevar em Cr$ 415.097.500,00(Quatrocentos e quinZe milhões noventa e sete mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante de requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitaçãõ noiffial.

O SR. PRESIDENTE (Nilo -Coellio)-=. Item 24
Votação em turno único, do Requerirnerito n9 j9,
de 1983, de autoria do Senador Tancredo Neves solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de: Resolução
nl' 260, de 1981, que autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a realizar operação de empr~timo
externo, no valor de USS 50.000.000,00 (cinqíienta
milhões de dólares norte-americanos), destinada ao
programa de investimentos para o exerCício de 1982.
Em votação o requerímento.
'Os Srs. Senadores que o aprovam- perffianeçam senta.
dos. (Pausa.)
Aprovado.

---A ·matéi-Ta~seiá desarquivada e pro.sseiufrã o seu cÚrsÕ
normal._
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 25:
Votação, em- turno único, do requerimento nl' 40
de 1983, de autoria do Senador Tancredo Neves solicitando, nos term-Os do art. 367_ do Reginiento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n9 135; de 1982, que autoríza o Governo do Estado
-de Minas Gerais a elevar em Cr$ 14.999.999.364,20
(quatorze bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e
seSsenta e quat~o cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Esgotada a

matêria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra, como Líder de partido, ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

-O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder, pronun·
cia o seguinte discurSo. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e- Srs.. Senadores:
Não poderia o Senado deixar de consignar, nos seus
Ana~s, o transCUfSO, hoje, do Dia Internacional da Mulher. Em todo o território nacional, vã rias comemorações marcam essa efeméride.
~Q_rdo-me de que, ao ingressar no Congresso Nacional, no jã distante ano de 1947, vigorava o Código Civil
de_l916, fruto de 40_anos de dolorosa, brilhante e erudita
elaboração. Mas.. minha primeira intervenção no Senado
F~eral foi exatamente em favor da mãe solteira, e aí se
iniciou uma série -de proposições e de ·debates, que aflo·
ravam e discutiam o problema da mulher dentro da (egislação brasileira. Entre outros dispositivos - que seria
enfadonho recOrdar - quero lembrar que em 1949 fui
Presidente de uma comissão espeCial sobre a natalidade.
requerida pelo saudoso Deputado goiano Vasco_ dos
Re1s. E o trabalho então realizado por esta comissão até
h-ºje é oportuno, Porque focalizou, em seus diversos aspectos, o problema da mulher.
Em 1949, apresentei um projeto que reformulava
váriõs diSpositiv-OS do Código CiVil; o pfimelro dos quais
era aquele que riscava da legislação brasileira a afirmação de que a mulher casada era relativamente incapaz. Esse texto, esse projeto, arquivado por ter-se encerrãdo .. a, legislatura, fOi reafirmado num projeto em 1951,
qu~ se encontrou· no Senado Federal, depois de aprovad_o__ pela Câmara, jã uma proposiçãO que lhe tinha sido
sugerida pelo saudoso Senador Mozart Lago. Coube ao
nOSso -efiiinente colega, que Deus retirou do meio dos vivOs; o SaUdoso Ministro Milton Campos, dar o parecer
fmal desse que se constitui o Estatuto Civil da Mulher
Casada, em 1962.
Hoje, Sr. Presidente, há além desse dispositivo outros
que marcam a conquista da mulher pelo respeito que lhe
é devido. Quero recordar entre outros os nomes de
Bertha Lutz, Zéa Pinho Rezende e Remi Medeiros da
Fonseca, que muito têm trabalhado pela dignificação da
m~lher na vida do País.
Em 1967, na Constituição, consegui incluir dispositivo, que foi reproduzido em 1969, e é texto constitucional
atual, defeiminando a proibição da diferença de salários
e de critér-IOs de admissões por motívo -de sexo, cor e estado civil. Esse dispositivo foi regulainentado pela Lei n~
4.573, de 10 de julho de 1968.

_.\presentei, em 1979, mas não chegou a ser votado por
esta Casa, projeto qU:e reapfesCritei hoje, incluindo, entre
as- contravenções penais, tõdas ás restriÇões que ainda
pisam, na vida social, à mulher.
Há um grande movimento generalizado, no País, pela
_reVisão de vários dispositívcis do Código Civil. Esse do-
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b8.te alnda se eO.coÕfra mi-Cã·mara dos Deputados. Mas,
estou certo de que ao chegar_ ao Senado todos seremos
sensiveiS às justaS aspirações àO outro sCxo, daquele que
jâ foi O sCxo fraco, mas que continua sendo o sexo que
nos dirige, nos encanta justifica ·a ··nossa existência.
Sr. Presidente, eu não queria deixar passar em silêncio,
nesta Casa, o Dia Internacional da-Mulher, para prestar
a homenagem àquela que há tanto tempo tem lutado pe~
los seus direitos, tem conquistado, com sacrifício, muitos
deles. Estou certo de_ que conquistará outros, com o
apoio e o aplauso a esta Casa, seja da Maioria, seja da
Minoria, mas de todos os que são sensíveis às justas aspirações que elas defendem.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDllNTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON-(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em breve comunicação, em nome da Liderança, queremos nos referir à nota que hoje, 8 de março, Dia Nacional de Protesto, que a Associação Médica Brasileira,
a Federação Nacional dos Médicos, a União dos SerVidores Públicos Civis do Brasil, a Confederação Nacionãl
das UNIMED8 s, a Associação Médica de Brasllia, o
Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e a Federação
dos Odontólogos do distrito Federal estão lançando nes·
te momento. Os profissionais de saúde estão em campa-nha por melhores condições de trabalho e salário e por
um melhor atendimento médico à população.
Todos nós sabemos das péssimas condições de saúde
da maioria dã-população brasileira, carente de assistên·
cia médica. Os postos de saúde, ambulatórios e hosPitais
mal localizados e insuficierites, não atendem satisfatoriamente a população. Faltãm-lhes, por vezes, condições
mínimas de conforto hfgiene, aparelhos médicos e medicamentos. As consultas realizadas nestas condições e
de maneira apressada, prejudicam os pacientes, sendo a
responsabilidade por tal estado de coisas, injustamente
imputada aos profissionais de saúde.
Agravando as condições de saúde da população, a habitação é precária noS conjuntos habitacionais e favelas,
dada a falta de saneamento básico, água potâvel e coleta
de lixo. Por sua vez, as cbndições de trabalho nas fábricas, sofríveis, propiciam constantes acidentes.
Esta situação piorou com a recente transferência do
comando econômko do País para as mãos do Fundo
Monetário Internacional, coroando uma polftica reco~
nhecidamenle incompetente onde o governo central,
apesar de suas ofertas de conciliação e trégua, insiste em
manter as estruturas administrativas e políticas que nos
têm conduzido como Nação à falência económica, política e social.
Neste 8 de março, Día Nacional de Protesto, marcamos a unidade do movimento dos profissionaís da ãrea
de saúde.
Por melhores condições de saúde à população
Coilira os baixos salários e reajustes inferiores à inflação
Co~tra as péssíriias condições de trabalho
Contra o desemprego
Esta é a nota dos médicos do Brasil, que a Liderança
do PMDB pede a trnscrição nos anais e dã a sua total soliôãriedade.
Era o que desejávamos dizer, s-r: Presidente. (Muito
bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO_LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso. sem revi~o do orado_r.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
t alarmante o estado de perplexidade que esta Nação
esta vivendo. O regime no poder caminha para os seus 19
anos de existência, tempo bem superior ao do Estado
Novo, maior que o da Regência, maior que o da duração
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do regime de Hitler na alemanha, ejã se aproxima- fal·
tam apenas 5 ou 6 anos --·do tempo de duração do lon~
go reinado de Stalip na Rússia Soviética.
Ao longo desse tempo todo, nada f~ltou aos governantes; dispuseram de tlldo, Srs. Senadores. O ecesso de
força_ a que a Nação foi submetida, nessas duas décadas,
não Ioi suficiefife-para ·que-o Governo dissesse a que
veio, o que pretende, o que postula, o que deseja, o que
quer.
ReCentemente, o Sr. Presidente da República declãrou
enfáticamente que ele é o sistema,,''Eu sou o sistema",
disse o Senhor Presidente da República; e isto nos faz retornar ao reinado de Luiz XIV e aos princfj>íos do -L' gtat
c'est moi- "O Estado sou eu."
Qual a causa das causas, dos males que afligem esta
Nação? Hã que haver uma causa essencial, fundamental,
predominante sobre as demais causas._ E é sobre essa
causa primeira, essa causa máter, que a Nação deve promover o debate dentro dos parlamentos, nas c-omu-nidades universitárias, nos Sindicatos de patrões e de empregados, a lim de que possamos encontrar uma saída ou,
pelo menos, enxergar uma tênue luz no fim do tónel.
A causa das causas dos males nacionais é o modelo
polítiCo-institucional cm vigo"r no País. Este modelo, Sr.
Presidente, e Srs. Senado.res, não conseguiu se despojar
dos regimes, dos resquícios do arbítrio~ Essas cinzas do
despotismo, espargidas diuturnamente por sobre a
Nação, conduziram o sistema no poder a uma camisade-força da qual só o povo bnisileiro poderá libertá-lo.
Diz a Constituição, que•. "todo poder emana do povO
e em seu nome é exercido'', Mas o Código Eleitoral subverte a Constituição, o Código suprime o mandamento
constitucional, ao afirmar, em seu art. 2~>, que todo poder
emana do povo e será exercido em seu nome. A Constituição usa o verbo ser no modo indicativo, no tempo
presente. Diz que o poder emana e é exercido em nome
do povo. O Código remete o verbo para futuro, e, em
consequência, o poder que emã.na será exercido pelo povo, em nome do povo. Ora, Srs. Senadores, depois de dezenove anos, em- que o _arbítrio esteve sempre presente
nas principais decisões nacionais, em que este Parlanientt5 tantas vezes foi fechado pela força, em- que, a pretexto
de se salvar a democracia, se promoveu o asfixiamento
do regime democrático, hoje, com a maior desfaçatez, o
Governo introduz no País o regime do cinismo político.
Sim, Srs. Senadores, ê: este o regime que atualmente estamos vivendo e do qual o Chefe da Nação precisa sair,
com urgência, para a salvaguarda do próprio Podei Que
ele exerce dentro da República. Sem que isto ocorra, sem
que essa sistemática de tolhimento, que asfixia as pró~
prias decisões do Presidente da República, sem essa tutela, sem esse policiamento invisível, exeiciáo por órgãos de informação, que não são controlados pelo CongressO
Nacional, que não tem conhecimento sequer dos seus
orçamentos, sem que isso se proceda, o tempo continuará a passar e o Brasil, pouco a pouco, estará sendo conduzido, inevitavelmente, para o abismo sem fundo em
que jã se encontra.
O Amazonas está arrasado financeiramente. O Banco
do Estado d9 meu Amazonas deve quantia superior ao
orçamento estadual.
Não temos banco d~ desenvolvimento nen1 caixa econômica regional. Arrasado está o Pará, em situação bastante pior, porque, por um simples mau humor, por uma
simples dissensão entre o Presidente da Rrpública e um
seu ex-colega de arma, o atual Governador paraense, lâ
no Pará, de onde, da Região de Cametâ, Bento Teixeira,
no meado do século XVII, saiu com suas famosas 400 canoas para subir o Rio-mar, lá no Pará, os recursos que a
Constitiiíção obrígà seja:ill transferidos para o Go-Verno
Estadual, são hoje confiados ã orga:riisrJú)s-fede-rm.Mas recentimente, houve o acinte dos acintes: o Pará
foi o único Estado que foi proibido de assinar c-onvênios
educacionais com o Ministério da Educação e Cultura.
Ao invés de repassarem esses recursos para o Governo
paraense, eles os canalizaram para a Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia, para a SUDAM, que

por não entender de desenvolvimento, não pode entender de educação.
Ora, a situação a que o Norte foi relegado é dramática
por excelência, porque, pela Constituição Fedúal de
1946, em seu art. 99, a regjão amazônica tinha direito,
porque a_ União Federal era obrigada a aplicar na Amazônia legal, a quantia: não iriferior a 3% da receita tributária federal.
Hoje, estudos do Banco da Amazônia atestam que essas aplicações não atingem sequer a 1%.

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite?
O SR. FÁBIO LUCENÃ- Com todo prazer, nobre
SenadOr.
-O Sr. Hélio Gueiros- Intervenho no discurso de V.
Ex', com a devida vénia, somente para confirmar a denúncia que V, Ex• faz a respeito do boicote que o Governo Federal está causando ao Governo do Estado do Pará. Como V. Ex• explicou, o Governo Federal faz isso
por causa de uma desinteligência pessoal entre o Governador Alacid Nunes e o Coronel Jarbas Passarinho.
Mas, com essa sua atitude do não pagamento das verbas
do Estado, ao invés de punir a pessoa do Governador, o
Governo Federal, a rigor, pune o povo paraense, numa
atitude absolutamente inconcebível, insuportável. Quero
esclarecer a V. Ex• que no casO das verbas do salárioeducação, trata-se de uma verba que reSulta das-Colltribuições das empresas, sobre a folha de pagamento. Uma
coisa específica, delinlitada por lei, e-por~êSsa lei está preVistO -que a aplicação desses recursos, oriundos do
salário-educação, será feito através -dê Convêriios com as
Secrt:târias de Educação. Então, para punir supõstamerite, o Governador Alacid Nunes, além de uma mesquinharia, o Governo Federal comete uma ilegalidade, fazendo com que esses recursos, que já são poucos para um
Estado enorme, como ê o Pará, sejam pulverizados e
malbaratados através da SUDAM, que não tem infraestrutura de Secretaria de Educação e, portanto, não
pode aplicar no meu Estado, como prevê a lei. Pela lei,
ainda, nobre Senador Fábio Lucena, esses recursos devem ser para o aumento da rede tisica escolar do Estado
e para o aperfeiçoamento do magistérío de primeiro e segundo graus. No meu Estado, isso só pode ser feito através do GOverno do Estado porque, por mais que a SUDAM tenha interesse e boa vontade de aplicar, como
manda a lei, esses recursos, na verdade as prefeituras do
interior do meu Estado, com rarfssimas exceções - talvez uma ou duas- nã.o têm condições de suportar os encargos decorrentes desse aumento da rede física escolar,
nem muito menos promover curs_os de aperfeiçoamento.
E o que mais espanta, eminente Senador Fábio Lucena, é
que este Governo, que comete essas iniquidades contra o
meu Estado, fica dizendo por: aí que anda de mãos estendidas p_ara todo o povo brasileiro e especialmente à OpoSição. E ain-da a pouco Sua Excelên-cia o Senhor Presidente da República requereu uma trégua politica, quandO acho que, coin relação pelo menos ao Estado do Pará,
Sua Excelência tem uma exelente oportunidade de denlonstrar, com fatOS, a sinCeridade e a boa Vontâde desse
seu de5ejo de trégua política, fazendo entregar ao Governo do Estado do Pará o que pertence io Pará e aos paraen-ses, deixando dessa mesquinharia de punir, por divergências -pessoais entre dois antigos correligionários,
todo o Estado do Pará. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.

Ex•, nobre Senador Hélio Gw!iiõS, para, em o aproveitando, fazer ver ao Senado este absurdo, resultante do ódio do Governo Federal pelo Pará.
Não satisfeito em boicotar a administração paraense,
que se reflete diretamente no Acre, no Amazonas e nos
Territórios Fedr!!ais - poque aqui afirmei e reafirmo,
que o povo paraense, ocupando a Foz do Rio Amazonas, domina o rio inteiro; Qüalquer reflexo negativo na
economia do Pará, repercute rio acima por sobre todas
as populações amazónicas - qúe fez o Governo, com
raiva dos paraenses?
O Governo, modificando a Con~titliição Federal com
decretos-lei e com decretos criou a figura do prefeito pro
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tempore, que não atinge atualmente apenas o Pará mas
que se estende para todo o território brasileiro.
O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• permite, nobre Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA- Permitirei o aparte a V.
Ex•, tão logo eu termine a leitura de um pequeno texto
da Constituição, com a compreensão de V. Ex•.
Aliás, o Bras_il é o único País do mundo que tem Constituição estre aspas - Os Srs. podetil observar, depois
dos longos consideranda da Junta Militar que esfrangalhou a Constituição Federal em 1969, que aConstitUição
está toda colo_cada entre aspas. An~es, não tínhamos
Constituição porque a norma constitucional era anulada
pelo bom ou pelo mau humor do Chefe do Estado. E,
hoje, revogado, por imposição nacional o regime dos
atas institucionais, o Brasíl - pobre Brasil! - passa a
ter uma Constituição aspeada.
Diz a Constituição, no art. 15, § 1~>. letra b:

§ 19 Serão nomeados pelo Governador, com
prévia aprOvação:
~
······························
h) do presidente da República, os Prefeitos dos
Municípios declarados de interesse da segurança nacional por lei de iniciativa d_o Poder Executivo.

No rol das atribuições do Presidente da República, no
art. 81, dentre suas c9mpetências privativas, se insere a
descrita do inciso VII:
VII- aprovar a nomeação dos Prefeitos dos
Municípios declarados de interesse da segurança nacional;
Mas, porque o Governo Federal, por um motivo ou
por- outro, não gosta do Governo paraense, o Presidnte
da República, através de dois decretos-lei e de um decreto, alterou a norma constitucioilal, e a alteração é tão absurda que pelo Decreto-lei de n~> 1.937, de 27 de abril de
19~2, em plena campanha eleitoral no Acre, no Amazonas e, em todo o Brasil, o Presidente da República rasgou a Constituição ao decretar abusivamente, atrabiliarlamente, discricionariamente:
"Os Prefeitos nomeados nos termos do caput des-te artigo serão exonerados quando decaírem da confiança do Presidente da República ou do Governador do Estado. A exoneração serã imediata, quando
o Governador for avisado pelo MiniStro da Justiça
de que o Prefeito decaiu da confiança do Presidnte
da República. Parágrafo 51' - Quando o Prefeito
deixar de merecer a confiança do Governador do
Estado, a exoneração será precedida de aprovação
do Presidente da República."

O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouvirei, inicialmCnte, o
Senador Gabriel Hermes, com muito prazer e com muita
honra.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador pelo Amazonas, infelizmente- permita-me a expressão "infelizmente"- sou forçado a entrar no discurso de V. Ex.•, talvez
al~ pertubá-lo, porque o que me preocupa, Sr. Senador,
quando ouço falar desta grande região que nós representamos aqui, a Amazônia, com os Estados do Amazonas,
do Pará, do Acre, do novo Estado que nasceu e ainda os
Territórios, vejO a soma de problemas e vejo também a
soma de coisas que chamam, pedem e exigem a nossa
atenção, para que de fato possamos beneficiar o povo.
Sou obrigado a dar mais um aparte a V. Ex•, voltando a
um ponto, que é o inicial do discurso de V. Ex• de que a
Amazônia foi desprezada pelos governos da Revolução.
Nobre Senador, acompanhei bem, e V. Ex• também, o
que era o nosSo Brasil e principalmente a nossa Amazônia, antes de 64. Como estava triste o Amazonas, o Estado de V. Ex', e como estava se empobrecendo uma cidade tão bonita como Manaus, e foram os governos, a partir de 64 -já tive a oportunidade de dizer a V. Ex• que transformaram bastante o Amazonas e deram muitos recursos a Manaus, a ponto do Amazonas, principal-
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mente sua capital, com o seu porto franco, com os incen-

esse tempo o Amazonas esteve confiado a uma adininistração de piratas e de bucaneiros, totalmente irresponsáveis, que ao invés de terem sido mandados para os palácios governamentais, em realidade, deveriam ter sido conão vou citar mais exemplos, para ilão tomar o tempo de
V. Ex•- transformar Manaus numa cidade que, já hoje,
locados nas hospedarias das penitenciárias.
dã honra e satisfação aos brasileiros que a viSitam e que O Governo deu os recursos, mas os recursos foram
-m-albaratados, foram desviados para os cotres dos goverestá entre os pontos de turismo e de atração, graças a_os
governos da Revolução. V. Ex• mesmo reconheceu, e eu
nantes, governantes não eleitos pelo povo, que faziam
suas prestações de contas de encomenda e de indústria,
o louvo, que muito foi dado ao Amazonas. Eu posso diporque jamais admitiam, ou admitiriãnl. a· hipótese do
zer a mesma coisa do nosso E.arâ e de toda a nossa Amaadvento d_e urna eleição direta para Governador do Estazônia. O que o Governo estâ faz;endo de infra-estrutura
do!
pelo Pará - vou citar só o P"arã - com o que se traçã e
Além do mais, Excelência, essa filosofia do pedir, do
que se faz dentro daquela região dos mais ricos vales deste País, que são os Vales do _Tocantins e do Araguaia,
implorar, do exortar, do clamar, do mendigar, do
nobre Senador, aproveitando aquelas riquezas que dorhumilhar-se, deve ser banida da região amazónica, coino,- para ã felicidade da Pátria, agora, essa filosofia de
miam e que conteçam a aparecer, e até a despertar a comendicância, de pires na mão, está sendo articulada para
biça de outros povos que não tiVeram a nossa sorte nesse
campo, e por isso exigem nossa ateilÇãó, principalmente
desaparecer do Nordeste brasileiro. E é isto o que pretendem os governantes eleitos pelo meu Partido, porque
de nós amazônidas, em defesa da nossa região. Ah!
na Amazônia nós só_n~o ganhamos onde não houve
nobre Senador, se eu fosse enumerar o que se fez pelo
eleição: em Rondônia, em Roraima e no Amapá. Onde
Parâ, o que se está fazendo, o que se está empregando,
as eleições foram realizadas, a Oposição baniu a incomem toda a Região Amazônica, de recursos na maior obra
de infra-estrutura que, com mais dois ou três anos, criará
petência, baniu os inimigos do povo que há quase 20
realmente condições excepcionais para que aquilo comeaiios ti'ipudiam, nobre Senador, sobre aquele povo
ce, a se transformar no grande celeiro do mundo que
pobre, povo sofrido, mas povo forte, porque não há um
só amazonense que não tenha em suas fibras a força do
sempre esperamos, em todos os sentidos, na sua prohÕmem nordestino que, em cerca de SOO inil, conforme
dução-de minérios~ na produção agrícola! Isto, nobre Senador, não vou enumerar. V. Ex' conh~ce, o Brasil coestimativas de Celso Furtado, para lá se deslocaram para
nhece o que é a hidrelétrica de Tucuru( e o que custa.
a guerra da borracha e lá deitaram as suas raízes, de tal
Quanto custa construir aquela estrada de ferro, que ilós
sane que o amazonense, o homem amazonense ê uma eSdo Pará combatemos mas hoje achamos que ela tem rapécie de mistura entre o Nordeste e o Norte do nosso
zão de ser, que vai de Carajás até o grande porto que será
_faís. Este dado é essencial porque, quando planejaram
um dos maiores do Brasil, no Maranhão, em ltaqui, e ao
atabalhoadamente a construção da Rodovia TransamaPorto de Barcarena, onde abrírá o Tocantins e o Arazônica, roubaram do Nordeste, através do Sr. Mário Anguaia ao coração do Brasil, com as eclusas que ali estão
dreazza, saquearam do Nordeste, 30% dos incentivos fissendo construídas. Tudo obras imensas, de recursos que
cais, para construir uma rodovia que, hoje em dia, tem a
se empregam. Nobre Senador, isso é tão grande, é tão
equivalência de se tentar abrir um rio, caudaloso como o
respeitável que vejo, com tristeza, termos de falar das
Amazonas, no território do Estado de São Paulo, do Rio
quizilas, das lutas, das traições, como a -traição que soGrande do Sul ou de Minas Gerais.
Esses erros clamorosos, que nós conhecíamos e que
fremos no Pará, nós do PDS, pois o Presidente da Redenunciamos, eram contestados pelos homens que estapública ali colocou um governador para traí-lo, para
trair seu Partido, para trair seus companheiros. Isto dói,
vam no poder. E este Senado e a Câmara dos Deputados
nobre Senador, e eu confesso que não gostaria de tocar
não tiveram a menor participação no traçado daquelas
rodovias criminosas, notadamenie da Perirnetral NOrte,
nesse problema. Sinto que o nosso d_ever é olharmos diretamente o que podemos fazer pela nossa gente, pelo
uma rodovia faraôilica e nefelibata que tentava ligar o
nosso povo, que é nos unirtnos para que se completem as
atlântico, pelo norte amazônico, até ã fronteira-- com a
obras ali iniciadas. E para isso, nobre Senador Fábio LuBolívia. E o dinheiro que ali ficou enterrado não é secena, que V. Ex• sempre me encontrará aqui. Eu lamenmente de borracha, nem semente de soja, foi o dinheiro
to, repito, ter penetrado no dlscurso de V. Ex•, sinto-me
da corrUpção· grossa, farta e gorda qUe enriqueceu os
agora convocado, e irei convocar companheiros do meu
planejadores e empobreceu de modo gritante, vergonhopróprio Estado, o Pará, para trazermos aqui ao Plenário,
so e criminoso as populações dos Estados AmaZônicos.
para levarmos aos Ministros, para cobrar mais recursos,
O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• me permite?
para que as obras se concluam e assim o nosso povo pos*
O SR. FABIO LUCENA- Com muito prazer.
sa ajudar melhor o povo do Brasil. Nós do Pará já daO Sr. Hé/ip _Gueiros- Interrompo, outra vez, V. Ex',
mos muito mais, em recursOs, em dólares, com as nossas
agora para me reportar ao aparte do meu dileto colega
importações maiores ao Governo Fe_deral, do que receGabriel Hermes, quando ele localizou no ano de 1964
bemos, apesar do pouco que estamOs dando. E nós quetudo quanto a Amazônia tem agora. Estranho que S.
remos dar mais ainda, porque estamos dando ao Brasil e
Ex', meu ilustre colega, faça tal afirmação, porque coassim daremos ao Pará. Nobre Senador, perdoe-me ennheci o eminente Senador Gabriel Hermes como Presitrar no seu discurso. Confesso: espero que aínda possadente do Banco da ~mazônia, no perfodo de 1951 a
mos apertar as mãos e juntos trabalhar pelos nossos Es1954. E coroo eu trabalhava em jornal, sempre tomava
tados, pelo nosso po_vo, pensando no que vai fazer com
conhecimento dos brilhantes relatórios da gestão de S.
que todos possamos crescer para sermos admirados e
Ex', onde ele dava conta do que havia feito_ em favor dQ
respeitados pelos nossos companheiros de Senado e pelo
progresso e do desenvolvimento de toda a região amazônosso Brasil.
nica, uma vez que, como sabe V. Ex•, o Banco da AmaO SR. FABIO LUCENA- Agradeço, nobre ProfesC
zônia
tem ação em toda a nossa região.
sor da Amazônia, vez que a minha geração muito aprentivos que foram dados, com os recursos que ali chegam,
como aqueles para hidrelêtricas que são construfdas -

deu com V. Ex~. quando V. Ex• alertava o povo para
suas responsabilidades perante a Região Amazónica.
Gostaria de fazer uma indagação a V. Ex~: onde estão
esses recursos? No Amazonas, os funcionários públicos
estão com seus vencimentos atrasados desde janeiro e o
Governador Gilberto Mestrinho recebe o Governo, no
próximo dia 15, com o Estado do Amazonas em absoluta situação falimentar.
Seria leviandade conhecer que o Governo Federal carreou recursos para a Amazônia e, erit particular, para o
meu Estado. Seria leviandade faze( uma negativa dessa
natureza, mas o que aconteceu, Ex•, é que durante todo

O SR. F ÃBIO LUCENA- Até em ltaipu, porque ele
eQii)reSfa íiiãiS dinheiro para ltaipu do que para :rucuruf.

O Sr. Hélio Gueiros- Então, eu me admiro, agora, do
eminente Senador Gabriel Hermes esquecei até mesmo ...
O Sr. Gabriel Hàmes- No meu
operava fora da região amazónica.

tempo~

o banco não

O SR._ FABIO LUCENA - Os tempos evoluíram
para pior, então, V. Ex" há de concordar conosco.

O Sr. Hélio Gueiros- Então, eu me admiro agora que
o eficiente e produtivo Presidente do Banco de Desenvolvimento ,da Amazônia, durante a gestão Getdlio Vargas,
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diga, aq~i no Senado, que nada foi feito pela Amazônia
até 1964.

O Sr. Gabriel Hermes - Eu nãn disse isso!
O Sr. H é/lo Gueiros -·Quase isso, então. Entendo, Sr.
Presidente e ilustre Senador Fábio Lucena, que antes de
1964, muita coisa foi feita pela Amazônia, embora seja
uma região imensa. 1':: claro que não teria resultado a curto prazo. Mas, bastariam, para não citar muita Coisa,
dois fatos: primeiro, o dispositivo constitucional, na
Carta de 1946, que maiidava reservar para aplicação na
Amazônia, como nõ-Nordeste 3% da renda tributária.
O SR. FABIO LUCENA- Permita-me? Quantia não
inferior a 3%.

O Sr. Hélio Gueiros- Não inferior a 3%. E, segundo,
o verdadeiro descobridor, pelo menos do Pará, neste Século XX, o Presidente Juscelino Kubitschek, que contra
a opinião e parecer téciiíco do DNER e de toda espécie
de Ministério, mandou construir a Rodovia B-elém Brasília. Esses fatos sã_Q_ muito anteriores a 1964. E acho
que é uma grande irijUSHça ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Se V. Ex• me permite eu
quero ...

O Sr. Hélio GueiroS ~ ... aos bravos parlamentares de
1946, Leopoldo, Peres, se não me engano lá do Amazonas- e Alvaro Adolfo da Silveira, do Parâ, é uma descomunal injustiça à memória deles, como também à memória do grande Presidente Juscelino Kubitschek, pas- sar em julgado, nesta Casa, uma afirmação, sem base, de
que antes de 64- nada se fez pela Amazônia.
O SR. FÃBIO LUCENA- Aliãs, complementando o
raciocínío--de V. Ex•, não só pela Amazônia. Criou-se,
neste País, uma estranha mística de se afirmar e reaftrmar que o Brasil foi descoberto no dia 31 de março de

1964.
O Si-. Hélio Gueiros - Ou 1~' de abril?
O SR. FÁBIO LUCENA- E eu indagaria se a História não estarta cometendo inverdades ao falar dos Republican-oS. Teriam existido Nabuco, o Conselheiro e o
filho, Ruy Barbosa, Patrocínio, o Marechal Deodoro, o
Marechal Floriano, Prudente de Morais, Flores da Cunha? Esses homens são anteriores a 1964, e a história que
o Governo quer impingir à Nação é que não foi Pedro
Âlvares Cabral quem descobriu o Brasil e sim o saudoso
Marechal Humberto de Alencar Castello Branco.
Ora, Srs. Senadores, nem a Nação, e muito menos a
História, podem aceitar uma mistificação dessa nature-

za.
OS r. Gabriel Hermes- V. _Ex~_mç permite um brevíssimo aparte?

O SR. FABIO LUCENA - Com prazer.
O Sr. Gabriel Hermes- Fiquei realmente muito feliz
com o aparte, permita que diga assim, do meu brilhante
jornalista, nosso colega Hélío Gueiros. E acrescentaria
mais, dentro do Brasil, nós devemos tudo aos nordestinos. O Dr. Hélio falou, jâ que ele quis lembrar a História; não" fossem os nordestinos tomar para nós o Acre,
que era nosso por um direito, por esse direito novo que
nós criamos, o direito do posseiro, pois aquilo lá era uma
terra abandonada, não fossem os nordestinos se encaminharem pelas fronteirâs e garanti-las naquelas lutas terríveis da borracha, nosso território amazônico não seria
tão grande...
O SR. FÁBIO LUCÉNA- Sem tentar interrompêlo, ouço com todo prazer...

O Sr._Gabriel Hermes- Só para concluir, não tomarei
mais o tempo de V. Ex•, porque eu confesso a minha ad!!liração por vUltos como Juscelino e Getúlio Vargas.
Sendo eu um homem que, durante longo tempo, sempre
fui pertencente às Oposições, desde 30, Sua Excelência
me fez Presidente do Banco, num desses gestos naturais
desta figura que vai completar um século, neste ano, e
que devemos lembrar com muita saudade e eu o faço
com muito respeito; é um dos poucos retratos de político
que conservo em minha casa. Veja V. Ex• que temos que
lembr:ar esse passado, realmente, lembrar essas dfvidas
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de toda a Nação brasileira para com a Amazônia, e-Sentir que o que estão fazendo não é nenhum favor pafa- nós
e nem temos que estender as mãos. Isso é uma obrigação,
isto sim, nós devemos repetir, lembrar aqui, c~brar.
Agora, fazer justiça quando se está derramando, comO se
derramou dinheiro até mesmo para valorizar e apresen-

tar no exterior um retrato bo-ilito do Brasil, uma imagem
de Carajâs, que é, -realmente-, urna imagem de riquezas
sem par. Isso sim, eu lhe peço, e nós devemos f~~ muitas vezes aqui, trazer para esta Casa, levar para o Executivo, para cobrar aquilo que nós, da Amazônia, merece-

mos e não estamos recebendo. Conte comi&o pari íssO.
Agora, realmente, lamento, fico triste quando nós temos
que lembrar estas coisinhas internas lá dQ seu grande
Amazonas, mas que dóí contar, como também no meu
Estado, e que magoam lá dentro qua:ndo nós temos que
lembrá-las aqui.
O SR. FÃBIO LUCENA- Nobre Senador, quando
os espanhóis desembarcaram na Bolívia, lá encontraram
uma serra chamada Potosi. A serra tinha cinco quilômetros de altitude; o episódio está no livro de Eduardo Galdeano, sobre a invasão da América Latina. Potosi era
toda com posta de prata, mas era uma serra men·o-r do
que a Serra de Carajás. Os esPanhóis levaram tr"ezenios
anos, com suas caravelas, conduzindo a prata de Potosi
para o outro lado do Atlântico. Se nós não abrirmos os
olhos, as multicinacionais não necessitarão de mais de
vinte anos para carregarem, para fora do Brasil, aquele
fantástico manancial de riquezas minerais do Pará.
Agora mesmo, Carajás está sendo objt!to de divisão
territorial do Estado a fim de se criar, no Pará, mais Um
feudo político, emasculando o Estado, ali estabelecendo
um território íederal, para ser governado, uma vez mais,
como acontece na Amazônia inteira, por um militar da
reserva, galardoado de incompetênciã. --Este perigo 'lue corremos na Amaz~nia, c!ljo debate
vou promover nesta Casa, inicialmente, poÍ" oito anos,
porque esta é a minha atribuição fundamental, uma vez
foi com esse timbre de voz e esses argumentos que eu saí,
na maior vilegiatura de qualquer campanha eleitoral
pelo Estado do Amazonas, descendo rios, subindo igarapés, visitando igapós, conversando com as comunidades
paupérrimas do interior do meu Estado, massacradas peJas doenças tropicais, algumas delas que pareCialn ter
desaparecido da região, como a leishmaniose, que hoje
fere como ferro ein brasa a saúde das populações interioranas do meu Estado.
E triste dizer
no interior do Amazonas ainda h_á
epidemia de sarampo, ainda há malária, que os inatãmosqultos dos tempos da 11 Guerra Mundial pareCiam
haver erradicado por completo do território e da população do meu Estado.
Agora, não satisfeito com essas aberrações, o Governo
golpeia de morte a Zona Franca de Manaus com amaxidesvalorização do cruzeiro. A Zona Franca imporfa
quatrocento_s milhões de dólares por ano, 1% das importações nacionais. Só O Estado de São Paulo,- em cosméticos, perfumes, bebidas finas, licores, i!llporta três vezes
mais do que a zona-Franca de Manaus.

que

Com a maxidesvalorização, o valor das importações
foi imediatamente agravado em 30%, em 24 horas, e pergunto: quem vai evit_ar o processo de falência das pequenas empresas do meu Estado, notadamente da:; empresas
comerciais -que dependem essencialmente de importação? Qu-em vai fornecer ess·es dólares para Jastrear o
comércio agredido? Quem vai socorrê-lo? Ningu~, Sr.
- - Presidente e Srs, Senadores.
Este Governo não tem o menor interesse em saber dos
graves problemas do grande setentrião nacional, e não se
dispõe nem a se preocupar com a importância estratégica de I I mil quilômetros lineares de fronteiras, só com o Estado do Amazonas e as repúblicas vizinhas.
Este_ Governo petrnite que nas barbas da guarnição
militar do ExércitO, eril Tabaiin&a,lá na fronteira tríplice
com a Colômbia e com o Peru, ha}a o maior entreposto
de contrabando de cocaína e de falsificação de dólar.
Pergunto, então, se não é indispensável retiràr aqueles
canhões do Exército. que iá e:StaVãni" ·ultrapassadoS na

Primeira Guerra Mundial, e municiar O EXército brasileiro para na Amazônia: pelo menos, impedir, Sr. Presidente. a prática desses crimes horrorosos, ignominiosoS,
porque pelas leis colombianas ~pasme o Senado- só
não se pode falsifica.f a ·moeda da Colômbia.-Lá enl Leticia, a cinco_ minutos do território brasileiro, existem mananCiais de dólares falsos e falsificados, Cujos contraban~
distas são-presos-quase todos os dias pela Polícia Federal, e desaparecem misteriosamente. Os inquéritos são
abafadO_s, os contrabandistas imperam, mandam seqUestrar, mandam matar e !lenhuma providência é tomada.
para impedir que, naquela parte do território brasileiro,
a cocatn·a, a maconha e o dólar falso e falsific<ido continuem a ser injetados dentro do nosso País.

O Sr. José Lfns- Perinite·v. Ex• um aparte?
O SR. FABIO LUCENA-Tenho uma grande honra
em conceder o aparte a v. Ex•. nobre senador José Lins.
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aplicou, em Tucuruí, seisentos milhões de dólares, e "ze-.
ro" dólares em Balbina, no Amazonas. Se isso é ajudar
aos amazonenses, Ex•, então ajudar ao Nordeste é retirar
os recursos dos órgãos âe desenvolvimento do Nordeste
e aplicá-los até no exterior.

O Sr. José Lins- Garanto a V.Ex• que o problema ê:
completamente diferente. Os recursos da ELETRONORTE são aplicados na uxina a ser construfda na
Amazônia. Os recursos que vêm de fora para aplicar em
Itaipu, o Goyerno concede que sejam df:positados no
Nordeste, sendo a comissão de repasse nossa. Não teria~
mos isso se esse dinheiro não fosse depositado no Banco
da Amazônia e no Banco do Nordeste. Essa explicação é
ahsol~tamente verdadeira.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V .Ex• um aparte?

O Sr. Virgflio Távoriz- Permite

V.Ex• i.un aparte?

O SR. FABIO LUCENA- Nobre Senador Virgflio
Tâvora, permita-me conceder, pela prioridade, primeiro
ao Senador Pedro Simon.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fábio Lucena, escuto com muita atenção o discurso de V. Ex•, discurso,
aliás, vazado no desejo de servir bem ao seu Estado e à
imensa região -amazônicia, que prc!cisa ibtegrat-se económica e socialmente ao resto do País. Compreendo, perfeitamente, nobre Senador Fábio Lucena, que V. Ex•
chegue a este Senado ainda salpicado da poeira das lutas
politicas do Amazonas. Entendo, entretanto, nobre Senador, que as posturas novas, nesta Casa, já tõrnari1 Um
tanto passadistas palavras como "impingir" de cinismo,
desfaçatez que, afinal de contas, não se c_oadunam com o
discurso novo do Senado, vivemos agora um tempo novQ. O Presidente Figueiredo, jamais pode ter tido a intenção de ser arbitrário. Acredito que se cometam erros
ria política do Pará, inclusive por questões polític<is, mais
"influenciadas por nós do que pelo Presidente. Mas, uma
certeza nós temos. Pretendemos tempos novos. Vamos
te! dei: governadores na Oposição e há compromissos
não expressos, mas tácitos, decorrentes da ética administrativa, que se opõem à discriminação. Quanto ao mais.
o Presidente Figueiredo é o fiador dessa abertura que
nós todos desejamos. E tenho absoluta certeza de que o
discurso novo das lideranças é no sentido de ajudar a
construir a democracia do Presidente. Há coisaS que fi~
cam no passado. Vamos, agora, voltarmo· nos para o futuro. Por fim, uma explicação a V. Ex• sobre o problema
das aplicações do Banco da Amazônia em Itaipu. Nós
também no Nordeste temos esse mesmo problema. Dizse que- o_ Banco do N ardeste do Brasil...
_

O Sr. Pedro Simon - A verdade é que V.Ex• diz com
muita clareza, um fato: que o Amazonas, em meio a to~
dos aqueles rios, que são verdadeiros mares, não tem
_l!llla usina hidrelétrica. A uSina lá é termoelétrka.

O SR.- FÀBIÓ LUCENA - Aliás o Banco dÕ Nordeste aplica mais dinheiro em Tucuruí do que o Banco da
Amaz6nia. V. Ex' pode encontrar, no relatório de Itaipu, o que estou afiimando.
-

O Sr. Pedro Simon- Eu acho que é uma das maiores
piadas da humanidade...
'

O Sr. José Lins - V.Ex• tem inteir:a razã_o, e quero
confirmar isso perante este Plenário, só que a interpretação é completamente diferente. Sabe V.Ex• que esses
recUfS6s têm que ser depositados num banco repassodor;
e o banco repassador ganha uma comissão. Então o Govémo brasileiro, para nos ajudar o Nordeste, divide Oli
depósitos desses r~~sos de_itaipu, parte para Affiazô~
nia e parte para o Nordeste. Como o Nordeste é mais populoso o Banco do Nordeste recebe um pouco mais. Mas
o fato, nobre Senador, é que o dinheiro é de Itaipu, emprestado a ele - a comissão de depósito é que é nossa.
Então a decisão do Governo Federal quando faz isso é
para ajudar a Amazônia, é para-ajudai o Nordeste. Era a
explicação que queria das a ·v.Ex~. MUitas vezes nós
mesmos não entendemos o que se passa e criticamos até
aqueles que nos fazem algum bem.No mais, saiba V.Ex•
que eu concordo que llâ erros, que hâ. defeitos, e faço votos de que V.Ex' trabalhe esses oito anos em defesa da
Amazônia. Nisso terã o nosso apoio.

a

O SR. FÃBIO LUCENA - Agradeço o aprete de
V .Ex~ e dou uma informação. Em Mauaus está em cons~
trução, há dez anos, a Usina l-:fidr~létrica 4e &albina, no
RiO--Uatumã, afluente damari_e~ ~querd§L_ do Rio Amazonas. ó orçamento atual da usina é de quatrocentos milhões de dól~res, porque ela vai produzir duzentos e cinqUenta mH kw, que não é nada para São Paulo, mas para
o amazonas é tudo. Muito bem! O Banco da Ãmazô-nia

--= O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo. Fazendo
soar a campainha.) -A Presidência informa a V.Ex~.
Senador Fábio Lucena, que o seu tempo jâ se excedeu
em 8 minutos.

O SR. FÃBIO LUCENA- Nobre P~idente, roga~
ria apenas a sua tolerância para conceder os dois apartes
e, então, concluir o meu discurso.
Senador Pedro Simon, é uma honra ouvi-lo_L

O Sr. Pedro Simon - E realmente estranha essa afirmação do Senador José Lins. O dinheiro não é do Banco
do Nordeste, não é do Banco da Amozonià. No entanto,
o Governo recebe o dinheiro de for.a, mas dá uma esmolinha em forma de comissão. Então, há um repasse para
o Banco da Amazônia pagar a Itaípu.
O Sr. José Lins- Não !:esmola, não, nobre Senador.
V.Ex' entendeu muito bem o que eu disse.
O Sr. Pedro Simon- E uma coisa i):ue .sinceramente,
não dá para compreender.

O Sr~ José Lins quer.

V.Ex• nunca entende quando não

O SR. FÁBIO LUCENA

-1':

termoelétrica.

O SR. FÁBIO LUCENA- E por tempo imprevisí·
vel.

O Sr. Pedro Simon - .. é esta· da Amazónia ter usina
tennoelétrica, e ainda dar 600 milhões de dólares para se
conseguir construir Itaipu para resolver o problema do
centro-Sul. Ponto número dois: o discurso de V. Ex• é
um discurso moderno. Eu não aceito a afirmativa do Senador José Lins no sentido de que estamos vivendo novos tempos; logo, dá a entender que V. Ext deve se adaptar. Não, o seu discurso é muito importante, porque.está
trazendo para câ os problemas da região quC V. Ex• representa, está trazendo para cá os problemas graves,
sérios~ profuridos e reais que existem no AmlÍionas e que
existem na Amazônia. E não me parece que os novos
tempos signifiquem que esses problemas devam ser es~
quecidos. Não me parece que V. Ex•, eleito pelo povo
daquela Região sofrida, abandonada e esquecida, tenha
outi"o compromisso senão o de dabater e defender os
problemas daquela região. ,Esses tempos são permanentes e esses tempos são const.ã.ntes. Mas se vivemos novos
tempos, como diz o Senador José Lins, permita-me voltar ao início do seu discurso, quando V. Ex• fez uma afirmatfva aqui da miiof importância e do maiOr significado. Realmente, área de segurança é um absurdo é algo
que o Governo_ resolveu criar com medo da própria
sombra. Hã. muito devem desaparecer as áreas de segu-
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rança, mas o Governo as mantém. A Constituição dizia:
''Compete ao Goveinador indicar, ouVido o Presidente

da República." Isso estava na Constituição, isso fazia
parte da Constituição, mas ocorreu um fato com o Governador do Pará, e quando isso aconteceu - que não
sei, sinceramente, se é traição, mas abandonar o Governo e ir para a Oposição e sofrer o que ele sOfreu, discOrdar do Goverito e aceitar o campo lisO da Oposição-,
no momento em que ele fez isso, o- Governo resolveu legislar para o Pará e resolveu lembrar-se que teríamos
eleições e que muitos governadores de Oposição poderiam ganhar, como ganharam. E aconteceu esse fato: o
Governo - e acho que este é o único Pais do mundo em
que o Governo mudou a Constituição por decreto~lel,
um decretowlei do General FigUeiredo, agora, no ano
passado, nos tempos novos, na época nova, como diz o
Senador Josê Lins, o Senhor Presidente da República resolveu, através de um decretowlei, reformar a Constiw
tuição. O que diz a ConstitUiÇão? Como bem salientou
V. Ex~: "Compete ao GoVethador, ouvido o Presidente
da República, nomear o interventor das áreas de seguw
rança." O que faz o Presidente da República? Baixa um
decretowlei e diz:_"O Governador ouve_o Presidente, mas
se o Presidente não aceita, compete ao Presidente da Re-pública nomear o prefeito pro tempore e ficará o prefeito
o tempo que o Presidepte quiser, porque ele poderá rejeiw
tar os nomes que bem entender, indicados pelo Governaw
dor. Mas onde está na Cons_tituição, que compete ao
Presidente da República nomear? Poderwse--ia alterar a
ConstitU.içãõ, J)oderwSCwÍa refOrmif" a Constituição porw
que, na verdade, há o problema constitucional: o Goverw
nadar tem que ouvir o Presidente da República. Mas a
verdade é que não está na Coilslituição que o Presidente
da República pode nomear e, no entanto, isso foi feito.
Está aí um decreto-lei que esta Casa terâ que apreciar, e
se esta Casa Vive os novos tempos a que se refere o Sena~
dor Josê Lins, só tem que rejeitar; aí está o decretowlei,
através do qual o Presidente da República aproveitou o
problema do Pará e estendeu aos outros nove Estados
governados pela Oposição, onde ele, ou aceita o Prefeito
ou o interventor indicado pelo Governador de Oposição,
ou nomeia pro tempore o Prefeito qõ.e ele bem entender.
Isso me parece um absurdo, isso me parece um escândaw
lo, parecewme que nós somos violentados, parecewme
algo que não dá para compreender ...
O SR. FÁBIO LUCENA~ Eu-PerSunto_a V. EX• se
eu usei, inadequadamente, a expressão "cinismo''?
O Sr. Pedro Simon pode dizer...

Acho que é o mínimo que se

O SR. FÁBIO LUCENA- 1': o mínimo.
O Sr+ Pedro Simon-~ o mínimo que ~e pode dizer,

porque é realmente cinismo, porque é olhar para o Conw
gresso Nacional.. ..
O SR. FÁBIO LUCENA- Permitawme? Outro dia,
eu usei aqui a expressão "contrabando" e a Mesa proi~
biu a publicação, mas ela está no Código Penal.
O Sr. Pedro Simon - Aliás, com relação ao pronunw
ciamento anterior de V. Ex' ...

O SR. FABIO LUCENA- Está no Código Penal.
Então, é preciso que a Mesa tome providências para retirar do Código Penal a expressão ucontrabando".
O Sr. Pedro Simon- Com relação ao pronunciamenw
to anterior de V. Ex', achei o debate que se sucedeu muito interessante. V. Ex' fez aéusação da maior gravidade,
citou nome, citou fato e fez a denúncia. Eu não conheço
os fatos; sinceramente eu não os conheço; fiquei estarrew
cido com a exposição de V. Ex', mas os fatos eu não cow
nheço. Parece. me que a Bancada do PDS, os Deputados
e os Senadores que falaram, do PDS, ti~ham duas atituw
des: primeiro, dizer que os fatos eram falsos, provar que
eram falsos, dizer: "Não é verdade, não constitui a realidade, isso não constitui a v-erdade". Segundo, dizer que
iam investígar': -·<V. Ex' está fazendo_ uma afirmativa
muito grave, muito sêria, nós Váin'tiS" inVestigar e trazê..1a
à baila. Nenhuma das duas coisas foi feita. O que- se pe·

diu é que se retirasse dos Anais a afirmativa que fOT feita.
Mas parece-me que a afirmativa é da maior gravidade e
ela deve ser investigada, para dizer se é verdadeira ou
-para se comprovar que não é verdadeira.
O SR. FÁBIO _LUCENA - Além do mais, eu não
posso voltar ao asSuntO aqUi desta Tribuna, porque foi
considerado antiwreginiental e eu posso ser punido pela
Mesa se eu infriilgir novamente o Regimento. Então,
vou ter que usar de outras tribunas- da Imprensa, por
exemplo.
O Sr. Pedro Simon - Mas, concluo o meu aparte,
para dizer que não concordo com o Senador José Lins.
Os tempos são novos, sim, são _novos. Hã um bafejo de
busca de abertura, sim. Há até ela Presidente falando
nUma trégua, embora o seja por enquanto, em palavras e
ainda não concreta, sinl~ parece-me que, com tudo isso,
não há de se querer que a Oposição, um Parlamentar
como V. Exf, não use essa tribuna para denunciar as irre-gularidades, os equívocos, os erros e as injustiças que esw
tão existindo neste País. V. Ex•, com raro brilho, está
cumprindo o seu papel.
O Sr. José Lins -

V. Ex• me permite?

O SR: FABIO LUCENA - Muito obrigado pelo seu
aparte e, mais uma vez os pampas do Sul vêm em socorw
ro dos pampas verdes do Norte do nosso País.
Peço licença a V. Ex• para conceder o aparte ao emi·
nente Senador VIrgílio Távora.
O Sr. Vii[jl7iÕ Távora- Meu caro colega, estava OUw
vindo o seu discurso _e recordando, também, quando a
primeir"a vez estreei numa tribuna semelhante a esta, lá
no Palácio Tiradentes, em defesa daquilo que se me afiw
gurava ser a verdade, à época Oposição, nos recuados
idos de 1950 - não, talvez, com a eloqUência de V.

Ex•....

-

O SR. FÁBIO LUCENA -Isso fica por conta da sua
reconhecida bondade.
O Sr. Virgl7io Távora - Não, talvez, nós somos how
- mens cartesianos e sabemos julgar os nossos limites e, no
caso, não havia essa eloqUência. Eu diria a V. Ex• que,
embora não concordando com grande parte do seu diw
curso, não tenho dúvidas, defendo, como sempre fiz na
minha vida, esse direito de expressar a minha opinião,
máxime aqui neste Plenário, que é a tríbi.ma, por excelên·
cia, de representantes de diferentes Estados, Queria ape-ilaS -aduzir algo em defesa do Banco do N ardeste e em
defesa do Banco da Amazónia. Quanto a TUcuruf, Itaiw
pu, há um pequeno _equivo-co de V. Exfe do Senador Pe-dro Simon. Tucuruí e Itaipu tomam _os seus emprêstiw
mos, e hâ o agente repaSsador desseS emprést-imos, urri:bãnCo-bfasileiro, como tomanl timbêm a outros bancos
oficíais do _Brasil. O Banco do Nordeste não empresta
um tostão do que é seu a Itaipu. Afirmo a V. Ex• porque
eu ~ambém, quando Governador, e V. Ex• sabe que todo
Governador no Brasil, e a nobre OpoSição vai sentir bem
o que é isso- o nobre Senador Mauro Borges que já foi
Governador e o Senador Martins Filho sabe perfeita~
mente o que é isto, na angústia que o governadoi tem
por recursos e os recursos estaduais são poucos. Eu
·-quando Governador, também achei: que diabos, o Banw
co _do N ardeste vai emprestar a Itaipu e eu aqui precisanw
do de tanto dinheiro! Mas não, ele apenas era um mero
repassador desses recursos, e tomava como prêmio apew
nas a comissão. Isso a bem da verdade, e V. Ex• vai ver
em todas as discussões que tivermos aqui, que sempre
defendemos aquilo que se nos afigura ser verdade, nunca
procuraremos fazer cOisa diferente daquilo que foi nosso
proceder no passado. Isso que digo a V. Ex• é a pura reaw
!idade e V. Ex• vai verificar, se compulsar os registras do
Banco Central, são os recursos dos quais o Banco do
N ardeste, o Banco da Amazônia são menos repassado-- res, não são recursos pertencentes a eles. Era esse o ad~:n
do que queria fazer à explicação lúcida e brilhante presw
tada aqui Pelo Senador Josê Lins.

O SR~ PRESIDENTE (Henrique Santillo. Fazepdo
soar. a campainh~)- Peço vênia a V. Ex• para que enw
Cerre o seu discurso.
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O SR. FABIO LUCENA- Sr. Presidente, agra~
deço a tolerância de V. Exf e encerro o meu pronunCia~
menta pedindo desculpas aos nobres pares se os imporw
tunei ao longo de tanto tempo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a pal8.vra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MüLLER (Pronuncia o seguínte disw
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Contínuo, hoje. a discursar, neste Senado, procurando
no p~onunciamento transcrever os arrazoados que insw
truíram os recursos do PMDB, de Mato Grosso, junto a
Justiça Eleitoral de I• e 2• Estância do nosso Estado, de
autoria do brilhante advogado Dr. Edgar Nogueira BorR
ges.

Essas peças, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
provam e comprovam que a fraude campeou livremente,
em Mato Grosso, distorcendo, o resultado do pleito eleiw
toual de 1982.
Se não houvesse essa corrupção desenfreada, o PMDB
teria eleito o Governador, o Senador e a maioria dos
Prefeitos, Câmara dos Vereadores, Deputados Federais
e _Estaduais.
EiS o que dizem os documentos:

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL
DA PRIMEIRA ZONA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
O Partido do MOvimento Democrático Brasileiro PMDB, e Edson Freitas de Oliveira, por seu Delegado
Especial e Procurador Judicial infra·assinado, todos no·
meados e qualificados nos Autos d(( "Reclamaç-d.o" endereçados e esse Juízo, comparecem nos Autos aludidos,
para expor e, afinal, requerer, o que se segue:
l. Os Reclamantes depararam com publicação no
DJ de 30wll-82, de decisões desse Juízo que o primeiro
dos Reclamantes é mencionada em ambas. Não se conw
formando com as decisões, providenciou a feítUi"a de Rew
cursos ao TRE.
2. Qual a sua surpresa, ao encontrar no DJ do dia i'lw
12w82, de mais duas publicações de decisões em que aparecem o nome do mesmo Reclamante.
Ficou o Reclamante na dúvida a qual procedimento se
referem as decisões publicadas, pois, quase todas versam
matéria de nulidade. Acresce o fato de, além das partes
não figurarem qualificadamente no preâmbulo das deciw
sôes, aS publicaç_ões referidas não mencionam o nome
dos advogados ou Delegados Partidários e são diversos
funcionando em recursos diferentes._
3_. Estabele_c~-~ art. 256,_ § I'~, do CPC qu((. "é indfsw
pensâvel, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes
para sua identificação". E, inexiste motivo para que na
J.ustiça Eleitoral seja diferente, quando o objetivo da inw
timação é o mesmo.
4. Em_ conseqüência do exposto, é a presente para
requerer~ lhe:
Se digne de declarar a nulidade das publicações const"!-ntes do DJ de n• 1.621, pág. 4, de }9w 12w82, mandando
que se refaçam as publicações com as exigências procesw
suais, conforme o mencionado anteríormente.
Termos em que, PP. e EE. Deferimento.
Cuiabá, 2 de dezembro de 1982. - Edegard Nogueira
Borges, Advogado, e Delegado Junto à Justiça Eleitoral

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL TITULAR DA I•
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, por
seu pro-curador infrawassinado, ambos nomeados e qualiw
ficados nos Autos d(< "Reclamação" que tramita por essé
Juízo e Cartório Privativo sob n'<' 24/82, comparece perante V. Ex• para pedir a Juntada aos Autos, dos docuw
mentos abaixo, que se dest!nam à complementação da
prova documental conforme o protestado inicialmente:
19 Título Eleitoral n'<' 85A85, do Sr. Adevando Leite
da Cruz- 113• Secção- Cuiabâ e ane:q "justificação"
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realizada pelo eleitor em Cuiabâ no dia 15-1 f-81: O eteitor mencionado, recebeu a proposta de uma Carteira de

Motorista para transferir seu título para Barão de Melgaço. Não recebendo em tempo o título, foi aos Correios
e justifiCou- o seu- iião-comparecimento às eleições.
Posteriormente, verificou-se: a) cit.~.e alguêm votara
pelo mesmo, tanto em Cliiabâ como-_em Barão de Melgaço; b) que seu titulo de Barão_ Melgaço tem o mesmo
número do de Cuiabá, o que significa que a transferência
se efetivou, mas, não houve o cancelamento em Cuiabâ.
29 - Declaração de Lucielena Rodrigues Carneiro,
sabre retenção de seu título eleitoral, pelo Sr. Neto na
Câildido Mariano, impedind_o-a de votar.
3Y- Títulos Eleitorais em duplicata na I• Zona, em
nome de Eloi Pires da Silva, Mariuza do Carrn.o Ajeda,
Juciney Padilha Ojeda. Alêm das mulheres parecerem
menores, hã em todos eles o detalhe significativo da in#
tenção de fraudar: as fotografias foram tiradas de ângu~
los e com penteados diferentes para dificultar a identifi#
cação.
4'i' ~Títulos de Eleitor n'i' 446.068- de Levergi:r e nY ·
451.190 deCuiabá-Guia, em nome de CaliSto Moraes da
Silva e Laurinda Pereira da Silva, respectivamente. O de-talhe é que, examinando-se a fotografia, apesar de, como
sempre, tirada de ângulos diferentes, verifica-se com facilidade tratar-se da mesma pessoa.
5'i' - Relações computorizadas dos homônimos de todos os Municípios que compõem a 1' Zona Eiiito"ral e
..cruzamento" entre ~f homônlmos dos _vãrios_ Municípios, o que totalizou 3l.2f6 (trinta e um n1íl, dUzentos e
dezesseis) homõnimos, que necessitam agora- de conferência com as fôlhas individuais de Votaç[o respectivas,
ja que o levantamento tOi efetuado pelas listas
eleitores componentes das diversas secções, fornecidas a mando desse Juizo.
69- Lista parcial de eleitores que solicitaram transferência, todos eles funcionãrios do Bradesco e que iotalizam quase duzentos. Nenhum deles recebeu seus títulos
que, segundo informações, foram recolhidos por um funcionário da Ceffiat e diligenciada a transferência pelo
"preparador" (?) do Distrito de Coxip6 da -P"óiite. Resta
averiguar nos processos respectivos, quem retírou os
títulos e o destino que foi dado aos mesmos. Ficando
provado o crime eleitoral de impedimento da votação,
ou sua tentativa.
7'~- O Partido Reclamante vem solicitando as folhas
individuais de votação para conferência com a lisút.gem
que hoje apresenta a:õS Autos. Entretarlto; vê:Se-Que duaS
conferências se haverão de fazer. A primeira, das folhas
dos homónimos outra,
restantes. Por issO, o Partido pretende fazê-lo por parte. E, como V. Ex• já deferiu
o fornecifnefftõ de tais TIChas, mande que se separem is
folhas individuais de votação relativas aos -homóriimos
relacionados, a fim de que sejam fotocopiadas e con-feridas. Em seguida, se digne de designar, um ou vários peritos, a fim de procederem à confeiência i::m CartóriO; das
demais fôlhas de votação, para que se possa aquilatar do
número dos eleitores que compareceram efetivamente a
votar e se constate ou não a existência do "voto em rodízio" e a quanto montou.
89 - Outra conclusão a que se Chega frontalmente e
sem maiores análises, comparando-se a listagem de eleitores fornecida por esse Juízo e os dados publicadoS pelo
TRE é da existência de 262 eleitores a menos pelâ.listagem e que a listagem absolutamente não confere com~ a
do TRE, Município por Município.
T. em que, j. esta aOs- Autos, P. e E, DeferímentO.

ae-
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EXMO. SR_ DR. JUIZ ELEITORAL DA PRIMEIRA
ZONA ELEITORAL DO ESTADO OE MATO
GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro e
Edson Freitas de Oliveira, por seu procurador infraassinado, todos já nomeados e qualificados nos do Pedido de "Reclamação" endereçado a esse Juízo visando à
anulação das eleições realizadas no último dia 15 de novembro na lY Zona Eleitoral, comparece perante V. Ex•

para, nos mesmos Autos de Reclãma~o, apresentar
Aditamento à Inicial, dizendo e, afinal, requerendo, o seguinte:
I. Inicialmente, junta à presente Instrumento ProCuratório com_fi~ma regularmente reconhecida para s.oinserir nos Autos, já que o instruinento que acomPanha a
inicial não teve a firma reconhecida por ter sido obtido
num sábado _em que o p_edido deu entrada nesse Juizo,
mas, cujoS poderes estão ratificados plenamente pelo ins·
trumento ora: juritado.
2. Querem os Reclamantes fazer juntar à- inicial,
mais alguns documentos que se descrevem a seguir:
a)- Títulos Eleitorais de n'i' 432.543, expedido -no dia
4-9-82 e de n'i' 458.748, expedido n0~dí3. 31 de agoSto de
1982, o que comprova que, ou a numeração se fazia aleitoriamente ou é falsa a data de expedição aposta nos
títulos:
b)- alêm do fato da numeração, vê-se que um dos
títulos mencionados acima, é firmado pelo Dr. José Ferre~ra Leite. Acontece que, pelo DO do Estado de 24-8-82,
a competência para assinar títulos de Várzea Grande ei"a
do Dr. Omar E.odrígues de Almeida e não do Dr. Ferreira Leite;
c)- Títulos Eleitorais de n9 403.965 e442.516, de Barão de Melgaço c__ Várzea Grande, respectivamente, em
nome de Sebastiàna ·Má. ria Duarte de ~Camargo;
d)- Títulos Eleítorais n'i' 439.742 e 457."381;- áe Vár#
ze:a Grande e Nossa Senhora do Livramento, respectivamente, ambos em nome de Antônio Barb-osa de NovaeS,
sendo que o de Várzea Grande, expedido no dia 3-9-82
possui uma numeração 17.539 menot do que o qu-C.foi
expedido no dia 4-9-82; quando se sabe pelas próprias
declarações de V. Ex• da impossibilidade matCria.I que
existia de se confeccionar volume de: tltulos num único
dia no Cartório Eleitoral e mesmo, se duvida da capaci:_
dade tisica de alguém apôr tal volume de assinaturas
também num único dia, o que ;w:tuz à conclusão de falsidade documental;
e)- Títulos Eleitorais de n'i' 410.278, Cxpedído Cm 307-82 e n'i' 431.495, expedido em 5-8-82, ambos de Santo
Antônio do Leverger e, ambqs, em nome de Agripina do
Espírito Sã:nto e que, alêm da duplicidã.de, dCmonstrani
qtle; ifiit Cinco dias, teria.m sido expedidos vinte mil tiiulos na I' Zona;
f) - Fotocópia 'do Diário Oficial do Estado que publicou títulos eleitorais cancelados pelo Juiz da lt- Zona
para confronto com duas relações de nomes c números
de títuloS, em que se verifica que, embora cancelados,
pelo menos 38 (trinta e oito) pessoas figuraram nas listas
de eleitores aptos a votar, tambêm pub_Hcadas em Diário
Oficial posterior. Mesmas p~soas, com os mesmos títu·
- los já- cancelados;
3. Al~m das irregularidades e nulidades apontadas
na inicial, querem os reclamantes adw:irem mais mDa: O
Diário Oficial do Estado, do dia 15--9-82, publicou aPor·
taria n9 30/82, do TRE, procedeu ao-desdobramento daS
Juntas Apuradoras da I• Zona Eleitoral, designando os
seus Presidentes: Dr. José Ferreira Leite; Dr. Omar RoH
drigues de Almeida e Dr. Paulo Inácio Dias Lcssa. Para
isso, cümpriu..:se a disposição do art. 36 e seUs§§ do Código Eleitoral e foram designadas as cidades que fica.-riam sób a jurisdição dessas Juntas. Acontece que, em;
bora continuando como Juiz Auxiliar da I• Zona, o Dr.
Omar Rodrigues de Almeida, foi substituidO pelo Dr.
Diocles. E, o que ê pior. Concluindo o- Dr. Diocles seus
trabalhos de contagem de votos, a fim de ..acelerar" os
trabalhos de contagem, passou a apurar votos de cidades
que estão fora de sua jurisdição, como é o caso de Cllia~
bá que· é de jurisdição de outra Junta Eleitoral. Portanto';
-cornagem nula, porque feita por Juiz incompetente, ou
melhor, por Junta Apuradora atuando fora de sua juris-dição Jegal._ Nem houve qualquer le&alizaç_ão, pois que
tal comportamento não foi precedido de qualquer publicação. Tudo feito às carreiras, segulrda·a teoria dos ..:a:
tos consumados", com o evidente propósito dC dificultar
a conferência da apuração, de confecção de boletins,
etc. ••
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4. Portanto, desde já os reclamantes oaduZem .Q1&il
essa argUição de nulidade da apuração •procedida. E,
para efeito de interromper alegações de preclusão, oS reClamantes reiteram seu protesto quanto à desQbed_iência
aos mançlamentos do art. 179 cm Jeúl 99 do Código Elci·
torai.
5. Assim, ratificando integralmente os dizeres da inicial apresentada, aditam-na com o conteúdo da presente
documentos que a esta se acostam e, em complemen..
'taçào, ·requerem a V. Ex•:
-- - -- ---...~-a juntada da presente aos Autos de -Recliunação
aludida, com otl documentos que a instruem;
b) :-:--:-determine V._ Ex• a requiSição ao ·oPF- Delegacia local, de cópia de todos os Inquúitos em curso ou
- conelusos e que versem sobre falsificaç~O de Utulos clei~
torais, roubo de documentos do Cartório Eleitoral ou
outras fraudes correlatas;
- - c)- determine a extração de cópia ajuntada aos Autos da comunicação determinada pelo ait. 156 ·e seus §§,
do Código Eleitoral e Resolução TSE n• I !.456/82;
d) - determine a extração por fotocópia e juntada aos
Autos para posterior conferência no curso da instrução,
das folhas de votação em separado (anexo 2), Atas c Boletins de entrega de urnas, referentes a todas as Secções
Eleitorais da I' Zona.
- ~rq.testando pela juntada de novos aocuntentos, P. e
E.· Deferimento.
. Cuiabá, 30 de novembro de 1982. ~ Edegard Nogueira
Borges. Advogado.
EXMo SR- DR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
_ ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB e Edison Freitas de Oliveira, por: seu rep;(tsentan~e legal infra-assinado, todos· nomeados e qualificados· regular'mente nos Autos de .. Reclamação n" 24/82"
em eurso perante esse Juizo, não se confromando, com a
devida venia, com a decisão proferida por V. Ex• naqueles Autos, compa~ece para apresentar Recurso VoluntáriO. ·contra ~ferida decisão, fúndados noS dizeres do·
ar't. 265 e segs. do c: Eleitoral e, nas Razões de Rec0rr~nte a seguir alinhadas, Requerendo a V. Ex•: que, nãó'
reformando V. Ex• sua decisão, a teor do facultatiVo'
consigando no art. 267, § 69, parte final, d() C. Eleitoral,
se digne de fazer subir à apreciação do egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, recurso e respectivas razões ora ápre~
sentadas, após seu regular processamento, coni chamamento dos demais Partidos· Políticos, cand~datos e repre-sentantes do M.P. Eleitoral.
T. em que, P. e E. Deferimento.
"RAZOES DE RECORRENTES"
Eg!'égla Corte:
I - Os Fatos e Fatos Processuais
1.1. Ao quase tê'nnino das apurações do pleito ocorrido em 15 de novembro p. findo, precisamente no dia
27-11-82, à vista de inúmeras provas documentais e testemunhas que começaram a chegar à sede do Partido, dando conta da existência e enorme extensão de processO
fraudulento viciando a manifestação da vontade popular, os Recorrentes apresentaram perante o Juizo da t•
Zona Eleitoral, .. Recurso de Reclamação" que foi auH
tuado sob n9 24/82.
Naquele Recurso, como se pode ler do decisório ora
recorrido, os Recorrentes pediam,:
a -liminarmente, a suspensão no prosseguimento
das apurações, ainda em andamento;
b - a invalidação geral do pleito realizado na 1f- Zona
Eleitoral, em decorrência do aludido processo fratidulen~
to.
1.2. __ OS Recorrentes demonstraram a existência do
processo fraudulento referido, conSistente na prãtica ou
omissão de vários atas, em continuação uns dos outros,
com o objetivo ulterior clandestino e ilícito de fraudar a
legislaiz_aç_ão eleitoral e. de c.nnseqUência, a vOntade popular.
Alinharam:
-interferência do Poder Económico;
- abuso e desvio de Poder de Autoridade;
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- Emprego de processo de propaganda vedado por lei
-títulos múltiplos,
-títulos falsos;
- títulos de pessoas inexistentes;

-títulos de inalistáveis;
- títulos de impedidos de votar;
-títulos de menores;
~títulos nulos de pleno direito,
- porque obtidos contra prescrições legais (fora~ de
Cartório e sem conferência de doe. pelo Juiz.)
- retenção de títulos eleitorais
- designação de eleitores para votar em loca1idades
distantes de suas residências na Zona Rural, sem trans-porte regular
-furto de material de votação e rle títulos em Cartório

-fraude na votação
- fraude na apuração
Como se vê~ cerca de quinze espêcies de atos e fatos, do
gênero fraude, isto é, que foram encadeados durante um
determinado lapso de tempo que abarcou, desde a qualiM
ficação até a apuração, deturpando completamente a
vontade popular e viciando todo o processo eleitoral.
Sendo que, algumas das espécies arrol!idas, como se
pode ler da iniCial à qual se reportam os recorrentes e às
petições complementarmente apresentadas, se subdiviM
diam em subespécies, engordando e refinando a caudal
fraudulenta.
Grande parte das alegações acinli,-foram desde o iníM
cio comprovadas documentalmente e apresentado requeM
rimento para elucidação e comprovação das demais.
II - A DeCisão Recorrida
O MM. Dr. Juiz a quo, após ouvir Partidos eM. P.
Eleitoral. Houve por bem de indeferii-õ TecUfso,- sob os
seguites fundamentos:
11.1. Inépcia da inicial
Decidiu o MM. Dr. Juiz a que, pela inépcia da inicial,
sob o argumento de que o Recorrente buscara tãoM
somente a anulabilidade para o pleito relativo aos cargos
majoritâiios. E, que, tendo sido a eleição, com votos vinM
culados, a fraude alegada atingiria a todos os cargos. Por
isSO, 0 pedidO "wnOS termOS em que foJ formulada a preM
tensão pelo Partido Reclamante, tem-se que a mesma é"
juridicamente impossfvel." (sic)
11.2. Incompetência do JuíZo
Arguiu ainda o MM. Dr. juiz a quo, ser incompetente
para processar o pedido, uma vez que, entre os fatos aliM
nhados pelo Recorrente e constituintes do processo frauM
dulento, alguns têm que ser apurados pelo TRE, tais como
"interferência do poder econômico", ..abuso e desvio de
Poder de Autoridade'', ..emprego de processo de propa-.
ganda vedado por lei''.
11.3. Preclusão
Alegando inicialmente que " ... a fase de contagem dos
votos na I• Zona havia se encerrado no dia 26-11-82... " e
que ·~ ... a certidão de fls. 368 dos Autos ali vamos enconM
trar de que as apurações das eleições de 15 de novembro
na I• Zona encerraram-se no dia 26-11-82, às 17:45 horas". Enquanto que a Reclamação formulada pelo
PMDB somente havia chegado ao referido Juizo cm data
de 27-11-82.
Portanto, preclusão do direito de arguir nulidade decorrente das apurações. (Art. 171 do C.E.)
Prossegue, afirmando que ••cõllso-ante a melhor interpretação dada à legislação eleitoral ... ", voto de menor de
dezoito anos e de portador de dupla inscrição, devem ser
argüidos no momento da votação, ex-vi do disposto no
art. 223 do Côdigo Eleitoral e, ainda, do contido no Art.
149 do mesmo Código.
Portanto, preclusão do direito de requerer a decretação de nulidade dos voto de menores e dos portadores
de dupla inscrição.
Alinha jurisprudência do TRE-SP, a ·respeito de indeferimento de pedido de ãnulação de urna.
Como se Vê, o MM. Dr. juiz a quO, fundaméntou sua
decisão de que estaria precluso o direíto dos R"ecorrentes
em pleitear a ineficácia dO proCesso- iileitor"al como Um todo, somente em dois fatos arguidos cõmo fraUdulentOs.
Relegando as demais quase uma vintena de alegações de
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fatos diferentes, também componentes do processo fraudulento, sem nenhuma alusão ou refugo. Portanto,
-antecipando.se às conclusões que impõem, segundo as
regras processuais, o -pedido teria que ser julgado de início, no mínimo, parcialmente procedente, para se prosseguir na instrução e, ao final desta, decidir·se pela procedência total. ou não. Isto é, se as demais espécies de atas
fraudulentos haviam, em gênero e número, viciado a to·
talidade do processo eleitoral.
III. Razões do Pedido de Reforma
III.l. Inicialmente
Pelo que se dessume da Veneranda Decisão Recorrida.
O MM. Dr. Luis a quo, com a devida venia, propositadamente ou não, estabelece grande conclusão co~ceitual
entre o que seja .. ato fraudulento" e "processo fraudulento"; entre_''ato vâlido", "ato nulo" e "ato ineficaz";
entre "momentos procedimentais" e "faSCs procedimentais" do processo eleitoral. E, ao mesmo tempo, apresenta interpretação distorcida de dispositivos legais que cita
ou, em desarmonia com dispositivos correlatas da legislação- eleitoral.
E, em conseqUência dessa mens judicanda falha e tortu_osa, o silogismo perfeito em que-deveria se constituir o
decisório recorrido, trarisforma·se em grosseiro sofisma,
com o intuito evidente de arrematar o processo fraudulento, dando-lhe fino e quebradiço verniz de legalidade.
Retirou uin- pequeno argueiro do ôlho semi-aberto, colocou uma lupa e começou a procurar um ..ato fraudulento" ao qual se pudesse aplicar razoavelmente o porrete
da "preclusão"; enquanto isso, fechava o outro olho, ou,
. - liibbos; e cOlocava sobre eles uma tranca larga, a fim de
que os mesmos sequer vislumbrassem a existência de um
..processo fraudulento" viCiando toda a eleição realizada
sob sua jurisdição.
AssJm êque; para-confundir ••ato fraudulento" com
.. processo fraudulento", tomando um pelo outro, o primeiro pelo último, se esqueceu sedulamente do c:onceito
jurídico de fraude. E, para não ter a tentação de lembrâlo e embaralhar as próprias conclusões, tratou de expun~
gir os autos da ''Habi!itaçào" feita pelo PDT em que o
representante daquela agremiação, brilhantemente disM
cute a matéria.
Por isso, pedem vên~a os Recorrent~ para juntar ao
presente Recurso, cópia daquela "Habilitação'' HegalM
mente extirpada dos Autos e, licença para transcreverM
lhe alguns tópicos esclarecedores:
Na sua pesquisa em torno do conceito de fraude, prossegue mestre Alvino Lima:
''A regra de D:ireito e IJlU imperativo que, disciplinado
a $Ociedade, obriga os indivíduos a agir conforme o di·
reito. Entretanto, na grande generalidade dos fatos, os
homens não são iniímados a submeter-se espontaneamente ao que é exigido deles, desde que possam escapar
sem nenhJ!.m risco.
Inúmeros são meios _ou processos que lançam mão os
infratores das normas jurídicas, a fim de se subtraírem
ao seu império, às sitnções que lhes são impostas nos casos de transgressores.
Esses meios ou processos, vão desde a violação direta,
pu-ra e simples, sem rodeios ou subterfúrgios, às formas
sutis, disfarçadas, õCultas e mascaradas, adrede preparaM
das, de maneira a dificultar a aplicação da lei, e, conseqüentemente, subtrair-se o infrator à sanção legal.
Todos os processos de fr-aude à lei, no sentido amplo,
assim como Simulação ilícita, atê o de fraude à Lei em
sentido estrito, todos são frutos do engenho humano a
_ serviço da cobiça desmedida, da deslealdade serD. medidas e sem peias,
Não se confundem, no entanto, êstes processos ou
:meios, configurando-se, para a violação da Lei, ora a sua
frustraç[o, impedindo-se sua aplicaçãO, burlandoMse a
eficácia. de suas sanções.
Costumam os escritores expor ã: matéria, opondo aos
a tos ex contra legem agere, dos que in fraudem legis ag"ere, pára distingui-los perfeitamente.
Agem- contra a Lei os que a violam abertamente, de
forma ••quase brutal", na expressão de FERRARA.
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Agem in fraudem legis, os que frustram a sua aplicação, procurando atingir, por via indíreta, o mesmo resultado material contido no preceito legal proibitivo.
Na fraude à Lei, não se verifica a violação direta, ostensiva da norma jurídica, mas, sua aplicação é iludida,
frustrada habilmente.

A violação da Lei pode, no entanto, revestir-se de dis·
farces, mascarando-se o ato de uma aparência, quanto à
sua legalidade,
Descoberto o embuste, surge a verdade reveladora da
violação da Lei.
Na fraude à Lei, os autores do ato fraudulento,
lançam mão de meios plenamente lícitos em si mesmos,
mas, tendo em mira finalidades ilícitas. Dessa forma intencional ou conscientemente, frustra-se a lei, fugíndo-se
de sua sanção, mas, sem sua violação direta.
Sob o ponto de vista da realização de interesses, agire
infra~dem legis, é, contra legem agire, porquanto ambos
procedimentos tendem a conseguir os mesmos interesses
vetados por Lei, mas os dois comportamentos tem apenas "este elemento comum, diferenciando-se contudo,
quanto à estrutura d(! negócio realizado para conseguir
escopos da autonomia prívada.
A fraude se verifica, conseqüentemente, na orientação
do ato jurídico; objeto, a causa e suas condições, podem
ser irrepteensíveis; entretanto, na sua finalidade, o ato e
dirigido intenciOnalmente ou conscientemente para ilu~
dir a Lei, frustrar a suã eficácia, contornando-se uma
disposiÇãO legal, fugindo-se de sua sanção.
O aspecto essencial para a compreensão da fraude, reside portanto, nessa orientação do ato através da clan-destinidade do chamado intento ulterior, isto é, a deterM
minação do escopo final, revelando o que_ realmente se
deseja.
(in "A Fraude no Direito Civil, Editora Saraiva São Paulo - 1965 - págs. 33(34)
Vê-se que a fraude, em primeiro lugar, não se constitui, -de at~s Jurídicos ilicitos, necessariamellte; poderâ
"tratar-se de atos isolados, perfeitamente lícitos em si
mesmos~ Mas que, orientados por intento ulterior
dandestino, visam a prOduzir efeitos ao longo do tempo, contornando o objet1vo da Lei, transgredindo-a e
fungindo às suas sanções. Por que, constituindo-se a
mesma fraude, não de atas isolados em si mesmos,
inas_ num processo que se estende
longo do tempo,
em fases desencadeadas e sob o comando de um intuito "clandestino, só ao final do processo, quando o fraudador atinge seu objetivO final ilícito e até então clandestino, e que a fraude se desmascara.
Trata-se pois de um processo dinâmico que se inicia
por um, ou vârios atos, simultâneos ou não, ilícitos ou
n;l.p, praticado -ao longO do tenipo e que se conclui _co_m o
atingir do objetiVo clãliaeSilnamente sc:lecionado, buscado e alcançado.
Este _detalhe _é de suma importância, para analisar a
ocorrência de preclusào em processo fraudulento, como
se verâ a seguir. Importante o fato dequea fraude "é um
processo dinâmico, continua vivo e qUe se estende atrallés do tempo e que só termina quando o objetivo fraudulento é ati.ng"ído.
A fraude conceituada em amplo sentido ê pois um
conjunto de atas, lícitos ou não, praticados isolada ou simultaneamente, ao longo do tempo, em fases sucessivas
que se acham ligadas entre si pelo entento ulterior clandestino de fraudar a lei, alcançando um fim ilicito. Sendo
também elemento de ligação entre os sucessivos atos
FrãUdadores, a má-fé.
--(Petição de habilitação do PDT - fls. _tO a 14
doe . _._ _ __

ao

E, às fls~ 16 a 2_1, prossegue o representante do mesmo
PDT e sua brilhante argumentação, demonstando que
não- se _deve pretender em argUição de processo fraudulento, a declaração de nulidade de tal ou qual ato, separadamente, mãs, sím, -a Iiieficâcia do process_o fraudulento como um todo. Pois, em se tratando de fraude, nem
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sempre haverá atas a anular e a sanção contra a fraude,
por isso mesmo, não é a declaração da nulidade e sim de
ineficácia do processo todo, já que os _conceitos de nulidade e ineficácia, São jurídicamente incorifUitdíveis.
Outro aspectO relevante da confusão concCitÜal,-como
se disse, reside entre ..momentos" e "fases" processuais,
Ora, o "processo eleitoral", segundo o Código, se divide em diversas fases: qualificação inscrição; registro de
candidatos. Votação; apuração e de diplomaçào. Ess~
conjunto de fases, constitui o pmcesso eleitoral.
Caáa fase, entrCtaiitõ, j)Õde conter vários momentos.
Por exemplo, a fase de apuração contém os seguintes
momentos: abertura da urna; contagem dos votos; proclamação dos resultados. Para efeito de operatividade do
sistema de preclusões, esse detalhe é fundamental. Porque, se se quer argUir a nulidade de uma urna, hã que se
impugnar no momento de sua abertura. Mas, uma argUição de carâter geral que atinja toda a fase, tanto poderá ser apresentada no começo, como no fim da mCsma.
Contanto que seja, durãilie a fase própria. Porque, IDuitas vezes, o conhecimento do fato viciador em gerarsó é
conhecido ao final da fase. Do mesmo modo, quanto ao
processo como um todo. EspeCialmente, em se tratando
de fraude, em que essa se revela tão-somente ao final do
processo fraudulento, em que o intento ulterior clandestino e ilfcito se revela.
Ora, o MM. Dr. Juiz a quo: diz que houve .. predUsão" quanto ao direito dos Recorrentes Reclamarem
quanto à apuração (uma das reclamações), porque,
quando a petição fora apresentada, já se encerrara a contagem. E, para decidir, estabelece propositada confusão
entre contagem e apuração, quando jâ decidira aceitadamente como faz ver na própria sentença, estabelecei:tdo adiferença entre os dois conceitos, um de monlento (contagem) e o outro, de fase (apuração). Portanto, tempestiva a Reclamação, porque apresentada dentro da fase de
apuração, impugnando-a como um todo. Pois que a apuração s_ó se conclui com a proclamação (Art. I 34 do C.
Eleitoral.)
A certidão de- fls. 361-vol. 05, não retrata a verd-ãde
que a sentença esclarece. O que se havia encerrada no dia
26fll, às 17,45h foi a contagem doS vo-tOs e não apuração que ainda pr?ssegriiu por vârios dilisi
~
Feitas- essaS CónSlderações inicíais, vamos aos tóPícos.
111.2.

Incompetência

Diz o Ilustre Protetor da decisão recorrida, que ~ incompetente, porque, entre os fatos fraudulentos argUidos pelos Recorrentes, encontram-se aqueles alinhados
no Art. 237 do C. Eleitoral. cuja competência para apuração, seria do Exmll Sr. Cortegedor Geral, Segundo eis
§§ 21> e 311 do mesmo artigo.
Outra confusão. Mencíánado disPositivo - :if( 237
do C.E.- consigna em seu§ 211 uma faculd~de de qUe se
poderâ valer eleitor ou partido politico. O Cfue não exclui
o direito geral de se reéorrer ao Juiz Eleitoral da Zona
aonde se estiverem ou se deram os fatos denunciados.
Patente está a clareza do art. 222, que ~ão cria restrição
jurisdicioilal neDhuffia.- Além- disso, é fâcil dC se ver percorrendo os Art. 29 e 30 do C. Eleitoral, onde estão fixadas as competênciaS exclusivas do TRE, que ali não se
encontra a pretendida pelo Juiz de '"apurar denúncias
sobre víciOs cOilstarit~ do art. 237."
Portanto, não há o que se confundir faculdade excepcional, com ausência de p_oder jurisdicional. Ãdemais
disso, sabe·se correntemente, que, entre as atribuições do
Juiz, se inscreve o "'poder de correição", de instaurar inquéritos, etc ...
Acresce que a utilização de propaganda por meios
proibidos por lei, oportunamente foi coibida através de
procedimento junto à Egrégia Corregedofía ~EleftOi-af.
Restando comprovada a denúncia, que poderia perfeita
e legalmente ter sido apresentada ao MM. Dr. Juiz Prolator. A esse, põrém, só se requereu a reqUisição das
peças daquele expediente, a fim de serem juntadas aos
Autos. O que não foi feito.

DlÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

E, a sanção para a transgressão da lei, não se esgotou
ao impedimento de sua continuação. Provada, terminará, segundo a lei, com a cassação do registro, "a qualquer iempo", mesmo após a diplomação e, com o conseqüente procedimento criminal.
III.3.
Inépcia de Inicial
Alegra, como já se transcreveu atrás, o Magist~ado,
Ctue, sendo a eleição de "votos vinculados", o fato de que
só tenham os Recorrentes se referido aos candidatos majoritários, torna o pedido "juridicamente impõssfvel" e
inepta a inicial.
Como já se alegou, trata-se de anâlise distorcida e não
harmónica da legislação que rege a matêria.
_ Em primeiro lugar, se os votos são vinculados, a conseqüência necessária, seria de qUe, aiiüladoS uns, automaticamente anulados estariam os outros. E, não como
quer o Douto Prolator.
Mas, essa conclusão, não é da lavra dos Recorrentes.
~apenas conseqUência da leitura do art. 224 do Código
Eleitoral e, especialmente, do Art. 137 do mesmo Diploma Legal. Onde, pela interpretação harmónica dos dispositivos, se chega à conclusão óbvia do mandamento legal: anuladas as eleições majoritárias, as proporcionais
(as demais votações, diz o Código), estarão automaticamente prejudicadas. ·
Ademais disso, o MM. Dr. Juit a quo, deveria entender que, sendo as eleições impugnadas, diferentes, vinculadas, a interpretação a se dar à lei eleitoral, teria de ser
consentânea e adequada ao novo instituto. Já que o Código é quase vinte anos mais velho que o voto vinculado,
de recente lavra dos cérebros planaltinos.
E, há ainda um mísero detalhe, que, esquecido pelo
Douto Magistrado, poderia mudar tudo. E que~ impugnada a eleição em toda a I' Zona Eleitoral, a impugnação atingiu a todos Os Municípios e, a cada um de per
si. Sendo -os votos vinculados, a anulação em um só dos
Munícipios integrantes da 1' Zona, poderá alterar avotação, não só dos candidatos proporcionais, mas, a dos
majoritários. Possibilidade essa que implicaria na renovação das eleições em toda a Zona.
E, outro detalhe importante a se considerar, é que a diferença entre os candidatos majoritários ao Governo é
de pouco mais de 5.000 votos, na 1' Zona Impugnada.
Só de homónimos, temos aí quase 32.000!
Portanto, inépcia é a mãe. A mãe de todos os vícios e
defeitos que pode atingir uma inicial. Mas, da qual se
acha perfeitamente livre a da Reclamação n"' 24(82, de
cabalístico número de autuação.
Preclusões
III.
A ••preclusão", já se advertia na inicial, seria a invocação do remédio heróico, a fórmula mágica pata coonestar e fazer convcllescer todãs as nulidadeS pritticadas e
para se pretender anistiar todos os crimes coinetidos
contra a normalidade do pleito em Mato Grosso e, especialmente, na 1' Zona Eleitoral.
Mas, jâ disse o Partido Recorrente em outra oportunidade, que, ou a Justiça se faz valer, desta feita, diante de
tão estarrecedoras provas de distorções da vontade popular, ou a verdade eleitoral passarâ a ser, de ora em
diante, uma pilhéria matogrossense, tomando-se impossível prever-se o que ocorrerá em pleitos futuros;
diante da total impunidade de tais crimes.
Vejamos apenas algumas das "preclusões'.' que pretendem fechar o caminho à aplicação da Justiça.
O voto dos "homónimos"
A listagem computorizada apresentada ao Juízo na
Reclamação, revela a inconcebível marca de 31.216 "homónimos" na I• Zona Eleitoral, mais de 14% do eleitorado!
M uítos deles votaram duas vezes, como se comprovou
nos Autos pelas rubricas na versos dos títulos, dos Presidentes de Mesas Receptoras.
Como exigir-se que o Recorrente impugnasse o voto
dos homónimos? Se somente O Juiz sabi:i de sUa eXiStência provada, pojs_, antes daS eleições, soube-se agora,
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mandara computorizar no CEPROMAT os eleitores da
1' Zõna.
O Partido suspeitava apenas, e reclamou ao Juiz. O
que fez ele? "Cancel_ou" quase um milhar de títulos de
homónimos e, depois ... publicou relação dos eleitores
das Secções da Capital, em que os titulas "cancelados"
eram consfdi:rados "aptos a votar", como está comprovado nos AutÓs!
Vamos mais longe, porém. Diriam os invocadores do
cobertor da "predusão" que isso deveria ter sido denunciado na fase de "alistamento". Pois bem, foi-o. E o resultado é o que se explicou acima.
ATéiil d-ísSo, seria esse o momento, se os partidos tivessem tomado conhecimento dos nomes das pessoas que
reQueriam o seu Alistamento Eleitoral, na forma prevista
pelo Art. 45, §§ 69 e 7"' do C. Eleitoral.
Entretanto, a certidão anexa, dá conta de um fato inimaginável: todos os títulos expedidos pelo MM. Dr. a
quo, o foram SEM a Publicação de Editais[ Portanto, se
não- houve edital, não decorreu prazo algum era impugnação, n~m poderâ ocorrer preclusão alguma.
Votos dos "falsos eleitores".
Os portadores de ·tíiulos fálsos, com asSinaturas falsas
dos J ufzes Eleitorais, teriam de ser impugnados junto às
Mesas Receptoras? A essas, segundo o art. 146, item VII,
do E. E., só competiam receber os votos e não, discutir a
legitimidade dos títulos.
Os Fiscais do Recorrente requereram a apuração em
separad~ dos votos de tais ..eleitores" regularmente impugnados. O que aconteceu. As Juntas, simplesmente indeferiam os pedidos, mandando que se misturassem os
votos aos demais, contaminando totalmente as urnas e
computados integralmente como votos regulares. Os Fiscais que insistiam, eram expulsos do recinto da apuração
como ocorreu com o Dr. Elarmin Miranda.
Portanto, como aplicar-se o prindpio da "'preclusão ..?
Não houve editais, pois os títulos eram falsos, ine:dstindo os respectivos processos. As reclamações foram apresentadas tempestivamente e n'ão obtiveram resultado algum. Não pode pois a simplificada e coordenada atitude
das Juntas, convalidar tal tipo de irregularidade.
E, aSsim p9r diante. Não se sabia que o Juiz Eleitoral
mandara "abrir Cartórios Particulares" em Repartições
Póblicas aoflde foram confeccionados milhares de tftulos.
Não se sabia que o mesmo havia delegado poderes
para que servidores conferissem documentos de identificação e somente apresentassem os títulos para sua assinatura.
Tud_o isso e muito mais que dos Autos consta, ficou
sendo conhecido quase ao final do processo fraudulento.
E, assim que Os -recorrentes tomaram conhecimento dos
fatos e puderam estabelecer o roteiro do "processo fraudulento.. e reuniram algumas provas substanciais, apresentaram reclamação oportuna, mediante o pr:ocedimento ora sub judice recursal.
Portanto, .. preclusão nenhuma" pode alcançar fatos
tão escabrosos. E, ainda mais se tratando de amplo processo fraudulento, a sua sanção hã que ser a declaração
da ineficácia geral, do processo, com a concomitante declaração de nulidade dos a tos que se revelarent nulos pleno jure. Pelo que,
IV.

Requerem aos Eminentes Juízes:

a)

dêem provimento parcial ao presente Recurso para, reformando a Douta Sentença; mandar que o MM.
Dr. Juiz a quo processe regularmente a instrução daReclamação origiri"af, e, a final, profira sentença segundo a
prova dos Autos;
bjlb ou, desde jã, à vista das alegações e provasjâ carreadas para o processo, se dignem de dar integral provimento ao Recurso, para Decrarar a Ineficácia de todos
os Atos constitUintes do processo Eleitoral que resultou
nas eleições de 15 de novembro de 1982 na 1• Zona Elei~oral e, de conseguên~ià, por ~mar à forma, declarar a
nulidade &era! das eleições ali realizadas na data mencionada, mandando que as mesmas sejam renovadas, após
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revisão do eleitorado da 1• Zona, a ser realizada sob a
~upervisão da Douta Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral e assistência dos partigos polrticos, com a exclusão
tios eleitores de m6ltipla inscrição, títulos falsos, de me·nores, de defuntos, de praças de pra das F. A. e Auxilia-

res e promoção da responsabilidade criminal dos que
praticaram crimes eleitorais, cuja autoria se comprovar
em procedimento apropriado.
Era o que' tinha a dize~. (Muito bem!)

DIÁRIO DO ~ONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

E antiga, ârdua e permanente a luta que visa a defend~r a pequena malha ferroviária existente no Piaul. Na
.impossibilidade de ampliá-la, cumpre conservar, pelo
menos, as ferrovias, que, ao longo do tempo e a duras
pénas, foram construídas.
Vez por outra, entretanto, a polftica ferroviária ataCa
.o meu Estado, quase sempre para feri-lo, para prejudicálo.
Assim é que abandonado, hã muitos anos, o plano
previa a ligação Paulistana-Teresina, passando pel~ cidade de Oeiras, e já com as obras de implantação parcialmente realizadas nas duas direções, eis que parã juStificar a pavimentação da BR- 407, que atualmente liga
Petrolina (PE) a Picos (PI), foi erradicada, naturalmente
cOm o protesto dos piauienses, a ligação ferroviária
Petrolina-Paulistana.
Desnecessário s"erá repetir que a erradicação daquele
t!tcho, além de (rustração, acarretou pre"jufzciS ao Estado, sobretudo no'que diz respeíto ao transporte dos mim:ra,is qUe, em latga escala, são explorados na região.
Pfesentemente, a rede ferroviária eStadual está reduzida às ligaÇões Crateós (CE) - Castelo do PiauíTeresina e Teresina-Pamafba- (ufs Cptreia, já que a
ligação com São Luís (MA), em termos áe Piauí,~ repreJentada, apenas, pela ponte rodoferroviãria sobre o rio
Pamaíba.
Apesar da reêluzidíssima quilOmetragem fetroviárí~
no Piauí, ainda assim, de tempos em tempos, órgãos dO
Ministêtio dos Transportes anuriciam d' propósito de desalivação total do trecho Luis CÇ)rrCia.:.___ParriaíbaTetesinà:. E a notícia, como não poderia deixar de acontecer, pfovoca desassossego e insatisfação na região norte do Piauí, expressos, dessa feita, no telegrama que me
'dirigiU o Dr: João Silva Filho~ Prefeito de Parnaíba, e
que peço integre este pronunciamento.
·A denúncia, por outro lado, enseja outra colocação
que me parece defmip.ya e irrespondível. E que não bastassem as razões .. anterib'r e ·atualmente invocadas, soinente a conclusão das obras do porto marítimo do
Piauí, em breve gratificante realidade, constitui razão
mais que suficiente para justificar a manutenção da cita~
da ferrovia. E não exagerarei se disser que mais do que a
manutenção, o futuro porto de Luís Correia exigirá melhoramentOs ou a total modernização do sistema ferroviário existente.
Incontáveis serãO os benefícios que o porto marítimo,
centenária reivindicação do Piauf, representará para o
desenvolvimento do Estado. Assim, ao lado da rodovia
asfaltada e da navegação .do rio Parnafba, que deve ser
urgentemente retomada, a estrada de ferro desempenhafá insubstituível papel dC apoio ao porto de Luís Cor~
reia.
Interessante observar 6 que tanto a Rede Ferroviária
Federal, que planeja, segundo as informações oriundas
da prefeitura de Pamaíba, a erradicação da ferrovia,
como a Empresa de Portos do Brasil SfA - PORTOBRAS, que edifica o porto de Luís Correia, são orga~
nismos componente' do mesmo Minist&io -·a Ministério dos Transportes, portanto, com ObjetivOS D.aCiODais
que devem ser coincidentes.
Senhor Presidente, Senhores Senadores. Resta-me, ao
cabo da expdsiçãd' dos fatos, que pela eVidência dispensam maiores comentários, dirigir apelo às autoridades
federais, es:oeclalmente ao Miriistro dos Transportes ~
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Cloraldino Severo e ao Presidente da Rede Ferroviária
Federal - Coronel Carlos Aloísio Weber.
Os interesses permanentes do Piauí reclamam, ao invés da erradicação, a melhoria qualitativa da 'ferrovia
Lufs Correia-Parnaíba-Teresina. f: que a continuação
e a modernização daqUele trecho viabilizam a operação
da grande obra que o Governo federal está concluindo
em meu Estado - .Q. porto marítimo do Piauí.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem/)

setecentos e vinte e três mil, cento e treze cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
Par~ceres, sob n~'s 1.181 e 1.182, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munfdpios, favorãvel.

~DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt
7, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 22, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a elevar em
Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noyenta e
seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e
trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
Parecer, sof? n' 23, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a ..lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

O SR. HELVlnlO NUNES (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Senhores Senadores:
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NADOR HELVIDIO NUNES:
Telegrama
Senador Helvidio Nunes
Senado Federal
BrasiliafDF
P'MPJGP N~> 04/83 020383 Tomando conhecimento
vk.'atraves imprensa vg desativaçao totã.l nossa ferrovia
et' consequente transferencia material et pessoal remanescentes para Teresina vg vimos apelar Vg em nome
parnaibano vg generoso espifito de Vossa Excelencia no
sentido áe_ que seja evitada tamanha calamidade para
nossa cidade et nosso pt Parnaiba jah teve sua navegabilidade desativada vg transportes aereos tambem vg contava somente com transporte terrestre et ferroviario vg
es'te embora em pequeno porte mas vinha servindo popu1açao com viagens trens para TeréSina a preços bem mais
modicas do que o rodoviario pt Contamos com a sua
'prestimosa colaboração et apoio no sentido de interferir
---JuntO Senhor Presidente da· Republica vg Sellhor Ministro dos Transportes et Presidente Rede Ferroviaria federal p'à.ra que permaneçam viagens· tres- et escritorio e funcionarias nOssa cidade pt Ate"ncioSaS saudaçoes
Joaõ Tavares Silva Filho Prefeito Municipal Parnaiba
O SR. PRESID.ENTE (HendqU.e Santillo)- O nobre
-Senador Itamar Franco encamínhou à Mesa requerimento de informações, que, nos termos do inciso IV do
art. 239, ao Regimento Interno, será examinado pela
Presidência.
~

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -

Nada

mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a sessã_o,
designando para próxima, a se~uinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resqlução n~'
99, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'~ 673, de 1981}, que-autoriza o Gov_erno do Estado de Sànta Catarina ã. Cfevar
C1f:l Ct$ 966.300.000,00 (noVecentos e seSsenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dfvidá
consolidada, tendo
Parecer, sob n' 674, de 1981, da Comissão
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e
__ juridicidade.
-

-2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 116, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão do seu Parecer n' 765, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar
em CrS 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
Parecer, sob. n' 766, de 1981, da Comissão
---:-de Constitufção e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade~

4

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
23, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 132, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar
em CrS 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro
milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e
quarenta cruzeiroS) O mOntante de sua dívida consolidada,-·teii.do
- - --

Pareceres, sob n~>s 133 e 134, de 1982, das Comissões:
-de ConstitU.ição·e Justiça, pela constituciOnalidade e
- juridicidadC; e
- de Municfpios, favorável.
6
Votação, em turno ónico, do Projeto de Résolução n'
127, de 1982, que aprova as conclusões e recomendações
da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela
Resolução nl' 69, de 1978.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~>
135, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como- conclusão de seu Parecer n~ 786, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 14.999.999:364,20 (quatorze bilhões, novecentos e
noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Parecer, sob n"' 787, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela· constitucionalidade e
juridicidade.
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 41, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art, 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Sen2.do n9 39, de 1979, de sua
autoria, alterando a Lei n"' 4.319, de 16 de março de
1964, que cria o Conselho de Defesa dos D1reitos da Pessoa Humana (CDDPH).
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 42, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>99, de 1979, de sua
autoria, que estabelece a obrigatoriedade de correção
monetãria dos preços mfnimos dos produtos agropecuários e das atividades extrativas.

lO

3
Votação, em turno único, do, Projeto de Resolução
n' 199, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n' 1.180, de 1981},
que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a
elevar em Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões,

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 43, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitanaõ; nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1979, de
sua autoria, que institui oo seguro-desemprego e determi,.
na- outras providências.
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11
Votação, em turno único, do Requerimento é 44, de
1983, do Senador Huffiberto Lucena, solicitandO;--nos
termos do art. 3_6_7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 262, de 1979, de
sua autoria, que estabdece condições para transferência
do controle do capital de empresas nacionais para pessoas jurfdicas estrangeiras.
12

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 45, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 dõ Regimento Interno, o desar<jllivamento do Projeto de Lei do Senádo n~' 289~-de 1979, de
sua autoria, que dispõe sobre o Instituto de RetrocesSãO,
e dá outras providências.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n11 46, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do arL 367 do Regimento Jnternõ, o de5iicjuivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 302, de 1979, de
sua autoria, que revoga o art. 211 da Lei n~' 6.243, de 24 de
setembro de 1975.

14

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 47, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 332, de 1979, de
sua autoria, que dispõe sobre a partiCipação dos empregados nos lucros das empresas.
15

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 48, de
1983, do Senador Humberto Lucena, soliCitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de 1979, de
sua autoria, que altera dispositivos da Lei n"' 6.718, de 12
de novembro de 1979.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 49, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 361 do Regimento Interno,- o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 2, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a escolha e a nomeação doS di-rigentes das fundações de ensino superior.
17
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 50, de
1983, do Senador l.eriOiiVargas, solicitan-dõ, nos termos
do art. 367 do Regirriento InternO, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado-O~' 12, de 1981, de suã autoria, que modifiCa-adenominação do movimento estudantil a que se refere a Lei nl' 6.341, de 5 de julho de
1976, e dá outras providências.
18

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 51, de
1983, do Senador Lenoir Vargas, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senã.áo nl' 46, de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre o consentimento de pai e mãe brasileiros para que o menor possa se ausentar do País.
19
Votação, em turnO úitíco, do RequerimentO n11 52, de
1983, do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~" 172, de 1982, de
sua autoria, que acrescenta letra ao item II do art. 275 do
Código ~de Processo Civil, instituindo o rito sumarfssimo
para as ações constitutivas de servidão [e,Sal de aquedu-

to.
20
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 53., de
1983, do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva-

menta do Projeto de Lei do Senado nl' 173, de 1982, de
sua autoria, que altera dispositivo da Lei n~' 6.515, de 26
de dezembro de 1977, possibilitando o divó(cio entre
pessoa nunca divorciada e outra jã divorciada anii::riormente.
21

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 54, de
1983~-do Senador Martins Filho, soticitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senadon~> 217, de 1982, de sua autoria, que altera disposição da legislação eleitOral.
22

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 55, de
1983, do Senador Martins Filho, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado no;o 22 t de 1982, de sua autoria, qUe altera disposição da legislação partidária.

23
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 56, de
1983~ do Senador Lourival Baptista, soticitando, nos termos_ do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 53, de 1981, de sua autoria, que proíbe o uso do fumo em dependência do Senado que menciona.
24"
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 59, de
1983, de_autor_ia do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 70, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipar de Mogi-Guaçu (SP) a
elevar em Cri 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete
milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
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30
~_Discussão,

em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 146, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econo·
mia como conclusão de seu Parecer nl' 833, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapinmga (SC) a elevar em Cri 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e no·
venta e três mil e dezessete cruzeiros) cr montante de sua
dívida consolidada, tendo
Pareceres so"b-ri9s 834 e 835, de 1982•. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- áe Municípios. favorável.

31
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
o\' 156, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o\' 868, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em Cr$ L819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vínte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres sob n~>s 869 e 870, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municfpios. favorãvel.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santil1o)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSj_O DE -7-3-83 E QUE ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

25
Votação, em turno único; 'do Requerimento n~> 60, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nit l6õ, de 1982, de autoria da Comissão Diretora, que altera a lotação de gabinetes do Senado FederaL
26

Votação, em turno úriiCo, áO Requenmento n~' 61, de
1983,_.do Senador Muri!O Badaró, solicitando, nOs tCr·
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivameoto do Projeto de Lei do Senado n~" 337, de 1981, de
autoria da Comissão Especial do Júri Popular, que altera
dispositivo do Código Penal (Decreto-lei n~> 2.848; de 7
de dezembro de 1940) e do Código de Processo Penal.
27

Votação, em turno único do Requerimento n~" 62, de
1983, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos ter·
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~" 280, de 1977, de
autoria do Senador José Sarney, que instituí o voto distrital e dâ outras providên~ías.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n~" 185, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo pela liderança do PMDB, solicitando urgência, nos termos do
art._371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara nl' 151, de 1982 (nl' 6.766/82, na casa
de origem), que dispõe sobre a criação de cargos oa Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do_ Paraná e dá outras providências.
29

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 8, de 1981 (nl' 254j79, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafos ao artigo 811 do CÓdigo Civil, tendo
Parecer_ Favorável, sob n"' 1.398, ·de 1981, da COmissão.
- de Constituição e Justiça

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discur- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assalta o espírito dos parlamentares nordestinos uma
preocupação: o que será o semi-ârido, com mais um ano
de estiagem, o 59 do ciclo de 6 anos previstos pela CTA1
Os estudos realizados por esse órgão técnico, previram
dois anos de "piques" - 81 e 83 - com chuvas írreguiares, quedas pluviométricas altas, provocando, às vezes,
arrombamentos de pequenos e médios açudes, além de
prejuízos, que poderão causar às pequenas lavouras a jusante dos reservatórios e màrginais aos rios e riachos,
com os seus leitos assorreados e as águas em caudal,
inundando vales e várzeas.
O ano de 1981 - foi assim, pelo menos, no Cearã.
Choveu 20 a 22 dias, de ~eiado de março· aos primeiros
dias de abril, por sorte, os 'grandes açudes sangraram, a
pecuária salvou-se: o pasto nasceu, e uma pequena lavoura aconteceu.
Necessário se faz, ativar ao máximo o barramento dos
rios e riãChos do Nordeste, para que as águas não se lancem ao mar.
O Ministério do Interior estâ atento ao problema, que
propiciará estimulo à lavoura irrigada.
Indiscutivelmente, serâ esta a grande solução para o
semi-ãrido nordestino.
Hã no Cearã -irês projetaS de irrigação:
l) Cur.u - Paraipaba, com 9 mil hectareS de terras desapropriadas, com um perímetro irrigado de apenas
3.000 hectares.
Isto faz algum tempo. Por que não complementar o
projeto, isto~. não se irrigar os 9.000 hectares, já-qUe os
3 que jâ são irrigados oferecem resultados compensado~
res'?
A Comissão de Senadores, que visitou o referido projeto, ficou deveras impressionada com o desempenho da:
lavoura irrigada. E indagaram os representantes desta
Casa por que não compelmentam o projeto, irrigando os
·g mil hectares?
A resposta do ilustre Diretor do DNOCS, era uma só:
fala de recursos.
so~)
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2) Projeto Lima Campos, que consta de 13 mil hectares desapropriados, com apenas, 4 mil hectares irrigados,
oferecendo os mesmos resultados positivos do Projeto
Curu-Paraipaba.
Por que não se aproveitar esta fase de estiagem para
complementar esses projetas, fixando um grande número de famílias na área do perímetro a irrigar, correndo as
despesas por conta das verbas de emergência?
3) Projeto Morada Nova no sertão central do Ceará, é
o único que o DNOCS conseguiu executar no seu todo,
com um total de 15000 hectares cultivados; se Dão-me fa-

lha a memória.

e

um__verdadeiro oãsis em meio à sequidão nordestina.
Produz bastante feijão, que é c_omercialiZ:ãào com os Estados vizinhos, a preço pouco compensador o que não
aconteceria se o cooperativismo tivesse chegadO po-r lá.
Como se depreende, nãõ foi, ru:naa, bem· definida a
politica irrigatória do Nordeste. Os grandes açudes não
têm o seu volume hídrico aproveitado convenientemente.
O mal perdura, o de se fazerem as coisas pelo terço ou
pela metade, quando muito.
O Ministro Mário-Andreazza está ciente e consciente
de que o Nordeste, para ser viável, terá que encarar o
problema hidrico. Acumular água no semi-árido se constitui o fator principal para a sua sobrevivência,
O honrado Ministro, através do DNOCS, tem aumentado o número de açudes, bastando que mencione que,
no meu Estado, dois grandes reservatórios foram construídos: o açude ..Carão", na região do Cariri, com 25
milhões de metros cúbicos de água, e, mais reCentemente, na Zona Norte, na serra de Ibiapaba, o açude ..Jaburu", com capacidade de acumular 230 milhões de metros
cúbicos do precioso líquido e que, de certo, irá operar
profu~das mudanças na estrutura produtiva de ampla
faixa da Serra Grande.
Em breve será iniciada a consti-Ução do açude "Serrote", que servirá de suporte ao pólo uranífero de "Itataia", situado na Região Noroeste do Estado.
Um editorialista de conceituado jornal de Fortaleza,
ao escrever Sobre a retomada da açudagem, assim se expressa:

A RETOMADA DA AÇUDAGEM
O açúde da Ibiapaba acrescenta, portanto, mais
230 milhões de métros cúbicos à capacidade de acumulação dos 62 açúdes construidos pelos DNOCS
até dezembro de 1981 no Ceará -7.363.430mil metros cúbicos, e que desde que haja bom inverno,
proporcionarão o suporte hídrico necesSáriO à expansão das atividades agropastoril e mesmo à mudança do perfil da econimia rural, assentada ainda
em métodos sedentários, alheios aos fatores ecológicos e por isso mesmo ferida de morte a cada seca. O
açúde hoje inaugurado representa, pois, um Passo
ausado do Minter e do Governo do Estado- ou especificamente da administração Virgflio Távora ..:....
no sentido da consecução dos objetivos do prohidra.
As suas águas estarão, assim haja iriverno, não só
assegurando e sistematizando o B.bastecímento de
numerosas cidades e vilas, mas também ensejando a
piscicultura e a irrigação de terras. A Ibiapaba, região em que predomina a pequena propriedade, ou
o ..pequeno produtivo" em termos agrícolas, mesmo contando com reduzidas ofertas dágua tem sido,
pelos tempos afora, um importante celeiro. Ar
produzem-se em razoável escala cereais e frutas,
hortaliças, cana-de-açucar, e café. Tudo leva a crer,
portanto, que a abundância de água lhe ampliarão
em futuro próximo os horizontes produtivos.

O Sr. Virgt1io Távora- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ALMIR PINTO Virgflio Távota.

Pois não, nobre Senador

O Sr. VIrgUlo Távora- Veja V. Ex• o exeniplo típiCO
de comO se bem aplicam recursos externos quando solici-

tados pelo Governo do Estado do Ceará, para mudar o
perfil da economia da Unidade Federativa. Este açúde
âe 230 milhões de metros cúbicos é o maior já CoflstruTdo
por um Estado, por sua própria responsabilidade naquela região. O qi.ie de benefíCios~ sonliO que era de uma geração, ífá ele trazer para a zona de Ibiapaba! Só quem lã
vive é que pode avaliar o carrasco que deve ser irrigado,
e não tinha onde nem como, a inexistêncía desse reservatório. As cidades do altiplano de lbiapaba, até agora ser·
vida por poços profundos que secavam todo o fim de
ano, irão deixar, brevemente -graças, af sim à ação já
conjugada do Governo de Estado e do Governo Federal,
via Minter e BNH, - de sofrer esse suplício de_ tanto.
Dirão que é um pequeno açúde. Não; é o quínto reseTvãtório em taminho, em todo o Estado do Ceará, depois
de Orós, Banabuiú, Araras, de Pentecostes e agora do
complexo Pacoti e Riachão;_ mas os seus efeitos, de longe, de longe mesmo, deixam de ser avaliados apenas pela
cubagem de que- ele' dispõe: PafabeniZO V. Ex' por trazer
a esta Casa tão proveitoSo-problema, que é justamente o
da irrigação em todo o Nordeste, irrigação privatizada,
irrigação a partir desses reservatórios ou da perenização
desses rios; ação, sim, a cargo do Governo Federal ou estadual, conforme o caso. Dirão que se gastou uma fãbula. Sim, foram 18- milhões de dólare. Mas, posso dizer' a
V_. Ex• que foram 18 milhões de dólares os mais bem empregados que já houve em toda aquela região.
O SR. ALMIR PINTO- Devo dizer que o povo cearense reconhece, na verdade, o trabalho de V. Ex• como
Governado!-, principalmente nessf:-SetOr, para increnientl:!,r a agropecuá.ria no nosso Estado.
Continuo, Sr. Presidente, porque o trabalho do jornalista do Jornal O Povofaz aqui mençãO a fato interessante, relacionado exatamente com a açudagent no Cearâ.
Ele diz o seguinte:
- ·~ inauguração de hoje reforça também a espe- búiÇã'de-queapO!íticã de açiidigCrii, Cni que pese à-s
dificuldades do erário-federal, vCnha a expCrimentar
uma nova escalada de realizações. R que dentro de
mais algum tempo tenhamos a inauguração-do Serrote e que mais adiante entre na mesma linha de exeqUibilidade o Pedregulho, o Taquara o Poço CompridO, sCn1 NOme - todos bai-rando afluentes e o
próprio' Acaraú - já piogramado pelo DNOCS
para o período 1981/85. Esse sistema de barragens
permitirá a irrigiiÇão de dezenas de milhares de hectares de terras no Vale do AcaralÍ., ou seja, a disponibilidade de água necessária a implantação Cio Pro*
aC:araU. Somente com realiZações de tal porte, nesse
e noutros Vales do Ceará - não podemos deixar de
lembrar os açudei Castanheiro e Turiassu respectivamente, no médio e no Alto J aguaribe - teremos
condições de vencer as futuras estiagens e de tornar
produtiva a terra árida. Em suma de conviver sem
traumas, com as estiagens, por mais renitentes que
Sejam."
-

·o

Este é um trabalho que fiz questão de ler para que fique nos Anais do Senado. Na verdade, sempre foi e continu'a sendo tormento para o N ardeste o problema hídrico. A .contrução de barragens de pequenos, médios e
trandes açudes e perfurações de poços, isto feito, teremOs, então, que maiChãr paia uma irrigaÇãO. nacio•a1.
E:J,ta ~ a realidade para o plano de assistênCia ao nordeStino._ _
_
. Não- eSquecer o ponteCi8.1 hfdi-ico' do açude de Bruma~
to, recém-inaugurado na Bahia e o que representarâ,
também, para o semi-ârido nordestino, o reservatório·
- AririanCIO RíbCirO-GõnÇaJvCs, em fase de construção, nó
Rio Grande do N arte, com capacidade para reter quatro
bilhões de metros cúbicos, volume superior ao volume de
Órós.
A peifuração de poços, vai num bom crescendo, permitindo a expanção do Projeto Sertanejo, imaginado
p'elo nosso ihistl-e colega Sr. Senador Jos~ Lins, quando
Superintenden~e da SUDENE.
- A vCrdã.de ~ que estamos marchando para o quinto
alio consecutivo de seca. Até agora é pequena e i.J:regular
a pluviOSidade r1o Ceará e DO Nofdeste~ conforme apre-

~
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viSão do Centro Técnico C Aeroespacial - CTA - de São
José dos Campos, em São Paulo. Não tenho como questionar estas previsões, já que os quatro anos Já passados
- 1979, 1980. 1981 e 1982- decorreram dentro do
círculo Prevísto, pi-inCipalmentC se ã.tentarmos para o
fato de que seca não é só falta d'água. As chuvas poderão Cair, como tem ocorridos, e faltaram quando mais
necessário se fizeram à sustentação da cultura. Isto acontecendo nos dará prejuízo.
Tal fato foi constatado pelos Srs. Senadores que integr-aram a comíiiVa da ComiSsão de- Assuntos Regionais
do Senado e relatado por mim em discurso que aqui pronunciei. Não me furtarei a rememorá-lo, para que os Srs,.
Senadores recém-empossados não o ignorem.
Uma indagação faço a todos: Como combater a seca e
os seus efeitos calamitosos? Fatores ecológicos bem identificados são os principaís e, porque não dizer, um dos
responsáveis pela estiagem na região mértio setentrional
do Brasil.
Há quem mencione a sua primeira ocorrência na se-gunda metade do sêculo XVII, por volta do ano de. 1976
- não posro precisar bem.
A verdade é que alguns expedicionários desbravadores
foram dizimados com seus seguidores pelas longas estiagens, o·Fenômeno ocorria, àquela êpoca, de 40 em 40
anos; e- depois, passou a ser registrado de 30 em 30 ano.s.
até atingir aos ciclos de 10 Cm lO anos, e atê menos- de
8 em 8 anos.
O que teria influenciado para se tornarem mais freqUentes essas estiagens?
Inegavelmente, uma das causas tem sido, como ainda
o é, desflorestamento criminoso que, infelizmente, não
tem sido contido pelo IBDF, que reclama falta de meios
para combatê-lo. Há dias atrás, conversando com o
nobre Senador João Casteló', ~X-Governador do Maranhão, perguntêi-Ihe o que estaria acontecendo no seO. Estado, talvez, o único do N ardeste, em que a população se
assustava com o rigor do inverno?'O"que se tem noticia, é
de que, nesta década de 80, uma grande faixa do território maranhense, vem sendo atingida pela estillSem. O
ilustre representante do Maranhão, apontou~me como
causa primeira e, talvez, lÍ.nica, o desmatamento levado a
efeito por correntes migratória dos Es~ados vizinhos, em
busci~de te~!ajricultãveis, para o plantio de cereais,
de preferência"O arroz, produzido em larga escala, principalmente, no vale do Mearirn.
E verdade ·aue o machado bronco praticamente exterminou a floresta atlântica, e, se cufdado n.ao nouver, as
modernas máguinas, que já agridem em determinados
pontos a floMta amazônica, poderão eliminá-IS, desaparecendo assíin, a.:maior reserva florestal do mundo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;.
A comissão de Senadores da qual particjpei, que visitou o Jarf, estirou o seu vôo até Manaus, a co,nvite da
SUFRAMA.
Na capital Amazonense, a comitiva foi recebida pelo
Sr. Rui Lins, SuperintCridente do órgão.
Da programação constava uma visita a projêtos pecuáiios- -distante de Manaus uns 80 quilômetroS, Se co-'
nheceram os senhores parlamentares, uma regular mostragem da incipiente pecuária que se pretende desenvolver no Estad~ do Amazonas, não passou despercebida,
uma outra faceta inteiramente fora do projeto: - o desflorestatriento e serraria montada para beneficiar a niadeira, para, de certà, Ser cometcr,.lizada .
O Senador Evandro Carreira, q~é~t~grava a comitíva, em pronunciamento feito_ neste S~pai:lo, ao comentar
o que viu (todos virain), chegou a anrmar que o proj_çto.
aprovado para o incentivo à pecuária seria apenas um
.pretex..to para a "exl)Joração da floresta Amazdnida.
De fato, o desmatamento c_omo 1 Vi~os IA, não direi
exagerado, em as árvores despencando-se de encontro ao
solo, ferindo-o, chamou a nossa.aténéã,ó, Por deferir em
muito, da maneira co_frera como era feito o corte no Jari.
Ademais ficavam largad~_~.( ao solo, dificultando o
aproveitamento_ da p~t_~ger:n 'pelo gado, que _teria •que
perder energia, em Saliôs p·ara transpô-las.
O Senador Evandr-o Carreira discordou do aproveitamento de terras da Amazôriià pai-a a pecuária, isto em.
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face da impropiedade das terras (latosolo arenoso ama·
relo) e com suas próprias mãos mostrava aos seus cole·
gas Senadores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Detive:me um pouco numa das causas da estiagem no
Nordeste: o desflorestamento.
A Comissão de Assuntos Regionais visitou tarilbém, o
Centro TécnicO Aeroespacial de São José dos Campos,
em São Paulo.
Os_seus integrantes, entre oS quais me incluo, assisti~
ram a detalhadas exposições a cargo dos técnicos, SOb o
comando do Brigadeiro Piva.
Tenho em meu poder 4 cadernos em que estão contidos importantes estudos sobre ..Viabilidade da Modificação do Clima da RegiãO S6mi-AnCia do Nordeste Brasileiro", pela absorção da energia Solar por partículas de
Carbono, Projeto-Proposta, do Professor Rodolfo Paes
Leme Ramos 23-7-75.
Por não me permitir O tempo que rrii falta venha eu
abordar tão importante assunto, penso fazê-lo no decorrer desta ou da próxima semana, se para istO- Collseguir
inscrição na lista de oradores.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Com o maior prazer.

O Sr. Fábio Lucena- V, Ex• se refere ao problema do
desmatamento no Amazonas, na ârea do Distrito Agi:'opecuãrio da Zona Franca de Manaus. Aquelas terras, segundo o ex-Senador Evandro Cãrreirã, seriam làljJr6prias pa:ra a pecuãiía. A verd-ade é--óem -díferente na
Amazônia, o meu Estado, em particular, não é um Estado de vocação eminentemente hidrográfica. Lã, o agente
fundamental da história é o homem ligado à terra e ligado à água. Na enorme vizinhariça cOm-O TerritOriO de
Roraima, existe uma ãrea que é a que mais provavefmente se adapta à pecuâria muifo profunda e de grande iiiteresse para a RC:gião Amazónica- e para própria-Nação
brasileira. V. Ex• fez referência io Jari. V. Ex' lã esteve.
DepOis de tanto esforço, de tarito s::i.crifl:cio, o Seilado
conseguiu penetrar no Jari. Eu faria uma pergunta;-com
a permissão de V. Ex• o que V. EX• viu, no Jari, dC-írl(e..
resse para o desenvolvimento do nosso Pa!s? Gostaria
que V. Ex• me respondesse, a fim de que eu, através da
sua visão, posSa colfter-dementoS para uma avaliação. O
que V. Ex• viu de positivo no Jari?
O SR. ALMIR PINTO- Vou responder a V. Ex•,
com muita satisfação. Devo dizer que inclusive partici~
pau dessa caravana do Senado, além do Senador Evandro Carreira-,-dO"J\nili.iollas, o Senador Aloysio -Chaves,
que hoje é o Lider da nossa Bancada, o Senador José
Lins, e o ex-Senador Vicente Vuolo e Mendes Canale. A
nossa demora; apesar de pequena, um dia e meio, algumas coisas impressionaram, quando nada mim; primeiro, a parte agricultável. Nós visitamos o plantio de arroz.
Uma irrigação feita- atra-Vés do rio Jari, onde vimoS de
uma maneira diferente a plantação de arroz daquela que
se faz_ no nosso Nordeste: retângulos de terra com água
cobrindo~os para um avião em vôo rasante soltar as sementes, que uma vez decantadas, germinarão. Chamou a
atenção de nós do Nordeste, que estávamos acostumados a ver o arroz com pendão alto _e muito crescido, e lá
vimos um arrozal com os cachos quase arrastando-se no
chão. E, segundojnfcirmação -do agrônomo pernambucano, que orienta o plantio, o Jari daria três safras de arroz por ano.
Como V. Ex~ sabe, o Jãri foi um projeto feito para exportar tudo que produzisse. Mas, fomos cientificados de
que tempos atrás o jar!Chegou a mandar sementes de arroz para Goiás~ E uma das coisas que multo nõs impreSsionou foi a demonstração técnica" do plantio executado
a de modo bastante racional.
Depois- visitamos a industrialização da celulose para o
fabrico_ do papel. Aquele conjunto de máquinas que veio
rebocado do Japão,-durante 90 dias até o Jari, onde foi
necessário se fazer uma enseada para recebê-la em cima
de 500 Pilotis de maçaranduba e colado às barrancas do

a

rio Jari. Visitamos, du,rante certo tempo, aquela mdústria, e vimos como ela funciona, produzindo papel para a
exportação. Acredito que deve continuar assim, apesar
de ter mudado de dono com o afastamento do Ludwig.
Visitamos também a indústria do caulim, o melhor do
mundo. Estivemos lá e vimos a maneira como estava
sendo processado. Por conseguinte, eu acho que o Jari,
se tem os seus pecados, chegou a prod!Jzir algo engrossando as nossas exportações, rendendo alguns dólares
para o erário nacional. Esta a resposta que posso dar a
V~ Ex~, do que lá vimos, dentro de um pequeno espaço
de tempo de cerca de um dia e meio. De tá, regressamos a
Belém.
Muita coisa se dizia do Jari. Por exemplo, o perigo daquela indústria de papel ser retirada da noite para o dia.
Isto não poderia acontecer nunca, porque é uma coisa
que veio rebocada duran~e_9() dias, do Japão para oBrasil, sair de uma hora para outra não dava mais, de maneira alguma. Dizia-se também que havia muitos campos de pouso assaltados no J ari. Nós _descemos num
campo de barro, onde pousou o Ibinonde/e que nos conduzia.
A impressão que nos causou foi esta. Debatemos em
reunião com os técnicos, restavam apenas cinco o-u três
técnicos estrangeiros, alemães. De resto, todos os serviços eram tocados por técnicos nacionais.
Este o relato do -que vimos por lá, e não sei se algum
colega que também participou da viagem terá alguma
c:aisa mais a acrescentar.

O Sr. FábiO Lucena - Permite-me V.Ex• um aparte'?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr:.- Fábio Lucena- V.Ex• aludiu a meados do sécu~

lo XVII como data inicial histórica da seca nordestina.
Por que, Ex•, há dois séculos continua essa seca? Qual é
o orçamento da SUDENE para combater os efeitos desastrosos dessa seca e proteger os interesses da população nordestina'? O Brasil inteiro--se cofnove com a seca
no Nordeste. É um problema dramático, cuja solução
veni seildo ã.i:ilada por longo tempo, de modo muito perigoso para os interesses da Nação, porque não podemos
aceitar, nós não nos contentamos, nós os brasileiros,
-com os efeitos desastrosos dessa seca junto aos nossos irmãos nordestinos. Nesta fase atual em que estamos viVendo, em que o N ardeste inteiro conquistou os governos estaduais, em eleições livres, a 15 de novembro, pelo
Partido Democrático Social, gostaria de fazer V<;r, nobre
_Senador Almir Pinto, aos atuais Governadores, como
niissão precípua de suas excelências, o encontro de solução para esse_ problema. Não é possível que os séculos
passem, e, com o passar dos séculos, o problema nordestino venha se agravando gradativamente, progressivamente. é um apelo que o meu Estado do Amazonas faz
aos Governadores eleitos legitimamente pela vontade
popular nos estados nordestinos. Perdôe-me, nobre Senador, se fui muito longo no aparte.
O SR. ALMIR PINTO - Eu que agradeço; porque,
na verdade, gosto muito de dialogar sobre o problema
do meu Nordeste, principalmente do meu Estado: Ceará.
V.Ex~ perguntou-me as causas, referindo-se decerto à seca. Eu disse, inicialmente, que a seca era cfctica, de 40 em
40 anos; depois; passou para 30 anos, para dez em dez
anos, para oito em oito anos, até de seis em seis anoi E
uma das coisas que mais tem ocorrido, não resta a menor
dúvida,__ são_ os desmatamentos. Disse, t_ambêmt que o
machado bronco praticamente havia acabado com a
Floresta Atlântica, pesando séria ameaça sObre a Floresta Amazônica.

E o qUe mais vem influindo para a ocorrência das estiagens?_ Os técnicos do CfA procuram se inteirar se
houve mudança no sistema hidrológico do Nordeste, e se
houve mudanças, eles se propõem a corrígí-las. Todos
sabem que o CTA tem idéia de racionaliZar a nucleação
_artificial,_ porque não se pode fazer nucleaÇão ·sem nu~
vens, necessitando para isto a instalação de estações de
rastreamento, à ml!neira da que jã existe eln Petr.olina. O

Março de _1983

CTA entrega-se ao estudo da ecologia nordestina procurando, através do MOCLIMA e do MODART, modificar o clima do semi-árido com a produção de nuvens e
controle das precipitações pluviométricas. Não havendo
nuvens não se pode nuclear. Então, teremos que fabricar
nuvens. E como fazê-las? Através da queima de carbono.
pela energia solar!
O Sr. Moacyr Duarte- Permite~me V.Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Pois não:Temos uma ComiSsão de Assuntos Regionais e este é um assUnto para
nós nOrdestinos, sempre muito atualizado.-Não tive notf·
cias de que o Dr. Paes Leme, o Brigadeiro Piva _tenham
vindo ao Senado, à Comissão de Assuntos Regionais.
Atê fiz um apelo ao nobre Líder, porque sempre fui suplerite dessa comissão e gostaria de voltar a sê-lo, porque
ela diz muito do meu interesse pela região- sou filho de
•lá, como V.Ex.~ também o é. Seria interessante, nO meu
entender, ouvirmos esses grandes mestres, esses técnicos
que são do mais alto quilate.
Ouço o aparte do nobre Senador Moacyr _Duarte.
O Sr. M oacyr Duarte - Nobre Senador Almir Pinto,
sabe V. Ex•., e todos nós, que o principal fator limitante
à ec~nomia do.Nordeste é a sua escassez hídrica. Em algumas regiões, sobretudo em algumas do Estado do
Piauí, não é sequer a escassez hídrica, e sim a má distribuição da precipitação pluviométrica.

O SR. ALMIR PINTO- Se V. Ex• me permite, o
próprio crA diz isto _.;... seca não- é falta de chuva. É a
chuva não vir em momento certo.

a

O Sr. Moacyr Duarte á sua má distribuição jsto_ em algumas regiões do Nordeste do Pafs. No meu
Estado, por exemplo, o principal fator limitante à agropecuária é, efetivamen"te, a falta de precipitação pluviométrica em quase todas as regiões do Estado, com exceç.ão de pequena faixa da zona litorânea. sabido, e os
estUdos hidrogrâficos da SUDENE assinalaram, o Rio
Grande do Norte, apesar de ser o mais nordestino de todós os Estados do Nordeste, porque tem 94% do seu território incluído no semi-árido, no Nordeste brasileiro, o
Rio Grande do Norte. segundo esses estudos hidrográfi·
cos, que até agora não mereceram qualquer contestação.
detém, em seu subsolo, 300 bilhões de metros cúbicos
d'água, qual seja, um volume 40 vezes superior ao volume-d'água da Baía da Guanabara. SignifiCa dizer que o
grande problema do Nordeste, para a solução do problema da _seca, é a falta de investimentos maciços naquela
regiãu, investimentos capazes de solucionar, de uma vez
por todas, e não apenas emergencialmente, o problema
da estiagem nordestina. No dia em que o Governo Federal se dispuser, e dispuser também de recursos suficientes
para investir maciçamente il.o Nordeste brasileiro, haveremos de solucionar em definitivo, e não apenas aleatória e emergencialmente, o problema da seca nordestina. A água C?Xiste. Pelo menos na região do arenito do
Estado_ do Rio -Grande do Norte e do Piauí, existem bas~
tantes lençóis hídricos capazes de suprir as necessidades
d'água daquela região.~ bem verdade que se procuraresolver o problema de falta de água no Nordeste principalmente com a âgua de superfície. f: necessário também
_que se diga que a água de superfície existente no Noideste tem servido apenas como armazenamento hídrico. Sua
finalidade precípua, essencial e principal é a de servir
para o processo de irrigação, e até agora não temos tido
a tecnologia bastante e indispensável para executá-la.
Permito-me ainda - e peço licença por me estar alongando tanto - permito-me dizer que talvez o processo
de nucleação, invocado por V. Ex•, não seja o mais adequado para a solução do pro~lema da escassez pluviométrica no Nordeste brasileiro. No entanto, é discussão
mais afeta aos técnicos e aos especialistas do que a mim
ou a V. Ex•, meros curiosos do problema. Apenas decla(0, alto e bom som, que, no dia em que o Governo Federal se dispuser a investir maciçamente no Nordeste brasileiro, o problema da escassez hídrica será resolvido em
definitivo.
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O SR. ALMIR PINTO- Agra.deço-lhe o aparte, que
se casa perfeitamente com meu pensamento.
Tive o cuidado de dizer que a idéia da nucleação não é
minha. Não sou técnico, sou um médico. Tenho lido a
respeito e assisti 8 horas de aula lâ no CTA, e apreendi
algo sobre a matéria.
O Sr. Virgilio Távora- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -Sr. Presidente, V. Ex• já me

chamou a atenção, meu tempo está esgotado. O nobre
Senador Virgt1io Tâvora, ex-GovernaOor- dO meu Esta~
do, ex-Ministro da Viação, conhece perfeitamente os
grandes problemas do Nordeste, e me pede um aparte.
Solicito permissão a V. Ex• para conceder o a pai-te ao
nobre Sena-dor Virgílio Távora.
O Sr. Virgl1io Tá~·ora - Seremos o mais sintético
possível. Número um: parabenizá-lo pela abordagem do
problema. ~um problema muito pouco tocado, mas que
justamente não pode fugir~<fiú1ôs.sa apreciação- os re~
cursos que o Governo Federal tem necessariamente que
investir no MODART e no MOCLIMA. Para orientação de V. Ex•, o MOCLIMA, há três anos- faço a
correção monetária - , custava JOO rriilhões ...

O SR. ALMIR PINTO- Não chegava a 300 milhões
de cruzeiros. Eram 189 mais 90.

O Sr. Virgl1io Távora - Trezentos milhões de cruzeiros, em números redondos. Veja bein-V. Ex•, mesmo que
faça uma correção monetária de 3 anos. E este procurava, o quanto a ciência pode dar-nos uma indicação perfeita, uma mudança parcial dentro de 5 anos do clima da
região semi-árida do Nordeste. Só o Açude Jaburu custou 7 bilhões e200 milhões de cruzeiros. Então, vê V. Ex•
que mesmo que o MOCLIMA resolvesse parcialmente,
um ..dx" em relação ao que se tem gasto no Nordeste a
este respeito. Segundo, muito oportunamente o nosso
caro colega representante potigtiar, o nobre Senador
Moacyr Duarte, nos afTrma da existência desse grande
potencial hídrico subterrâneo no Rio drande do Norte e
no Piauí. Veja V. Ex• como-Os no-rdestinos são diferentes~ O Ceará não possui...
-- -O SR. ALMIR PINTO- ~o cristalino.
O Sr. Virgl1io Távora- ~um cristalinO, como V. Ex•
sabe, do qual só nas suas falhas se pode obter um pouco
de água. Mais de dois mil poços perfurados na nossa Administração e na de Manoel de Castro, que nos seguiu
nestes últimos meses, mostraram, à saciedade, que cada
Estado do Nordeste é um desafio, com uma solução diferente, ao problema da seca. Parabenizo V. Ex•, mais uma
vez, pelo percuciência com que o assunto aqui foi discutido, e fazendo votos para que continue, mais uma vez, a
trazê-lo à baila. Aqui estaremos para discuti-lo com toda
a ênfase.

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• o aparte,
O nobre Senador por Mato Grosso Benedito Canelas está a me solicitar o aparte, e nãci quero cometer uma indelicadeza com S. Ex•
O Sr. Benedito Canelas- Nobre Senador Almir Pinto, primeiro parabenizo V. Ex• pelo pronunciamento.
São Estados diferentes, como bem disse o nobre Senador
Virgílio Távora- o Estado representado pelo nobre Senador Moacyr Duarte, _o meu Mato Grosso e todos os
Estados. Quando, para grande orgulho e honra minha,
era Líder do então Governador José Fiagelli, enfrentávamos problema de água em pequenas comunidades que
iam surgindo. _Sob a clarividência de S. Ex~~ o GO-vernador José Fragelli, flZemos pequenos sistemas de abastecimento d'água nas pequenas comunidades, sempre procurando locar este poço próximo ao posto de saúde e à escola. A diminuição do índice d.~ mortalidade infantil foi
brutal. Graças ao apoio do Ministro Mário Andreazza,
repetimos agora, durante o recesso, sob minha orientação, a implantação de mais 34 projetas dessa natureza.
1:. um estudo - acredito - que merecia ler zoneado o
Nordeste, porque a quantidade de máquinas perfuratri-
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zes existentes nos órgãos regionais, e lá verifiquei, é rriuito grande. Poderia_ser a solução para o Rio Grande dÕ
:Norte. Pãrabenizo V. EXf, nobre Senador Almir Pinto,
p-or es·te" PTóriúfiêiameiúo; SOTICiúiildõ=lhe que
-ã~Io~-"
calizar este problema, para que possamos discuti-lo no--Va.liiei:tte~-eise proorerrJa;-porqtie-naaa iiúifS ôo10rosoque se ver pela televisão, uma comunidade habitada por
---ce-DteDas di brasileiros, por ceritenaS dC: fam-fHaS, filfaD.- -do ali água, faltando ali um poço semi-artesiano que
ahasie.ça a essas famflias.
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O SR.ALMIR PINTO-Agradeço a V. Ex• o aparte.
Devo dizer aos meus Õobres colegas e a V. Ex•, Sr. Presi-dente, que tão logo possa contar com nova inscrição, estarei aqui para mais uma vez voltar ao problema, principalmente em relaçã_o ao Centro TécniCo Aeroespacial de
São José dos Campos.
(Muito obrigado, Muito bem.' Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE
-- N'i' ll, de 1983

_O Pres_ide:rlte do Senado Fe:deral, no uso das at~i:-- _
97, j[i: ciso IV, do Regimê Interno; e de conformidade com a
(ldegliçào de -coinPetência que lhe foi" outo_rgada- pe!Õ
Ato n» 2, de 19-73,: da Comissão Diretora,
Resolve exonerar, a pedido, ZORMELINA RIBEIRO ALVES, Técnico Legislativo, Classe "Especial", do
cargo em comissão de Chefe de Gabinete do Presidente,
Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de 2 de fevereiro do c_orrente ano.
Senado Federal, 31 de janeiro de 1983. ~Jarbas Passarinho, Presidente do Senado_ Federal.
buiÇ~s-Qii~- ih;-To-~fer~m os-ar-tigos 52, item 38,
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ATO DO PRESIDENTE
N9 12, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri·
-- buições que lhe .conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV~ do _Reg1me_ Interno, e de c_9n~orri?:idad~ com a
delegação de competência que lhe foi Õutorgada pelo
Ato n» 2, de 1973, da Comissão Diretora,
Resolve nomear ANTONIO CORRBA PACHECO,
Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS 25,
aposentado, para exercer o cargo, em comissão, de Chefe
de Gabinete da Presidência do Senado Federal~ código
SF-DAS-101.4, a partir desta data.
Senado_ Federal, 2 de fevereiro de 1983. - Nilo Coelho, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 13, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, 1tem 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competência que lhe fo_í outorgada pelo
Ato n<,l 2/73 d~ Co?Jissão Diretora,___ _
_
Resolve exonerar,-a pedido, MARCOS DE. FARIA,
do cargo
comissão de Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas; código SF-DAS-101.5, do
Quadro Permanente do Senado- Federal, a partir desta
data.
Senado Fe4er_al, 8 cJe_ fevereiro de 1983.- Nilo Coelho, Presidente.
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exefcer o cargo;-em Comissão, de Diretor da Secretaria
de- Divulgação e de RelaÇões Públicas, código SF-DAS101.5~ do QuadrO Permanente do Senado Federal, a partir deSTidatã~---- -----Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983.- Nilo Coe-lho._ Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 15, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições qUe lhe conferem os artigos 52, item 38;e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~" 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n» 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor !CARO ARON_Q_V_I_ÇI:I DA__çJJNH.t\~_CÍ9__lm1PJ~O de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 15 de janeiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983.- Nilo Coelho, &esldente do Senado Federal.

-A'rO DO PRESIDENTE
N'i' 16, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in- CisO IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de com-petêrlc1a -qu-e lhe foi outorga-da pelo Ato da
Comissão Diretora n'i' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolação n9 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao senhor EURICO DE
TA VARES ANDRADE do emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
túbãlho- dO FUndO de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de li' de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Nilo Coe_Jho, Presidente do_Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE
N9 17, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe coO ferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele·
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n92, de-1973, e à vista do disposto na
Resolução n' 130, de 1980,
Resolve cOilcedet- dispensa ao senhor EDILSON
-LEALDE dLIVEIR_A_dO effiprego-de Assessor Técnico,
sob o_re_gime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a
partir de 19 de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE
N9 14. de 1983

9 Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições- que lhe conferem os artigos- 52, itens 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade com a
delegação de competênchl: que lhe foi outorgada pelo
Ato n~' 2(73 da Comissão Diretora,
Resolve nomear LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CHÃ VES, --Té.CriiC·o- LegísJativO, Classe Especial, pi.tra

ATO DO PRESIDENTE
- ~,- is, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inc~~9 I~. d9 Reg_imento Interno e de_acordo com a delegáçãÕ de co:-mPe1ênci<;~. que -lhe foi out~rgada pelo Ato da
Comis_são Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n\' 130, de 1980,
Resolve con~L4i~I!_e_!1sa ao senhor WILTON RODRIGUES CERQUEIRA do emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurfdiCo da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 1"' de fevereiro de 1983.
Se!l~do Fe~eral, ~- d_ç__feyereiro de 1983. -Nilo Coe~
iho, PreSidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE
N9 19, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora_ p9 4, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n,. 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa à senhora ARCELINA
HELENA PUBLIO DIAS do emprego de Assessor Técnico, sob o regime juríd!co da Consolidação das Leis do

Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 15 de março de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983.- Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 20, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os artigos- 52, item 38; e-97, in~
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi" OutOrgada pelo Ato da
Comissão Diretora n' 2, de 1973, e à viSta do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao senhor JOS~ EDUARDO DO ESPIRITO SANTO do emprego de Assessor
Têcnicci, sob o regime jur[dico da Consolídãção d!ls Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia pofTempo de Serviço, a partir de )9 de fevereiro de 1983.
Senado Fed~al, 8 de fevereiro de 1983. -Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 21, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das- atri1:>uições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~
ciso IV, do RegimentO Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo AtO da
Comissão Dif"etota: n91, d-e 1973, e à vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao senhor ANTONIO
THOM~ do_ emprego de Assessor Têcnico, sob o regime
jurídico da CorisOHdação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia pór Tbffipo de Serviço, a partir de )9
de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. -Nilo Coe·
lho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 22- de 1983

O Presidente do Seriado Federal; no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, in·
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretoran~'2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor RONALDO
PEREIRA CUNHA da emprego de Assessor Técnico,
sob o regime jurídico daCoJls61idação das Leis do_Tra~
balho e do Furidci-de Garantia Por Tempo de Serviço, -a -partir de 111 de fevereiro de 19S3.
---Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Senador
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 23, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso- das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, i_nciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
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Comissão Diretora n~'2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor WELLINGTON DA MOTA PAIXÃO do emprego de Assessor
Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de li' de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Senador
Nilo Coelho, Presidente do_Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N~' 24, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in-ciso TV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nço 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor MARCOS AUGUSTO SÁ PEREIRA FREIRE FILHO do emprego
de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da Co_nsolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, a partir de 19 de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Senador
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9. 25, de 198.3

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri·
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução nl' 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor PEDRO PEREIRA DOBES do emprego de Assessor Têcnico, sob o
regime jurídico da Consolidação da Leis do Trabalho e
do fundo de Garantia por Tempo, de Serviço, a partk de
_19 de fevereiro de 1983
- Senador Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N~' 26, de 1983

O Presidente do Senado Federai, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor OLA VO RIBEIRO DE FARIA do emprego de Assessor Têcnico,
sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por TempO de Serviço, a
partir de ]9 de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Senador
Nilo Coelho. Presidente do Senad_o Federal.
ATO DO PRESIDENT~
N~' 27, de 1983

-O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa à Senhora ELIZABETH
BUCKER VERONESSE do emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Ser·
viço, a partir de 19 de- fevereiro de-1983.
Se0ado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Senador
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.

Março

d~

1983

ATO DO PRESIDENTE
N~' 28, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, ite-m 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disPosto na
Resolução n9 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa à Senhora MANUELA
ESCOLONA CORO do emprego de Assessor Têcnico,
sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a
~partir de J9 de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. -Senador
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 29, de 1983

~

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, C97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Aio da
Comissão Diretora n' 2, de 1973, e à vista do disposto no
caput do artigo- 29 da Resolução n9 130, de 1980.
R~olve autorizar a lotação e exercício no Gabinete do
Senador Mãrio Maia, a partir de 19 de fevereiro de 1983,
de F~ANCISCO SOARES ARRUDA, contratado para
o emprego de Assessor Têcnico, sob o regime da Conso-lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, com salãrio mensal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. -Nilo Coelho. Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 30, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, inciso IY, do Regimento- Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe Ioi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n' 130, de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor MITCHEL
GURFIELD do emprego de Assessor Técnico, sob oregimejurfdiço _da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de J9
de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N~' 31, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 52, Item 38, e 97, Inciso IV, do
Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora D9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9l30,
de 1980,
Resolve conceder dispensa ao Senhor OSM AR ALVES
DE MELO do emprego de Assessor Técnico, sob o regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Ga_rantia por Tempo de Serviço, a partir de 19 de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 32, de 1983

O Presidente do Senado _Federal_,_ no U!iQ das atriM
buições 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
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ComissãO" Diretora n' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n" 130, de 19"80,
Resolve conceder dispensa ao senhor RONALDO JO~
S~

DA CUNHA LIMA do emprego de Assessor Técni~

co, sob o regime jurídico da Consolidação das Lei~_clQ_

Trabalho e do Fundo de Garantia -p-õi"Tempo de Serviço, a partir de 1'~ de fevereiro de 1983.
Senado Federal, 8 de feven5ii'O de 1981. - Nilo Coe:.
lho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N' 33, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38,'e 97, in-ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a de_legação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n<? 2, de 1973, e à vista do disposto no
caput do artigo 29 da Resolução n<1 130, de 1980,
Resolve autorizar a lptação e exercíci_o no_ Gahi.n~tç_do
Senador Helvídio Nunes, a partir de J9 de feverei!O ~e
I983, de HERMES RENATO DE FARIAS VIANA,
contratado para o emprego de Assessor Técnico, sob o
regime jurídico da Consolidaçã_o daS; Leis do_TJtit\?ªlhQ~
do Fundo de Garantiã por Temp·o de SerViço, com salário mensal equivalente aO vencimento d..o ca_rgo DAS-3.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983,
Nilo Coflho. Presidente do Senado Federal.
-o

ATO DO PRESIDENTE
N9 34, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos :52, item 3"8,-e-97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n<1 2, de 1973, e -à vista do diSpoStO na
Resolução n9 130, .sk 1980.
Resolve autorizar a contratação, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de GarantiR
por Tempo de Serviço, de JOS~ SILVEIRA REZENDE
para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir
de 18 de fevereiro de 1983, com lotação no Gabinete do
Senador Mauro Borges.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1983. - Sefúidõr
Nilo Coelho. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 35, de 1983
O PreSidente do Senado Federal. riõ usõ das atríbuições que lhe conferem os artigos 51, item 38, e97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgado pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2;ae 1973, e à vista do disposto na
Resolução n9 130, de 1980.
Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurfdico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Servíço; de CLÁUDIA _PACHECO DE OLIVEIRA para o emprego de Assessor
Tecnico, com salârio mensal ao vencimento do cargo
DAS-3, a partir de 25 de fevereiro de 1983, Com lotaç_ão e
exercício no Gabinete do Senador Jorge Bornhausen.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 19&3. -Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N9 36, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e com base na delegação de poderes
contidas no Ato n9 12, de 1983, da Comissão Diretotà,
resolve:
- Delega competência ao Diretor~Geral para:a) Autorizar despesas do Senado Federal até 1.000

(hum mil) vezes o maior valor de refe-rência, no caso de

compras e·serviços. e 2.000 (duas mil) vezes o mafor valof defefefêOCíi, riOciiSõ--de oilras; hOffiOlo&ailct-0 as liCi~
tações_ coirespondentes;h) Exercer _as funções de-Vice-PrC:sidente dos Conselhos de Supervisão do CEGRAF e do PRODASEN;
c) Delegar poderes a outros diretores;
-(!)- En-caffiinhú, ao exame da Comissão bfretora, com
seu pafCcer, questões relatiVas a 8.nemlções< do Senado.
F..e.deral e de suas entidades supervisionadas - CEGRAF e PRODASEN.
.
~
Senado Federal, 7 de ·março de 1983.- Senador NilO
Coelho, Presidente,
A'fO UO PRESIDENTE
No 37, de I983
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribUições regirnC!iiú1.is e com base na delegação de poderes
contida no Ato n9 12, de 1983, da Comissão Diretora;
Resolve:
~--Delegar competência ao Senhor Primeiro-Secretârio para autorizar despesas do Se-nado Federal
até 5.000 (cinco-mil) vezes o maior valor de referência ·vi~
gente _no País, ~OtlJOlogando as licitações correspondentes~

-s-enado Federal, 8 de março de 1983,
- -- - --COelho, Presidente.

~Senador

Nilo

CONSELHO DE SLPERVISÃO DO PRODASEN

Ata da

44~

Reunião

Aos nove dias do mês de novembro de mil novecentos_
e oi_t_e;nta_ e__dois.__às__l1:QO_ horas, na sala de reuniões da
Difetoria-Geral do Senado Federal, reúne-se o Conselho
de S_upervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Dr.
A_i~an Nogu~lr<!. _çla, _G~wa,__ Oiretor-Ger~_l _çlo Senado
Federal e V ice-Presidente do Conselho. Presentes os Senhores Conselheiros Dr. P~_<j_!_o Ç~_y-~~c~t_i_D'AlbL!_quer
que
:6~: Nef{Ofle-r'i"Unes Cardozo, Dr. _Luiz Carlos
Lemos- de Abreu e DI-. Rui _Oscar Dias Jãniques. Abrindo os trabàlhos, o Senhor Presidente, com a aquiescênCia
dos presentes, disPii1Sa a_ tdtuÚ- da Aia_dã 43~ -reu!iião
dÕ Conselho, tendo em vista da -mesma ter sido distribuída _com antecedência aos Senhores Conselheiros. Colocada em votação é aprovada por unanimidade. Em se- gtiída, o Senhor Presidente indaga aos demais Conselheiros__se ha_y_e_r_ia __a_!g_u_m_i_mpedimento em que fossem analisados os itens 02 a 06, constantes da pauta, de forma globalizada, por se tratar do mesmo assunto e o relator de
todos os processos ser o mesmo COriselheiro, Dr. Luiz
Carlos Lemos de Abreu. Os Senhores Conselheiros conCordam Com a 'pioPo~içàO do Se~hOr Presídente e é en- tão concedida a palavra ao relator dos processos PD019If82-5, PD-0282/82-0, PD-0320/82-0, PD-04I2f82-I
e PD-0460/82-6, relativos aos relatórios mensais orçamentários e financeiros do PRODASEN dos meses de
abril, jUnho, julho, agosto e setembro de 1982. O Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu relata suscintamente
os seus pareceres ao Conselho, todos concluindo favoravelmente à aprovação dos relatórios apresentados, por
estar demonstrado plenamente dentro da programação
prevista, permitindo o cumprimento dos programas de
trabilho refletif, ~OI?~~tUd_q_-, a geStão _dos-ato_s e fatos da
ad~iní~iração financeira.. Colocado o assunto em discussão e não tendo quem o queira disc~tir, ~ão colocados
em -Voúi.ÇãO- QS -parecf:res dO relator, que são aprovados
por unanimidade. O Senhor Presidente coloca em seguida. em discussão o processo PD-0322/82-2, relativo_ à
PrestaÇão de c_~ntas do segundo trimestre de 1982, COntendo os balancetes _e_demonstrativos do Sistema OfÇii-mentário, Financeiro e Patrimonial do PRODASEN e
FUNDASEN. A palavra é concedida ao relator do processo, Conselheiro J_uiz Carlos LemQs de Abreu, que lê
seU pareCer, opinaridÕ favoravelmente à aprovação da
PreitaÇâo -d_e tontiiS,baseãdo ainda no parecer favorável
do SenhOr Auditor do -Si::nado~Federa( Dr. Nereu Rolim. Có[õcadõ õ assuri1õ em discussão e não havendo
quem o queira discutir é colocado em votação, sendo
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aprovado por unanimidade, O Senhor Presidente passa
em seguida ao Heffi-ida-Pauta, o processo PD-0478/822, relativo à concessão do Prêmio de Produtividade aos
servidores do PRÓDASEN_ no ano de 1982, conforme
estabelecido no artigo 77,- do Regulamento do Orgão,
aprovado pelo Ato n9 19/76, da Comissão Diretora do
Senado Federal. O Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu lê o
seu parecer para o Conselho, opinando favoravelmente a
sua aprovação, enfatizando en:t sua exposição que deve o
Conselho- de_ Supervisão do PRODASEN atentar para a
situação atual de remuneração dos Diretores da -PRO~
DAS EN, que não são agr'!ciados com o referido Prêmio
de Produtividade, criando com isso urTia defasagem salarial desfavorável aos Diretõres, com relação ao nível de
remuneração dos técnicos do PRODASEN. O assunto é
longamente discutido e, colocado em votação, é O parecei do relator -ãprovadO POr ·unanimidade. Eixteride o
Conselho que o Diretor Executivo do úrgào deva propor !Jledidas _concretas para que sejam corrigidoS os
níveis de remuneração dos Diretores do PRODASEN,
de forma a compatibilizá-los com os níveis de remuneração dos demais Diretores do Senado Federal, submetendo essa proposta ao Conselho para posterior encaminhamento à decisão da Comissão Diretora. O Senhor
Presiden_te passa em seguida à apreciação do oitavo item
da pautã, processo PD-0399/82-5, referente à licitação,
para a instalação das facifidades fTsiCas, de fornecimento
de energia-e água gelada para o novo computador IBM
-- 3083. o_- Senhor Presidente esclarece ter analisado o
problema que foi a sua apreciação para- homologação e
que a fez "ad referendum" do Conselho de Supervisão,
por considerar que: os valores vigentes para as modalidade_s de licitação, tanto no Poder Executivo quanto no Senado Federal, são maiorisde que os do PRODASEN. O
preço apurado na Licitação ultrapassou, por pequena diferença, o valor fixado no Regulamento ,do PRODA$EN para a_ To!Uad;,1 de Preços, permanecendo, porém,
aj_p_da dentro dos limites estabelecidos no Poder Executivo e no Senado Federal, pela Lei n9 6.946, de 17-9~81.
Considerando ainda que a reatização de nova licit3.ção
deffiandaiia perda de temJ?o ea-~menlO- no v~liOr das propostas, ó Senhor Presidente esclarece que homologou a
licitação "ad referenduffi" d-o ConselhO de SuPervisão. O
assunto é colocado em disCU-sSão e após amplos esclarecimentos. o Conselho referenda a decisão de homologação
dada pelo Senhor Vice-Presidente do Conselho de Supervisão, no exercício da Pr~idência. Entende ainda que o
Diretor Executivo-deva prOvidenciar a imediata atualização dos valores previstos no Regulamento do PROOASEN àqueles estabelecidos na lei n9 6,.946, de 17-9-81'.
fiCanàO;-põféni;-desde jã, autorizado a utilizá-los nas di~
versas modalidades de licitação dd PRQDASEN por representarem O fiel cumprimento da lei e flexibilidade nos
processos administrativos com economia para o erário.
O Senhor Presidente passa em seguida ao nono item da
pauta, processo PD-0361/81-0, relativo à Proposta de
Orçamento Interno do FUNDASEN, para o exercício
de 1982 e AtualizaÇão do OPI (Orçamento Plurianual de
Investimen1os), de 1982 a 1984, O Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu lê: o seu parecer para o Conselho, opinando favoravelmente pela aprovação e pela remessa do presente processo à_Comissão Diretora para aprovação finaL O Assunto é -e_olo_Gado__em _v:otação sendo aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dã pOr encerrada a reunião. E, para constar,
eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho
de Supervisão, lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Senhor Presidente e demais membros do Conselho.
-Brasília, 9 _de novembro de 1982. ~Aiman Guerra Nogueira da-Gama, Presidente do Conselho de Supervisão
do PRODASEN em exercício- Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Netro - Luiz Carlos Lemos de Abreu - Nerione l\'unes Cardoso - Rui Oscar Dias Janiques,

Ata da 45• Reunião
Aos ~ete dias do més de dezembro de mil novecentos e
oitenta e dois, às lô:OO horas no Gabinete do Senhor
Terceiro-Secretário, reúne-se o Conselho de Supervisão
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do PRODASEN, sob a Presidência do Senhor Itamar
Fr;mco, Terceiro-Secretário do Senado Federal e Presidente do Conselho de SupervisãO do PRODASEN. Presentes os Conselheiros Dr, Aiman Guerra Nogueira da
Gatna, Vice-Presidentc do Conselho, Dr. Nerionc Nunes
Cardoso, Dr. Pedro Cavalcante D'Albuquerquc Notto,
Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu c Dr. Rui Oscar Dias
Janiques. Abrindo a sessão o Senhor Presidente submete
à apreciação ci pr1ineiró iferil da pauta, referente a Ata da
44• Reunião do Conselho, indagando dos Senhores Conselheiros a necessidade de sua leitura. tendo em vista já
ter sido distribuída com antecedência, Não havendo
qualquer reparo, é a mesma aprovada por unanimidade.
O Senhor Presidente coloca, em seguida, em apreciação,
o segundo item da pauta, relativo ao· provimento dos
Empregos de DAS-1,2 e 3, cofishmtes d? Ato n9 20, de
1979, da Comissão Diretora do Senado Federal. Após
longas discussões o Conselho decide autorizar os provimentos, conforme exposto ao Conselho. Dando continuidade, o Senho_r Pre:;idegtc coloca em apreciação o
terceiro item da pauta que trata de proposta de alteração
do Ato n9 20/79, da Egre-gia Comissão Dirctora, o Qual
estabelece a forma de remuneração dos Cargos DAS do
PRODASEN. Após longas discussões sobre a matéria. o
Conselho decide aprovar e propor à Comissão Diretora
a referida alteração, nos termos constantes do processo.
Passa-se em seguida, à apreciação do quarto item da
pauta, referente à proposta de demissão da servidora
Gilda Elizabeth Nogueira, conforme expediente proposto pelo Senhor_ Diretor-Executivo do PRODASEN .. Em
discussão o assunto após votação é aprovado por unanimidade a demissão proposta pelo Senhor DiretorExecutivo. O Senhor Pre$identc coloca em segUida em
apreciação o quinto item da p-ãuta, referente à autorização para criação de Empregos e provimentos, na área
té<:nica e administrativa. O Diretor-Executivo do PRODASEN esclarece ao Conselho as necessidades surgidas
a partir da não-contratação de pessoal, durante os dois
últimos anos, em que-o Órgão perdeu 14% (quatorze por
cento) de seus recursos humanos. Ressalta, principalmente, a necessidade de pessoal agravada a partir da instalação do novo computador, que será inaUgurado ainda
este mês. Enfatiza -o fato que estas solicitações de peSsoal
são imprescindíveis para o bom funcionamento do novo
computador. Após prolongadas discussões, o Conselho_
aprova por unanimidade a proposta feita, baixando para
isto o Ato respectivo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião. E, para
constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretâria do
Conselho de Supervisão, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do
Conselho.
Brasília, 7 de dezembro de 1982. - Itamar Franco,
Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN
- Aiman Guerra Nogueira da Gama- Pedro Cara/canti
D"Albuquerque Netto- Nerione NWtes Cardoso- Luiz
Carlos Lemos de Abreu - Rui Oscar Dias faniques.

COMISSÃO DIRETORA
Ata da 2• Reunião Ordinária,
Realizada a 4 de março de 1983.
Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo Coelho,
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores
Moacir Dalla, Primeiro Vice-Presidente, Jaison Bafreto,
Segundo Vice-Presidente, Henrique Santiiio, PrimeiroSecretário, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, Milton
Cabral, Terceiro-Secretário, e Raimundo Parente,
Quarto-Secretário, às dez horas do dia quatro de março
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão
Diretora do Senado Federal.
O Senho'r Presidente, inicialmente, explica a necessidade de serem revogadÕs so Atas nts 2 e 3, de 1981, da Co.missão Diretora. quC efetuaram distribuições de tarefas
entre os diversos membros da Comissão Diretora. uma
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vez -que, no seu entender, essa divisão, na prática, não
funcionou a contento, quanto a algurÓ.as interligaçõ_es de
áreas decisórias. Por outro lado, as atribuições dos
membros da Comissão Diretora estão bem delineaâils -no
Regimento Interno, o qual, inclusive, precisa sofrer uma
reformulação, dadas as alterações ocorridas desde a sua
aprovação. Do mesmo textC?_legal, depreend~-se que _à
ColnisSão Diretora, como 6r8ão máximÕ da ê:Rsa, eStá
afCta a administração interna da Casa e o ordenamento
de despesas, só havendo possibilidade de delegação de
poderes ao Presidente, como executor que é do órgão.
Dian~

disso, após audiência dos setores competentes,
inclusive jurídico, Sua Excelência submete à apreciação
da Comissão Diretora minu~a de Ato revogando os Atas
nts 2 e 3, de 1981, revigorando as disposições das alíneas
a e b do art. 29 do Ato nt 2, de 1973, todos da Comissão
Diretora, e delegando ao Senhor Presidente os podera;
contidos nos itens I e IV do art. 97 do Regimento Interno. O mesmo Ato estabelece, ainda, que o Senhor Presidente, no exercício das mencionadas atribuições, poderá
delegar determinadas competências aos demais membros
da Comissão Diretora C ao Diretor-GCral, inclusive junto aos órgãos supervisionados o CEGRAF e o PRODASEN, tanto no que tange à administração interna, cOmO
no que diz respeito ao ordenamento de despesas. A Comissão Di-retora, após debater a matéria, aprova a sugestão, à unanimidade dos presentes, e assina o Ato respectivo, que vai à publicação.
Em seguida, o Senhor Presidente faz um breve relato
sobre a situação orçamentária do Senado, que é dificil, e
sugere contenção e um maior controle nos gastos da Ca·
sa.
O Senhor Primeiro-Secretário, cõm -a palavra, emite
sua opinião sobre o problema de pessoal do Senado, alguns casos necessitante urgentemente de um reestudo, a
fim de-Serem corrigidas certas distorções, no que é apoiado pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão Dii'etora. Sua Excelência informa que já está elaborando estudos a respeito, inclusive quanto a uma valorização dos servidores da Casa, mediante o estabelecimento de toda uma sistemática nova, visando a melhorar os
seus conhecimentos e criar- incentivos aos seus trabalhos
administrativ-os.
Indagado sobre o projeto de resolução que amplia a
lotação dos GabineteS, o Senhor Presidente esclarece que
jâ solicitara o envio do mesmo ao exame da Comissão
Diretora.
A seguir, o Senhor Segundo Vice-Presidente dá algumas infOrmações sobre o atendimento médico prestado
pelo SAMS aos Senhores Senadores, funcionários e suas
famílias e da necesstdade de uma regulamentação, a fim
de serem evitados alguns aspectos negativos do problema. Sua Excelência fica de apresentar sugestões, em época oportuna.
O Senhor Presidente, em seguida, indaga ao Senhor
Diretor-Geral se tem alguma matéria a trazer à apre,.ciação da Comissão Diretora.
O Senhor Diretor-Geral aborda, então, os seguintes
assuntos:
J9) Problema da aquisição de móveis de Gabinetes.
Informa o Senhor DirCtor-Gefal que, inícialmente;haVíã ·
atendido a alguns pedidos de aquisiÇão de móvCis para
os Gabinetes que se encontravam totalmente desprovidos dos mesmos. Posteriormente, no entanto, numerosos
Senhores Senadores solicitaram uma ieformulação geral
do mobiliário, alguns dos quais importam em dispêndios
elevados. Essa aquisição, uma vez que todos os pedidos
se prendem a um único objetivo- móveíS de Gabinetes,
deve ser feita, mediante liCitação pública, modalidade
Tomada de Preços, devido ao seu valor global, o que levará, aproximadamente, sessenta dias. Informa, também, que muitos estão solicitando seja adotada a modalidade Convite. A Comissão Diretora decidi:, de acordo
com a lei, mandar fazer Tomada de Preços, após exame
dos pedidos pelo Senhor Primeiro-Secretário. Em canse-
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qUência, todas as solicitações de aquisição de móveis
para os Gabinetes serão encaminhadas à Primeira·
Secretaria.
2t) Problema de novas linhas telefónicas diretas para
os Senhores Senadores. O Senhor Diretor-Geral esclarece que tem recebido numerosos pedidos no sentido de ser
fornecida mais uma linha telefónica direta para -os Senhores Senadores. Diante da pouca disponibilidade
or-çamentária, a Comissão Diretora não autoriza as
aquisições pretendidas.
39) Problema de pagamento de horas extras aos servi·
dores do SenadÕ. O -Senhor DirCtor~GCi'al explica, pormenorizadamente, como é feito o pagamento das horas
pagas por serviços extraordinários e os critérios adotados até então e indaga a orientação da Comissão Diretora. O Senhor Primeiro-Secretário fica incumbido de estudar o assunto e apresentar sugestões.
49) Problema da data de pagamento dos novos Asses·
seres Técnicos. O Senhor- Diretor·Geral informa que,
normalmente, o pagamento dos novos Assessores só se
dâ a partir da data de assinatura do contrato. Os nomes
são -indicados, vão ao Senhor Primeiro-Secretário, que
os encaminha à Comissão de Avaliação. Aprovados, são
encaminhados ao Senhor Presidente, para a competente
autorização de contrato. Acontece que, após a posse dos
Senliores Senadox:es, a 1'I de fevereiro, alguns Senhores
Senadores fizeram a indicação, que não pôde ser aprecia·
da pela Comissão, em face do recesso. Diante disso, al·
guns se encontram trabalhando desde o. inicio e os Senhores Senadores solicitam seja efetuado o pagamento
desde aquela data. Esclarece o Senhor Diretor-Geral
que, na CC:i"missão Diretora anterior, a hipótese já ocor·
rerã- e qUe, não obstãnte a decisão geral ter sido no senti·
do de só ser e(etuado o pagamento da data da assinatura
do contrato (8• Reunião Ordinária-~ 28+81), o Senhor
PieSidente do Senado, em 26-12-81, autorizou o paga·
menta de período anterior, ..a título de remuneração de
serviços pessoais". A Comissão Diretora, coilsídCrando
que os servidores estiveram trabalhando efetivamente e
que a Comissão de Avaliação estava de r~so. fato que
não pode prejudicar o bom andamento. dos trabalhos,
autorizou a adoção do procedimento anterior, podendo
os AssessOres Téciücos iildicados nesse período receber a
título de remuneração de serviços pessoais, desde a data
de suas indicações.
51') Problema da isenção telefónica nas unidades resi·
denciais. Esclarece o Senhor Diretor-Geral que o valor
fixado anteriormente, de acordo com informações prestadas pelo Chefe do Serviço de Telecomunicações, era de
Cr$ 27.500,00 por mês e que, ante õs numeroSos au-mentos ocorridos n~ tarifas telefónicas, ~o C?rrigido, o valor diVCria ser de Cr$ 43.000,00 menSais. OA Comissão
Diretora aprova o aumento do valor de isenção em tela,
da forma sugerida.
6<1) Problema de despesas telefónicas nas reSidências
de Senhores Senadores que perderam os seus mandatos,
feitas emj3.1leiro, e que agora não há como descontar. A
Comissão diretora t_oma ciência do fato e manda a comunicação do Chefe do Serviço de Telecomunicações ser
arquivada.
A seguir, os membros da Comissão Díretora discutem
vários problemas, relativos à administrçaào e ao funcionamento do Senado, tendo o Senhor Presidente ressalta~
do a precária situação dos próprios do Senado, relativamente ao problema de infiltrações.

A Comissão Diretora decide que as Atas de suas Reuniões sejam assinadas pelo Senhor PreSidente e pelo Secretádo, Diretor-GCral da Casa.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta
minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral'e Secretário da Comissão Díretora,lãVfei
a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente.
Sal~ da Comissão "Diretora, 4 de março de 1983. Nilo Coelho, Presidente.
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l.l -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor
Presidente da República
Submetendo ao Senado_ a escolha de nomes indicados para cargos
cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:
-No 55/83 (n' 84/83, mi ori·
gem), relativa à escolha do Sr. Carlos Antonio Bettencourt Bueno,
Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil à República do Panamá.

- N• 56/83 (n' 85/83, na origem), relativa à escolha do Sr. Lyl~
Amaury Tarrisse da Fontoura, Ministro de Primeira ClasSe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil
junto à República Libanesa.

de Primeir-a Classe, da- Carrefra de
Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à
República da lndia.

- N• 58/83 (n' 87j83,na origem), relativa à escolha do Sr. Laura Soutello Alves, Embaixador do
Brasil junto ao Estado_ de lsfael,
para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil
junto à República do Chipre.
1~2.2

- Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n'
10/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que modifica a
redação do art. 6~', caput, da Lei n'i'
5.107, de 13 de setembro de 1966,
elevando de 10 para 50 o percentual nele previsto e referente à complementação do FGTS, a Cargo da
empresa, pela rescisão de contrate
de trabalho sem justa causa.

- N• 57/83 (n•86/83, na ori'

1.2.3- Comunicação da Liderança do PMD~ na Câmara dos Deputados

gem), relativa à escq~ha do Sr. Jorge D'EscragnoHe Taunay, Ministro

-De substituição de- niembro
em comissão mista.

1.2.4- Discurso do Expediente

SENADOR JOSJ! RICHA,
Como Uder- Apresenta suas des~
pedidas à Casa em virtude de assumir, no próximo dia 15, o mandato
de Governador do Estado do Paraná, manifesta S. Ex.f posições e
apreensões concernentes a aspectos
fundani.entais da atualidade jurídica, política, econôm ica e social do
País.
1.2.5- Comuõicação da Presidência
- Designação dos Srs. Senadores que integrarão a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar problemas vinculados ao
aumento populacional brasileiro.

1.2.6- Requerimentos
- N' 187/83, de autoria do Sr.
Senador Aloysio Chaves, de convo~
cação do Sr. Ministro da Agricultura, perante o Plenário, a fim de
que preste informações sobre o
contrato da empresa CAPEM!
para o desmatamento da ârea da

ÀS 14 HORAS E 30 MIN(jTOS, ACHAM-SKPRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
-Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudionor
Roriz- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros -Alberto
Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto - Virgílio Távora -Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins
Filho - Humberto Lucena - Marcondes GadelhaMilton Cabral - Aderbal Jurema - Nilo Coelho ~
João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Lomanto Júnior- Amaral PeixotoNelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco -Amaral Furtan - Franco Montoro- Severo Gomes-- Mauro Borges- Gastão MUller- Josê Fragetli
-Marcelo Miranda......, Saldanha Derzi- Affonso Camargo -Alvaro Dias- José Richa- Jaison Barreto
- Carlos Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESÜJ~NTE (Nilo Coelho) ~A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamoS nossos trabalhos.
O Sr. J9 Secretário procederá à lehura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prétlia aquiescência:

MENSAGEM N• 55, DE 1983
(n' 84/83. na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item UI, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Carlos Antônio Bettencourt Bueno, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do
Panamá, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n'
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Carlos Antônio Betten~
court Bueno, qtJ.e me induziram a escolhê-lo para o de-
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bacia de inundação da hidrelétrica
de Tucuruí e o prosseguimento desses trabalhos.

- Nl' 188/83, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, solicitando a _CoO_nstituiçào de uma Comissão Especial para apresentar
projeto de_ le:i, que, aprovado, venha simplesmente revogar ou substituir a atU_al Lei n"' 6.620; de 1978,
que alterou o Decreto-lei n"' 898, de
28 de setembro de 1969,
expungindo-a de sua característica
de lei de exceçào.
- N"'s 189 a 206/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.

1.2.7- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n 9
11/83, de autoria do Sr. Senador
Gastão MUller, que altera a Lei n9
5.988, de 14 de-dezembro de-1973,
que regula os direitos autorais e dá
outras providências.

1.2.8 -- Comunicaçãõ - da - Liderança do PDS
- De substituição de membro
em comissões permanentes.
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Aprovado. A Comissão de Redução.
- Projeto de Resolução n?
127/82, que aprova as· conClusões e
recomendações da Comissão Parlamentar. de Inquérito, instituída pela
Resolução n"' 69/78. D~scussão
-adiada, para a sessãO do diã -7 de
abril próximo, nos termos dõ Requerimento nY 209/83, após usar da
palavra o Sr. Milton Cabral.

desarquivamento do Projeto âo -Senado n"' 99/79, que estabelece a
obrigatoriedade de cQrreção monetária dos. preços mínimOs dos produtos agro pecuários e -das atividades extrativas. Aprovado.
-Requerimento n? 43/83, de desarquivairiento do Projeto de Lei
do Senado n"' 156/79, que institui o
seguro~~esemprego e determina
Outras providências. Aprovado.

-Requerimento nl' 44/83, de
desarquivamento do Projeto de Lei
- Projeto de Resolução n~-- --do Senado n~' 262/79 'que estabele99/81, que autoriza o Estado de
ce condições para transferência do
Santa Catariila
elevar em Cr$
controle do capital de empresas na966.300.000,00 o montante de sua
cio na is para- pessoas- Jür1dicas esdívida consolidada. Aprovado. A
trangeiras. Aprovado.
Comissão rle Redação.

a

- Projeto de Resolução n 9
199/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Macapâ (AP) a e(evar em Cr$ 115.723,1_13,00 o montante de sua dívida consolidada_._
Aprovado. A Comissão de R_edação.
- Projeto de Resolução n"' 7J82,
que autoriza o Governo do Estado
de Mato Grosso a elevar em Cr$
7.296.572.730-,40 o montante de sua
dívida consolidadll.. Aprovado. A
Comissão .de Redução.
-Projeto de Resolução n'l'
23/82, que -alttoriza =a Prefeitu-ra
Municipal de ltuiu_taba (MO) a e1evar em Cr$ 424.489.240,00, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de R~~
dação.
- Projeto de Re_solução n"'
135/82, que autoriza o Governo-do
Estado de Minas Gerais a elevar
em Cr$ 14.999.999.364,20 o montante de sua dívida consolidada.

-Requerimento n"' 51, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n9 46/82, que dispõe_
sobre o consentimento de pai ou
mãe brasileiro parà que· o --menor
possa se ausentar do País. Aprovado.

-Requerimento n9 41/83, de
-Requerimento n'l' _52, de 1983,
_desarquivanleilto do Projeto de Lei de desarquiyamento do Projeto de
do Senado n'l' 39f79, que altera a ·Lei do Senado nQ 172/82, que
Lei n" 4,319, de !6 de março de acrescenta letra ao item II do art.
I 964, que cria o Conseih'o de Defe- 27)_do código de_ Processo Civil,
sa dos Direitos da Pessoa Humana instituindo o rito sumaríssimo para
(CDDPH). Aprovado.
as ações constitutivas de servidão
-Requerimento nY 42/83, de legal de aqueduto. Aprovado.

1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n 9
116/81, que autoriza o Governo do
Estado de Minas GeraiS a elevar
em Cr$ 4.266.593.330,50 o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.

fica a denominaçãO do movimen:-1
estudantil a que se refere a Lei n'l'
6.J41, de 5 de julho de 1976, e dá
outras providências. Aprovado.

-Requerimento n~' 45/83, de
desarquivamento do Projeto de Lei

do Senado n"' 289/79, que dispõe
sobre o Instituto de Retrocessão, e
dá outras providências. Aprovado.
- Requerimento n"' 46/83, de
de_s_arquivamento do Projeto de Lei
do Senado Q'l' 302/79, que revoga o
art. 29 da Lei n"' 6.243, de 24 de seteffibro de 1975. Aprovado.
-~-Requerimento n" 47/83, de
desarquivamento dQ Projeto de Lei
do Senado n"' 332/79, qUe dispõesobr_e a participação dos empregados nos lucros das empresas. Aprovado.

-Requerimento nt? 48/83, de
desarquivamento do Projeto de Lei
do s~nado nt? 362/79, que altera
dispositivos da Lei n? 6.7I8";de 12
de novembro de 1979. Aprovado.
-Requerimento n"' 49, de 1983,
de desarquivamento de Projeto de

Lei do Senado n? 2j80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos
dirigentes _das funções de enino superior. Aprovado.
-Requerimento n? 50, de 1983,
de des_arquivamento do Projeto.. de
Lei do Senado n~> 12/81, qUe modi-

- Requerimento n9 53, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Lei-do Senado n'l' 173/82, que alte~
ra d_ispositivo da Lei n9 6._515, ~e 26
de dezembro de 1977, possibilitan~
do o divórcio entre pessoa nunca
divorciada e outra já divorciada
anteriormente. Aprovado.
- Requerimento n"' 54, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n'l' 217/82, que altera disposição da legislação eleito~
ral. Aprovado.
-Requerimento n'l' 55, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n'l' 221/82. que altera disposição da legislação partid~ria. Aprovado.
- Requerimento n"' 56, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Resolução n? 53/81, que proíbe o
uso do fumo em dependência do Senado que menciona. Aprovado.
-Requerimento nQ 59, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 70/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de MugiGuaçu (SP) a elevar em Cr$
627.324.000,00 o montante de: sua
dívida consolidada. Aprovado.
- ReQUedirieiito nY 60, de 1983,de desarquivamentO do Projeto de
Resolução n"' 160/82, de autoria da
Comissão Diretora, que altera a lotação de gabinetes do Senado Federal._ Ap_rov~tdo.
-Requerimento n"' 61, de 1983,
de desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n'l' 337/81, de autoria da ComiSsão Especial do Jurf
Popu1ar, que altera dispositivo do
Código Penal (Decreto-lei n~> 2.848
de 7 de dezembro de 1940) e do Cô·
digo de Processo Penal. Aprovado.
-Requerimento n"' 62,_de 1983,
_ de. desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n"' 280f77, que institui o varo distrital e dá outras providências. Aprovado.

Março de 1983

sem-penha dessa elevada função, cóns_tam da ane_xa infor~
mação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de março de 1983. -João Figueiredo.
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae:
Carlos Antônio Bettencourt Bueno
Montevidéu/Uruguai (brasileiro, de acordo com o artigo 69, inciso III, da Constituição de_189_l), 10 de março
de 1934.
Filho de' Lucillo Antônio da Ct.tn_ba B_uen.o e
Irene Bettencourt Bueno.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata, IRBr.
Curso Superior de Guerra, ESG.
Terceiro-Secretário, 27 de fevereiro de 1958.
Segundo-Secretário, -merecimentO; 24 de outubro de
1961.
Primeiro-SecretáriO, merecimento, 31 de março de
1967.
Cons_elheiro, merecimento, I de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, I de maio
de 1975.
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1973/75,
Chefe, substituto, do Departamento da África, Ásiã: e
Oceania, 1973/74.
Genebra, Delegação Permanente, Terceiro-Secretãrici,
1960/61.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo-Secretário,
1961/62.
Nova York, ONU, Segundo-Secretário, 1963/67,
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1967.
Buenos Aires, Primeiro-Secretário, 1967j69.
Varsóvia, Primeiro-Secretário, 1969/71.
Varsóvia, Encarregado de Negócios, 1969, 1970 e
1971.
Nova York, ONU, Ministro-Conselheiro, 1976/83.
Nova York, ONU, Encarregado de Negócios, 1978,
1979 e 1980.
Comitiva do Ministro de Estado, visita à Argentina,
1959.
Reunião da Subcomissão de Navegação da Comissão
Técnica Mista para o aproveitamento da energia Hidroelétrica de Salto Grande, Buenos Aires e Montevidéu,
1959 {representante).
Comitiva do Ministro de Estado, visita ao Paraguai,
1960.
Reunião Especial da Organização Internacional do
Trabalho sobre Aviação Civil. Geneb_ra, 1960 (assessor).
XII, XIV e XV Sessões do Conselho do Comitê ln ter~
governamental pÚa Migrações Européias, Genebra,
1960/61 (assessor).
IV Sessão do Programa do Alto Comissariado da
ONU para Refugiados, Genebra, 1960 (assessor).
XVII e XVIII Sessões do Comitê Executivo do CIME,
Genebra, 1961 (assessor).
XVIII Sessão das_Partes Contratantes do GATT, Gene_bra, 1961 (assessor).
X Sessão do Conselho Diretor do_ Fundo Especial,
Nova York, 1963 (assessor).
XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessões da Assembléia
Geral da ONU, Nova York, I962j63/Mf65j66 (assessor).
Conselho de Segurança da ONU, Nova York,
1963/64 (assessor).
Comitê Especial do Conselho de Segurança da ONU,
incumbido de estudar a aplicação de sanções da .África
do Sul, Nova York, 1964 (delegado).
Comissão de Desarmamento da ONU, Nova York,
1965 (delegado-substituto).
Comitê Coordenador da COPREDAL, México,
1966/67 (delegado).
III Período de Sessões da COPREDAL, MéxiCo, 1966
(delegado).
Reunião do Subc_omitê Jurídico sobre o Uso Pacifico
do Espaço Cósmico, ONU, Nova York, 1966 (delegado).
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-Requerimento n~ 185, de
1983, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de
Lei da Câmara nl' 151/82, (n'
6.766/82, na Casa de origem). que
dispõe sobre a criação de cargos na
Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Paraná e dá
outra~ providências. Aprovado.
-

Projeto de Lei da Câmara nl'
8/~1 (n"' 254/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao
artigo Si! do Código CiVil, DisCUssão adiada, para reexarneda Comissão de Constituição e Justiça,
nos termos do Requerimento n~'
210/83.

-Projeto de Resolução n~'
146/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Itapinmga (SC) a elevar em CrS 8.993.017,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redução.
-Projeto de Resolução n~>
I 56/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campinas (SP) a elevar em CrS 1.819.424.520,00 O
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redução.
1.4- COMUNICAÇÃO
PRESIDfNCIA

DA

-Convocação de sessão extruordínária a realizar-se hoje, às
18 homs e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.
1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

-SENADOR VIRG!LID TA-Líder ........ -Anâlise
sobre o endividamento externo do
BrasiL
VORA, como

SENADORES JOAO LOBO E
ALBERTO SILVA - Apelo :io
Governo Federal em favor da manutenção do ramal ferroviário que
liga Purnaiba e Teresina, no Estado
do Piauí.
-SENADOR
NELSON
CARNEIRO-Apoio aos Procuradores da República no Estado do
Rio de Janeiro, no momento em
que reivindicam solução para o
problema da transferência de sua
sede naquela cidade.
-SENADOR LOURJVAL
BA PT!STA - TranscursO do 80"'
aniversário do Dr. Pedro Calmon
Moniz de Bittencourt.
-SENADOR ITAMAR FRANCO - Observações sobre o
Decreto~ lei n~> 2.012, de 25 de janeiro de 1983, que reduz os percentuais dos reajustes semestrais de salários.

........ SENADOR

GASTA-O

MDLLER- Recursos apreselltados à Jus_tiça Eleitoral pelo PMDB,
a respeito de fraude eleitoral que
teria ocOrrido no EstictO de MatO
Grosso.
-SENADOR JOA"O

CAL-

MON- SQo;o aniversário do jor_na!ista Teophilo de AndradC.--

1.6- COMUNICAÇÃO
PRESIDfNCIA

DA

-Término do prazo-para oferecimento de emendas ao Projeto de
Decreto Legislativo n\1 l/83.
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.

2- ATA DA S•SEsSÃO, EM 9
DE MARÇO DE 1983 -

deriú~

da República, submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor David Silveira da Mota Júnior, Embaixador do Brasil junto
a-0 Reino da Bélgica, para; cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao GrãoDucado de Luxemburgo. Aprovado
em sessão secreta.
- Parec_er da Comissão de
Constituição e Justiça, sobre a
Mensagem n'? 54, de 1983 (n\1
81/83, na origem), de 3 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à delibe~
ração do Senado a escolha do Doutor Hélio Pinheiro __ da Silva, para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, em'
vaga destinada ao Ministério
Público Federal decorrente da aposentadoria do Ministro Joaquim
Justino Ribeiro. Apreciado em ses~
são secreta.

2.1-ABERTURA
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.

2.2 '--EXPEDIENTE
2.2.1 -Parecer _

Referente à seguinte matéiia:
-Projeto de Resolução
202/81. (Redaçào final)

n~'

2.2.2 - Requerimentos
-N~'s 211 a 215/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.

2.3-0RDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exte;iores, s~brc a Mensagem nY 4!, de 1983 (n"' 47/83, na
origem), de 17 de fevereiro do çorrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Senado Federal a escolha do Senhor Antonio Conceição,
Ministro de Segunda Classe, da
carreirj de Diplomata, para eXer~
ccr a função de Embaixador do
Brasil junto à República Popular
de Bangladesh. Apreciado em sessão sc('n•ta.
-- Parecer da Comissão de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n' 42, de 1983 (n' 64/83, na
origem), de 22 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Hélcio Tavares Pires, Ministro de Segunda Classe, da C?_!r~ira
de_ Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil
junto aos Emirados Arab~t;_s l.[ni~
dos. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores, sobre a MeriSa~
gerrt nQ 53, de 1983 (n9 76/83, na
origem), de 28 de fevereiro do cor-_
i-ente ano, pela qual o Senhor Presi-

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

-Do Sr. Senador Humberto
Lucena, proferido na sessão de 8-3~
83.

4- MESA DIRETORA
5-LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS

r

SUMÁRIO DA I•
REUNIÃO
PREPARATÓRIA, EM
I• DE FEVEREIRO DE
1983
I~ Sessão Legislativa
Ordinária
da 47' Legislatura

Retificação
Na publicação do Sumário,
feita no DCN - Seção I I dt:: 2-2-83, página 001. nos
itens n~>s 3 e 4,
Onde se lê:
3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
- N~>s 49 e 50, de 1982
-N<~s la II, de 1983
4-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N~'s I a 8, de 1983
Leia-se::
3- A TOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N~>s 49 e 50, de 1982
N~'s I a 10, de 1983
4-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N\ls I u I I, de 1983
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IV Pefiodo de SessõeS- da COPREDAL, M·éxico, 1967
(delegado).
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, Tóquio,
1973 (delegado).
Representante Permanente Alterno do Brasil, ONU,
Nova York, 1977/80.
I Assembléia Geral Extraordinária da ONU para o
Desarmamento, 1978 (delegado).
III Sessão do Grupo de Trabalho do CIES da ONU
encarregado da elaboração de código de_conduta para as
empresas transnacionais, Nova York, 1978 (cbt:fe}.
V Sessão do Grupo de Trabalho da Comissão de Empresas Transnacíonais do CIES da ONU encarregado da
elaboração de um projeto de código de conduta internacional para empresas transnacionais, 1978 (chefe).
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV Sessões da
Assembléia Geral da ONU, 1976/77/78/79/80 (delegado).
VI e VII Sessões do Grupo de Trabalho da Comissão
de Empresas Transnacionais do CIES da ONU, Nova
York, 1979 (chefe).Sessào de Emergência da AssemOléia Geral da ONU
para a Palestina. 1980 (chefe).
Relator do Comitê da ONU para o Uso PacíficO do
Espaço Exterior, 1960.
À disposição da Comitiva do Presidente dos Estados
Unidos da América durante sua visita ao Brasil, 1960.
À disposição do Vice-Primeiro-Ministro do Japão,
Takeo Fukuda, em visita ao Brasil, 1975.
Secretário Pl:l.rticular do Prefeito do Distrito Federai,
1962.
Chefe-Adjunto da Divisão de Doutríriã- e ·coordenação da Escola Superior de Guerra, 1972.Professor de Prática Diplomática II, IRBr, 1974 e
1975.
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Libertador General San Martín, Oficial,
Argentina.
Ordem do Mérito Nacional. Oficial, Itália.
Ordem do Sol Nascente, Comendador, Japão.
O Embaixador Carlos António Bettencourt Bueno se
encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador na Missão do Brasil junto à Organização· das
Nações Unidas.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 23 de fevereiro de 1983.- Lúcio Pires de Amorim. Chefe da Divisão do Pessoal.
(Ã Comissão de Relações Exten'ores,)

MENSAGEM N• 56, DE 1983
(lt' 85/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item lU, da Cons~
tituiçào, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Lyle Amaury Tarrisse da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n~'
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Lyle Amaury Tarrisse da
Fontoura, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa __elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de março de 1983. ~João Figueiredo.
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae:
Lyle Am_aury Tarrisse da Fontoura
Rio de Janeiro/RJ, 12 de abril de 1926.
Filho de Edmundo Lopes Carneiro da Fontoura e
Marie Louise Tarrisse da FOD.to-ura.
Bacharel em Direito", Faculdade de Direito de Nitero"i/IU.
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Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.

Curso Superior de Guerra, ESG.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção ll)

dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de março de 1983. -João Figueiredo.

Terceiro-SecretáríO~

30 de novembro de 1948.
Segundo-SecretáriO, antigtlidade, 18 de dezembro de
1954.

Primeiro-SecretãdO, mereCimento, 24 de ou_t_ubro de
1961.

Conselheiro, título, 21 de julho de 1966.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de de-·
zembro de 1966.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 26 de junho de 1980.
Auxiliar do Secretãrío~Geral de Política ExteriOr;
1966(67.
Chefe, interino,-da Divisão das Nações Unidas, 1967.
Londres, Vice-Cônsul, 1952/54.
Cardiff, Encarregado do Consulado, 1952 e 1953.
Tel-Aviv, Terceif'o-Secretârio, 1954.
Tel-Aviv, Segundo-Secretário, 1954/56.
Tei-Aviv, Encarregado de Negócios, 1954 e 1956.
Belgrado, Segundo-Secretário, 1956/59.
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1956, 1957, 1958
e 1959.
MéxicO, SegundO-s-ecretárro, 1961.
México, Primeiro-Secretário, 1961/64.
México, Chefe do Setor de Expansão e Propaganda
Comercial, 1961.
Montevidéu, Primeiro-Secretário, 1964/66.
Montevidéu, Chefe do Setor de Promoção Comercíai;
1964, 1965 e 1966.
Montevidéu, Encarregado_ de_ Negócios, 1965.
Buenos AireS, Ministro-Conselheiro, 1967/69.
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1968 e 1969,
Buenos Aires, Cônsul-Geral, 1969/72.
Accra, Embaixador, 1972/80.
Lomé, Embaixador, cumulativamente, 1972/79.
Seção Brasileira da Coinissão Mista Brasil-Uruguai,
Montevidéu, 1965 (membro).
XXIV Assembléia Geral da Aliança dos Produt_o_res de
Cacau, Duala, 1975 (chefe).
Co:niissào Nacional de Fiscalização de Entorpecentes,
1950(51.
Secretaria Geral do I Congresso da União Latina, Rio
de Janeiro, 1951 (secretário).
Grupo de Trabalho para Problemas Específicos do
Serviço DiplomátiCO Brasileiro, 1959 (membro).
Comissão de Reparações de Guerra, 1960 (representante do MRE),
Elemento de Ligação do MRE com a Escola de Comando e Estado Maior do Exército, 1966/67.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha Laura MilHer, Brasil.
Ordem da Águia Azteca, Comendador, México.
O Embaixador Lyle Amaury Turrisse da Foritoura se
encontra nesta data aguardando designação.
Secretaria de Estado das-Relações Exteriores, 23 de fevereiro de 1983.- Lúcio Aires de Amorim, Chefe da Di~
visão de Pessoal.
(À Comissão c{e Relações Exteriores.)

MENSAGEM No 57, DE 1983
(n\> 86/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores 'Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item I_I('da Constituição Federal, tenho a honra de subme.te'r à aprovação
de Vossas Excelências a escOlha, que desejo fazer, do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Ministro de Primefri
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à Repúbricã: da India, nos
termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n<;~ 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Jorge d'Escragnolle TauM
nay, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho

INFORMAÇÃO

Currfcuium Vitae
Jorge d'Escragnolle Taunay
Rio de Janeiro/RJ, 15 de dezembro de 1917.
Filho de Raul de Taunay e
- M~ria Antonieta de Castro Cerqueira de Taunay.
Curso de Prática Consular, IRBr.
Côilslll de Terceira Classe, lO de dezembro de 1943.
CônSul de Segunda Classe, merecimento~ 7 de fevereiro de 1949.
Primeiro-Secretário, merecimento, lO de dezembro-de
1953.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Ministro de Primeira Classe, merecimen-to, li de dezembro de 1970.
Chefe do Arquivo Histórico, 1945.
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1945.
Secretário do Conselho de Imigração e Colonização,
1952. ..
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1953.
Chefe, substituto, da Divisão Cultural, 1959.
Chefe da Divisão de Imigração, 1961.
Chefe da Divisão do Pessoal, 1961.
Chefe dO Cerimáilial, 1969.
Paris, Vice-Cônsul, 1947/49.
Copenhague, SegundoMSecretário, 1949-/52.
Copenhague, Encarregado· de Negócios, 1950 e 1951.
México, Encarregado de Negócios, 1954 e 1955.
México, Primeiro-SeCretáriO, 1954/56.
BuCrios Aires, Primeiro-Secretário, 1956/57.
Lima, Primeiro-Secretário, 1957/59.
Lima, Encarregado de Negócios, 1958.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1962/63.
Montevidéu, Cônsul-Geral, 1964/66.
'Pretória, Ministro Plenipotenciário, 1966/69.
Beirute, Embaixador, 1974/77.
Panamã, Embaixador, 1977/83.
ComisSão Permanente_ das Comemorações doCentenário do Barão do Rio Branco, 19~ (assessor).
I Comissão Técnica de GeOgr.afia, X Congfesso Brasileiro de Geografia, Rio de Janeiro, 1944 -~membro).
Encarregado dos Trabalhos de edição das "Obras do
Barão do RioMBranco" 1946.
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente
da Argentina, 1946 (membro).
Comissão de Estudos de Textos da História do Brasil,
1946 (Secretário interino), 1952 e 1960 (membro).
Conselho de Imigração e Colonização, 195_3_
(íne!'nbro).
-ComiSsão de Localização da Nova Capi~al Federal,
1953 (representante do MRE).
I Congresso de Pais de Família, México, 1955 (delegado).
VI Assembléia Pan-americana de Geografia e História, México, 1955 (delegado)
Ã disposição do Presidente do Mêxico ein vísila ao·
Brasil, 1960.
Comissão de Acordos Culturais, 1960 (representante).
Comissão Permanente para a Aplicação do Tratado
de Amizade e Cotisulta entre o Brasil e Portugal, 1960
(consultor cultural).
XVII Sessão da Comissão Executiva e XlV Seção do
Conselho, CIME, Genebra, 1961 (delegado).
- Comis-são de Revisão do Regulamento de Passaportes,
1961 (membro).
Grupo de Trabalho do Ministro da Agricultura para
exame de diretrizes de Ação para estabelécimento de
política agrícola no Brasil, 1961 (representante}.
Comissão organizadora da VII Assembléia Geral do
IPGH, Rio de Janeiro, 1961 (mem!;?ro).
Reuiliao-d.OS"-Países Latino-Americanos, membros do
CIME, Montevidéu, 1965 (chefe).
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Celebração da Independência da República de Botswana, 1966 (representante).
Fei"ra de Joanesburgo, 1967 (representante).
Celebração da Independência de Lesotho, 1967 (representante).
Celebração da Independência de Swazilãndia, 1968
(representante) Comitiva do Presidente da República no encontro
com o Presidente da Colômbia, Letícia, 1971 (membro).
Comítiva _do Presidente da República ao encontro
com o Presidente da Venezuela, Santa Elena de Uiarén,
1971 (membro).
Comitiva- PriSidencial no encontro com o Presidente
do Paraguai, por ocasião da inauguração da ponte sobre
o rio Apa, Bela Vista, 1971 (membro).
- X Reunião Ministerial da Organização LatinoAmericana de Energia, Panamá, 1979 (chefe).
Â disposição do Conselho de Imigração e Colonização
para estudos e planejamento de projetas de imigração e
colonização, 1953.
Ch~fe _do Ceri~onial da Presidência da República,
1969(74.
Mem_bro da Sociedade de Ge.ografia do Rio de JaneiM

ro.
Sócio correspondente do Instituto da História Militar,
Peru.
Sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
Sócio correspondente do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas,
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Judiciário do Trabalho, Grande Oficial,
Brasil.
Ordem do Mérito .do Trabalho, Comendador, Brasil.
Medalha do Pacifiçador, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Méiito Tamándaré, Brasil.
Medalha Ruy Barbosa," Brasil.
- Medalha da Ordem de Rio Branco, Brasil.
Ordem de Cristo e Infante Dom Henrique, Grã-Cri.Jz,
Portugal.
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
Ordem

dei Mérito, Olicial, Peru.
de Dannebrog, Cavaleiro, Dinamarca.
dei Sol, Comendador, Peru.
Ruben Dario, Grã-Cruz, Nicarágua.
Francisco de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela.
Solano Lopes, Grã-Cruz, Paraguai.
de Mayo, Grà-Cruz, Argentina.

O Embaixador Jorge D'Escragnolle Taunay se encon-- tra nesta data ito exercíCio de suas funções de Embaixador dõ Brasil junto à República do Panamá.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 3 de
março de 1983. -Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Divisão de PessoaL
(À Comis~ão de Rilações Exteriores)

MENSAGEM N• 58, DE 1983
(n<;> 87/83, na origem)
Excele'ntfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da CQOstituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Laura Soutello Alves, Embaixador do Brasil junto ao
Estado de Israel, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do
Chipre, nos termos do Decreto n9 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador Lauro Soutello Alves, que
me inluziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevã.d3. função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de março de 1983. -João Figueiredo.
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INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae:
Embaixador Laura Soutello Alves.
Nascido em Belém, Parâ, ·zJ de julho de 1926.

Fillio de Manoel Antonio Alves e Hildebrantina Augusta Soutello Alves.
Curso de Preparação à Carieíra-de Diplomata, Insti-

tuto Rio-Branco.
Curso de AperfeiçoamentO de Diplomatas, Instituto
Rio-Branco.
Terceiro-Secretârio, 30 de novembro de 1948.
Segundo-Secretãrio, mereciment0,-14 de dezembro de
1953.
Primeiro-Secretãrio, merecimento, 24· de OUtubro de
1961.
Conselheiro, título, 15 de outubro de 1964.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de dezembro de 1966.

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de
março de 1977.
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico e
ConSular, 1949.
Ch~fe do Arquivo, 1950.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1957/58.
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de Base e
PolíüCa Comercial, 1962.
Secretãrío-Geral-Adjunto para Assuntos Econômicos,
interino, 1962.
Chefe da Divisão de Política Finai1éeír:i, 1963/67.
Nova York, ONU, Terceiro-sec!etârio, 1952/53.
Washington, Terceiro-SecrC:táriO~ _lg-53:Washington, Segundo-SecretáriO, T953/56.
La Paz, Segundo-Secretário, 1956/58.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1956 e 1957.
Vaticano, Segurido-Secretãd0,-I958J61.
Nova York, Cônsul-Geral, 1967/77.
Manila, Embaixador, 1977/82.
Tei-Aviv, Embaixador, 1983.
Reunião da II Sessão do Conselho Administrativo do
FISI, Nova York, 1952 (membro).
III Conferêncíã Internacional de Assistência Técnica,
Nova York, 1952 (membro).
III Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York,
1952 (membro).
I e II Sessões do Conselho Administrativo do FISI,
Nova York, 1953 e 1954 (delegado).
VII Período de Sessões da CEPAL, La Paz, 1957
(membro).
Negociações de Atos Internacionais Brasil-Bolívia,
Corumbâ e Roboré, 1958 (membro).
Junta NaciOnal do Algodão, 1962 (representante do
MRE),
Comissão de Elaboração do Anteprojeto do Regulamento para os Serviços Diplomãticos e Consular, 1962
(membro).
Comissão Especial de Elaboração do Regimento Interno da SERE, 1962 (membro).
Grupo de Trabalho para o Estudo das Relações do
Brasil com as Comunidades Européias, 1962 (membro).
Negociações do Acord_o de Garantia de Investimentos
Privados com os EUA, 1964 (membro).
Negociações com os países da Europa Ocidental e com
os Estados Unidos, de Acordos de Bitributação,
Washington, Londres, Oslo, Copenhague, Bruxelas, Paris, Berna e Roma, 1965 (subchefe).
Comitiva à Entrevista Especial dos MiniStros das Relações Exteriores do Brasil e da Bolívia, 1958 (membro).
Missão Especial à Colômbia, 1958 (membro).
Missão Especial à Coroação do Papa João XXIII,
1958 (membro).
Missão de Revisão dos Tratados de Petróleo com a
Bolfvia, 1957 (membro).
Comissão Executiva da I Reunião de Coordenação
dos Serviços de Propaganda e Expansão Comercial do
Brasil no Contírienle Americano, Washington, 1963
(membro).

NACIONAL (Seção !!)

Negociações do Acordo de Bitributação com a Suécia,
Rio_ de Janeito, 1964 _(membro). ___ _
Negociações de Acordo sobre Fomento e Gar_aruia_de
Investimentos Privados c:om a Alemanha, Rio de Janeiro, 1964 (membro).
Negociações com a Bélgica do Acordo destinado a evifar a Bitributação- Internacional, 1965 (chefe).
Negociações com o Japão, Espanha e Portugal de
acordos deStinados a evitar Bitributação Internacional,
1966.
'
II Reunião de Coordenação da Promoção Coniercial
do -Brasil nos EUA, Nova York, 1967 (participante).
~- VII Reunião de Técnicos dos Bancos Centrais do Continente -Americano, 1963 (observador).
I Sessão do Conselho Internacional do Café, 1963 (delegado).
XXXV Assembléia Geia! do Instituto Internacional
do Algodão, Manila, t 980 (chefe).
--X-X-XIX Assembléia Plenária do Comitê Consultivo
Internacional do Algodão, Manila, 1980 (chefe).
-:..A dispo$ição da Secretaria da Presidência, 1951/52.
Ordéni do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
-- Medalha do Mérito Cidade do Recife.
Ordem do São Gregório, O Grande, Comendador,
Vaticano.
Otd_em do Condor dos Andes, Coriiendador, Bolívia.
Ordem dos Cavaleiros de Malta, Cruz de t• Classe.
Ptdein S_ob_~-ª!J,_a __Qe Malta.
Ordem ~o MéritQ_ Nacional, Oficial, Equador.
Ordem d_~ São Ca_rl_os, Oficial, CQl9mbia. .

O-Elnba!XadOr LaU.ro Soutello AlVeS se encontra nesta dita no e"XefCfciO dC SUis fllnçõCs d.C EmbaixadOf-do Brasil junto ao Estad_o de Israel.
- -SCciC:tãria -de Estado das Relações Exteriores, 4 de
maio He 1983. --Lúcio Pires de Amorim. Chefe da Di vi~
são do Pessoal.
("5i. Coritissão- de Relações Extúiores.)
O SR. PRESiDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação:·
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19·
Secretãrio.
E lido o seguinte
ROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1983
Modifica a redação do art. 69, caput, da Lei n~'
5.107, de 13 de setembro de 1966, elevando de 10 para
SO o percentual nele previsto e referente i. complementação do FGTS, a cargo da empresa, pe1a resc:lsio de
contrato de trabalho sem justa caW!Ia.
O Co_ngresso Nacional decreta;

ArL l't O art. 69, caput, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 61' Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, ficarâ
esta obrigada a pagar diretamente ao empregado
-optante os valores relativos aos depósitos referentes
ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que
ainda não lrouver sido recolhido ao Banco depositário, além da importância igual a cinqUenta por
cento (50%, desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitaliza·
dos na sua conta vinculada, correspondentes ao
período de trabalho na empresa.
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muto aos despedimentos imotivados, cuidou a Lei n9
5.107, de seteinbro de 1966, em seu art. 6~'? caput, de impor às empresas a obrigação de, em tais casos, pagar diretamente aos empregados não somente os depósitos 9Q
mês da rescisão e do mês anterior acaso ainda não reco~
lhldo, mas também uma importância igual a deZ por cento (I 0%) desses valores e do montante dos depósitos, cor~
reção monetária e juros existentes na conta vinculada
respectiva.
Pensou-se que tal encargo - o dos dez por cento atrás
referidos - pudesse obstar desp~idas legalmente injus-tas, mas hoje já se sabe que as empresas assim nã·o o consideram - e utilizam muito o expediente do despedimento, até mesmo em massa, com in'êvitáveis reflexos
nos índices de desemprego do País.
E, na quadra em que estamos a viver, com a economia
instabilfssima e perspectivas sempre mais sombrias, cro-'
lllQS que avulta a netessidade de serem criados mecanis~
mos de garantia de emprego à classe trabalhadora, sob
pena de agravar-se o problema social.
A nossa proposição visa, assim, tornar verdadeiramente eficaz o dispqsitiVo do art. 6~', caput, da Lei do
FQTS, elevando de dez para cinqUenta por cento o per·
centu_al ali previsto e dificultando, de fato, pelo vulto da
importância, as chamadas rescisões sem justa causa.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983.- Nelson Carl
neiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
(DOU 14-9-1966- LTr 30/529)
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.
A~. 611 Ocorrendo rescisão do contrato de tra~alho,
por parte da empreSã, Sem-justa causa, ficará esta obriga~
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores
relativos aos depósitos referentes ao m& da rescisão e ao
iinediatamente anterior, que ainda não houver sido reoo--niido _ao BancO depositário, além da importância igual a.
10% (dez por eento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados
na sua conta vinculada, correspondentes ao período d~
trabalho na empresa.
§ 19 Quando ocorrer despedida por culpa rec(proca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentc lele.
previstos.
§ 211 As importâncias de que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 1
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discriminados (Redação do artigo e §§
dada pelo Decl'eto-lei n' 1.432, de 5-12-75).

(Às Comissões de Constituição e Justiça e úgls·
lação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
ser_ã publi~ado e remetido à_s comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1<'Secretârio.

E lida a seguinte
Ofício i19 OSi/83

Brasilia, 9 de março de 1983.

Sen_hor Presidente:
Art. 21' Está Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrârio.
Justifi~_ação

_

Cõrii a·inescondida_intenção de dificultar um pouco as
demissões de empregados, sem justa causa, já que a própria criação"-do FGTS em substituição à indenizaÇão por
tempo de serviço e à estabilidade era uma espécie de estí~

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelenc:.ia a substia
tuição do Deputado Sarnir Achôa, na Comissão Mista
encarregada do estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 63, de 1982, que restabelece à
eleição direta para Prefeito e Vice-Pr~feito das Capitais
dos Estados", pelo Deputado Lelio Souza.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Freitas Nobre, Líder do PMDB.
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--DIÁRiO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Scrâ feita a
substituição solicitada.
Corlcedo a palavra ao nobre Senador José Richa,
como Líder de Partido.
O SR. JOS:t RICHA (Como Uder, pronuncia o seguinte discurso) -

Sr. Presidente, Srs. Senadõres:

Distinguido pela confiança do povo pararlaense, assu~
mirei no próximá diã. 15 o honroso mandado de Gover#
nadar do Estado, afastando-me emocionado do convívio

dessa Casa de tantas tradições, onde Se escreveram memorâveís pãginas da HistOria pátria.
Ao deixar o Senado Federal, preocupado com alguns
aspectos fundamentais de nossa atuaJidadejurídica, polí-

tica, económica e social, gostaria de fixar algumas posições e de expressar algumas apreensões.
Estou convencido de que os próximos tempos serão
cruciais pafa balizar o futuro da Nação btasileira, seu
comportamento, seus valores, a própria crenÇa na capacidade do regime democrático; dos governantes e dos homens públicos, de conduzi-la aos seus destinos de sociedade próspera e justa.
- Nunca como agora crPaís esteve tão-engalfado m1 um
volume de problemas tão complexos, que vão, desde a inflação de 3 dfgitos, à dívida externa inadministrável, à
dívida interna galopante, até o desemprego em massa e o
custo de vida asfixiante.
O acúmulo de erros, fruto de tantos anos de autoritarismo auto-suficiente, levOU-i-tos, via Fundo Monetãrio
Internacional, ao comprometimento da própria soberania nacional.
O quadro leva ao adensamento das tensões sociais que
a todos angustia.
Cumpre-nos, portanto, a busca honesta e- slficera de
urgentes soluções.
Por isso, minha preO"Cupação centra-se na recente proposta de conciliação nacional, contida na Mensagem encaminhada pelo Senhor Presidente da República ao
Congresso Nacional.
A própria históiia dos povos nOs enSina que essa pretensão, conquanto juSta fundamentada nos mclhofes
propósitos, guSrda sabores de utopia quando formulada
em termos vagos e indefinidos. Atê mesmo em períodos
de guerra, mostra a experiência de tantas nações, é inl.possível obter-se a união nacional de forma indiscriminada e total.
Manifesto meu temor de que a cofoCação do tema, f:m
forma muito genérica,- POssa prejudica! a feai OPOrtunidade de obter-se entendimento em torno de alguns pontos básiCos, que a grãvidade da hora aconselha e que a
prudência recomenda.
Creio mesmo ser ímperiOSa a necessidade de umâ. trégua política, face à grilvidadC-Cia conjuntUra-que· atravessa nosso País e às sombrias perspectivas que Se desenham
sobre o futuro próximo, sob o manto da crise económiCa
e social.
Parece-me sensato que nos debrucemos sobre a possibilidade de se propor a união de todas as forças políticas
e sociais em toilio de um programa mfnimo de emergência, que explicite, de forma nítida, pontos concretos, objetivos a perseguTr, quCst06s nlaiS- rci:levaflies a tratãr.
Diante de uma proposta dessa natureza~ -que contenha
clara determinação dos itens em torno dos quais se possa
buscar o consenso nacional, acredito ser possível alcançar um entendimento em nível elevado entre as forças
políticaS -e sociais, objetivo desejável e aspiração urgente
de nosso povo sofrido e angustiado. 1: preciso efetivamente que se ofereça à Nação llm camin-lio, um1,1 nova
dose de esperança no futuro, um horizonte à frente, para
que os sacrifícios, ·que riossa população vem suportando
estoicamente de forma continuada, não lhe pareçam em
vão.
Neste sentido, creio, Sr. Presidente e Srs. Sen3.dori5,
ser importante mais uma vez ressaltar aqu-eles tópiCos
das propostas do PMDB, consagradas de forma in.Cquívoca pelas urnas na eleições de novembro de 1982, que
poderiam servir de base para amplo debate na.ciõnal,

e

plataforma de uma verdadeira conciliação nacional:
eleições diretas para a Presidência da República; convOcação de uma Assembléia Nacional Constituinte; legislação que assegure efetiva participação popular nas decisões políticas, econômicas e sociais; ffiodificaçã.o do modelo económico de tal forma que os ônus do momento
presente sejam-eletivaniente distribufdoS por toda asociedade, reduzindo-se drasticamente o desemprego, a inflação, as incertezas da pequena e média empresa nacional, assegurando o atendimento das necessidades básicas
da população com diminUiÇã.o expressiva. dos níveis de
miséria absoluta em que vivem milhõis de irmãos nossos; reorientação da economia, voltando-a para o mercaM
do interno como forma de assegurar n~o só o emprego,
mas tambêm para nos libertar progressivamente das
opressivas formas de dependência das economias dos
países desenvolvidos.
A falta de credibilidade do Governo, em especial a da
eqUipe ecionômiCo-fiD.anceira, co:ristitui aiiâs Um doS aspectos mais graves da crise atual.
Nesse sentido, Sr. Predidente ê Sr~. Senadores, emerge
como verdideirimente oportuna a lição com que o Senador Nilo Coelho brindou o Congresso Nacional ao início
dos trabalhos de instaJação da presçnte !egislatura ..
Enfãtizava Vossa Excelência, Sr. Piesidente, naquela
-oportunidade, que "a ciência e a téCnica fascinam- o
mundo moderno e complicam as funções do governante.
O técnico e o planejador esclãrecem e indicam sOiuçÕes,
prevêem acontecimentos e resultados. Todavia, só o
político, pelo seu direto .;ontato com o pov_o, as suã aspirações e dificuldades, tem a capacidade para governar,
atendendo à visão de conjunto dos problemas humanos.
Não pode haver separação entre a verdade do governo e
a realidade da população brasileira".
~ Sábías e prudentes palavras.
Quando analisamos o comportamento da classe trabalhadora brasileira nesta hora difícil, quando vemos esta
gente sendo compelida e conclamada ainda uma vez
mais a fazer novos e redobrados sacrifícios, _a suportar
dificuldades e aflições crescentes1 t~m9~_ um exemplo
magnífico de espírito cívico e de maturidade política.
Não se alegue que esta paciência heróica résulta do
medo, do temor de perder o emprego ou de ver-se alijado
do -acesso a outras oportunidades. Na atuaÍ situação,
nem mesmo essas virtudes são recompensadas pela garantia de manuntenção dos postos de trabalho.
A atitude de extraordinári~ co_mpreeiisão para com as
difiCuldade&-dã. hOra presente reflete, muito mais, uma
consciência esclarecida e madura, uma força e ut!la_ resistência diarite -das agruras que deve ~ir de exempl9 à_s
- nõSsas elites.
-

Se presto essa homenagem, justa e merecida, à sofrida
classe trabalhadora de meu País, faço-o entretanto no
sentido de alertar que não é possível pedir-se mais a essa
gente e que a situação exige de todos os que detêm responsabilidades na vida da Nação, um comportamento
digno desse exemplo. Digo que as dificuldades devem ser
por todos compartilhadas, especialmente por aqueles
que podem mais e, sobretudo, pela classe governante.
O povo, que sofre e enfrenta dificuldades, merece que
seu sacrifício tenha como contrapartida indispensável o
respeito.
A t;SSa exigência impõe, por Parte dos Poderes públicos, O- dever da austeridade. 1:: indispensável que sejam
restauradas, na esfera pública, as virtudes da dignidade,
da responsabilidade, do zelo pela coisa pública, da moralidade administrativa.
Eleito Governador· pela inequívoca- manifestação da
vontade popular, tendo haurido do próprio povo de meu
Estado as diretrizes e as linhas mestras de meu programa
de_governo, desejo empenhar~me em demonstrar na admiriistração o profundo respeito que me merecem as suas
aflições e angústias, sobretudo as dos pequenos.
Por acreditar profundamente na sabedoria do povo,
pretendo fazê-lo participante de meu Governo, através
da democratizãção ampla do poder, da permanente par-
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ti-cipação comunitária no debate e na solução dos problemas que afetam à maioria, da imposição da marca de
austeridade no comportamento da administração.
Todos os esforços a serem desenvolvidos terão sempre
como centro de preocupação a melhoria da qualidade de
vidà de meu povo, procurando privilegiar os pequenos c
os desvalidos, conclamando sempre a imensa força que
reside na comunidade organizada, bUscando valorizar as
iniciativaS que surgem da própria sociedade em favõZ. do'
bem comum
À classç P.vlítica_,., cumo 9isse V. Ex•, Sr. Presidente,
dc;::ve caOe~ o papel de interpretar e incausa.r as aspirações
populares. Ao político, legitimado no exercício do Poder
pela manifestação expressa colhida nas urnas, incumbe o
papel de governar orientado pelo cantata permanente
com as aspirações populares, servindo-se da ciência e da
têcnica-il.Pellas-coino o instrumentai indispensâVei para
alcançar a maior racionalidade na aplicação dos recursos
pOblicos. ·
Esta foi, sempre, a tese do PMDB: o primado da ação
política sobfe a tecno-burocracia. O documento parti·
dârio "Esperança e Mudança", que o PMDB, com
espírito de colaboração ofereceu ao Governo e à N"ação,
foi _sumãria e inj\l$tamcnte_-ridi_culaêizado como «incon·
Seqlfente e -inlãtllro''· Há ~nos estam<;~s Ia~çando nosso
· biãdo de alerta e de colaboração. Mas, esta é a vida das
oposições, este é o noss9 papel- o PMDB, unido e coeso em tornO do seu ideârio, apoiado por milhões de brasiieirost continua e continuará a criticar, Sugerir alter~
nativas, a colaborar com o Governo Federal em torno de
pontos concre_tos de real interesse para o País e, agora, à
colocar em prática nos Estados onde nasceu, seus princíM
pios de ação programática.
Creio que reside no apelo à via politica o germ·e da solução de nossos problemas económicos e sociais. A tese
longamente defendida por meu Partido, de convocação
de uma Assemblêia Nacional Constituinte, consubstancia a crença nessa solução, a da prevalência do entendimento politico como base sobre a qual deverão erigir-se
os fundamentos de uma nova organização da vida económica e sOcial.
-- ESsa Verdade tr·ansparece c·lara na aiualidade da crise
!fiUndLa], ~orno_ o meio mais adequado de transpormos a
difidrencruzilha_da effi que se encontra a vida internacional. Se no plano externo parece indispensável recorrer~se
a um esforço de atuação política, que permita uma reordenação da vida _e_coilômica, o encontro de um novo estágio de cooperação e de solidariedade, na frente interna,
esta verdade configura·se ainda mais palpável.
Susten~o que não há como fugif à necessidade de
pronlov~-se o ordenamento constitucional da Nação.
Não se trata, como querem alguns, de retocar a atual
Consfitüição ein- seus aspectos adjetivos, mas aliai-dar
com clareza e profundidadê os aspectos substantivos da
Carta Magna, erri especial os capítulos que dizem respeito às garantias do cidadão face ao Estado, que versam
sobre a distribuição" da riqueza gerada e que regulam a
autonomia, as prerrogativas e a interdependência dos
poderes legi~lativo, executivo e judiciário,
Parece· me- imprescindível que esta legislatura, que se
inicia sob o signo da mais séria crise económica -e social
já experimintada por nosso País, faça-se digna de figurar
na História como aquela que soube promover a restauração de suas prerrogativas, não em benefício do Poder
Legislativo como ente abstrato, mas como virtual reassunção pelos representantes diretos do-povo da faculdade de conduzir o seu deStino.
Espero que o Congresso N a.cional, respaldado pela recente legitimação pelo voto popular, convoque e mobili·
ze seus melhores talentos para essa tarefa, de forma altaa
neira, independente, livre e sábia.
to que espera, atenta e responsável, a sociedade brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao despedir-me dessa Casa, onde representamos os
-Estados da Federação, sem distinção de sua pujança ecol'lômica, tamanho territorial ou volume de população~ ir·

a
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manados todos, acima das tendências partidárias, no
cumprimento de nossas atribuições constitucionais, de-seja, emocionada e respeitosamente, reverenciá-la.
O Senado Federal, símbolo e expressão maior da Federação, constitui magnífico exemplo das possibilidades
de entendimento, transigência e concórdia, reveladas
pela existência de um convíVio fecundo_e fraterno.
Apesar dos ásperos debates que se travaram neste Plenário ao longo elos últimos anos, debates carregados
muitas vezes de tons fortes, de ênfases e de palavras que
refletiam, no seio da Casa, 0 clima de exasperação diante
do agravamento da crise econômíca e financeira, sinto
em todos os meus ilustres pares exemplo!. de como as virR
tudes da amizade e do respeito mútuos sobrepujam as divergências partidárias e de Opinião.
PermitamRme, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta
hora em que me despeço dessa Casa, da qual levo muitas
saudade$ e na qual colhi muitas lições e muitos amigos,
que deroonstre minha gratídão pela experiência-inolvidãvel do convívi:o com cada um, procurando resumir numa

nome pessoal, formulo a V. Exf. votos de pleno êxito, e
estoU certo de que _o Paranã está em boas mãos. Mui to
ob~igado. (Palmas.)
O SR. JOS.f: RICHA - Agradeço a V. E~•
0 Sr. Humberto Lucena _ Permite-me v. Ex• um
aparte, nobre Senador?
0 SR. JOSE: RICHA _Com 0 maior prazer.

O Sr. Humberto Lucena - No momento em que V.
Ex• se despede do Senado Federal, Casa a que deu tudo
de si, pois todos os Senadores de Bancada são testemuR
nhas do trabalho eficiente que V, Ex• desenvolveu, não
só nas com-issões técnicaS, mas no plenário desta Casa do
Congresso Nacional, trago a V. Ex'- a homenagem maior
de todos os nossos companheiros do PMDB. E tenho
certeza de que V. Ex'-, no desempenho do honroso man·
dato .de Governador que lhe conferiu o povo do Paraná,
há de continuar desenvolvendo uma atividade fecunda e
ao mesmo tempo proveitosa não só para seu Estado,
para a Região Sul, mas para todO o Brasil, pois conhecemos de perto a sua -qualificação de administrador,já que
V. Ex! a comprovou de modo efetivo e dinâmico à frente
homenagem todos os sentimentos de que me sinto tomado.
-----da Prefeitura de Londrina que dignifiCou como poucos o
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- PermiteRme,
fizeram. E, ao mesmo tempo, como político, tenho certe..
nobre Senador, interrompê-lo por um instante? (Pausa.)
za de que V, Ex& no Governo do Paraná, saberá corresR
Está preseilte, na g3.Ier1a do -Senado Federal, o senaR
pender às ansiosas expectativas do PMDB em todo o
Brasil. Parabêns.a V. Ex• {Palmas.)
dor Teotônio Vilela. Na form~l"regimental, S.Ex• tem asR
sento ao nosso lado. Convido S. Exf. para que venha toR
0 SR. JOSE RICHA _Muito obrigado, nobre Senamar parte desta sessão.
óor -Humberto Lucena.
·
{Muito bem! Palmas.)
Coritinua com a palavra o nobre Senador José Richa.
O Sr. Jaison Barreto"- Permite V. Ex'- um aparte?

OSr.JOSERICHA-Reverencio,assimoSenadoda
República. ao exaltar a figura de um companheiro nosso
que engrandeceu este Plenário e que não pôde, combalido pela doença, pleitear a renovação de seu mandato.
Quero simbolizar, na figura do Senador Teotônio ViR
leia·, o exemplo de grandeza do homem público, do cidaR
dão admirável, que encontra forças no amor ao Brasil e
ao seu povo para superar-se e, com a fortaleza de rim
espírito incomum, ultrapassar as barreiras da debilidade
do organismo e doarRse à causa do. bem comum.
Neste homem, que afronta com destet;nor as adversidades pessoaiS para colocar sua sabedoria, sua imC:llsa
experiência parlamentar, humana e política, a favor das
mais nobres causas de seu povo, contemplo a íntegra e
fiel imagem de um verdadeiro Senador da República.
{Muito bem! .falmas prolongadas.)
A Teotônio Vilella, exemplo de vida e de coragem,
meu muito obrigado pelo privilégio de ter podido ser seu
companheiro de Senado.
Do Senado Federal também se despedem dois ilustres
.membros que, eleitos por seus concidadãos, irãõ ·exercer
mandato executivo, como Goveriladores. Coni imerisa
alegria e emoção saúdo meus companheiroS de Partido e
de Senado, Franco Montoro e Tancredo Neves. A estes
bons amigos, a estes excelentes Senadores, a estes comR
petentes líderes poHticos quero desejar todo o sucesso.
Peço a Deus que abençoe e ilumine esta Casa, os-meus
queridos companheiros Senadores, os aplícados funCIO. nários, os di!igentes representates da Imprensa. Desejo-a
todos muitas felicidades.
O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSf: RICHA- Com prazer concedo o aparte
a V. Ex•
O Sr. Murilo Badaró - Nobre Senador Josê Richa,
ocupando aqUi a Liderança da Maioria, desejo- em seu
nome e também no meu nome pessoal formular a V. Ex' .
votos de pleno êxito no mandato que vai exercer a partir
do dia IS de março deste anO. A segurança que temos é
de que, no Governo do Estadp .do Paraná, V. Ex• vai
prestar ao povo daquele Estado os serviços que nós seus
colegas de Parlamento, na Câmara dos Deputados e
aqui, soubemos sempre apreciar. V. Ex~ deixa aqui amigos e sobretud_o grandes exemplos. O exemplo mais significativo qUe ficou do seu discurso de despedida foi esta
homenagem que V. Ex' prestou a um dos ·homens que
mais ilustraram os Anais do Parlamento brasileiro, o Se·
nadar Teotónio Vilela. Em nome da Maioria e em meJ.l

Quinta-feira I O 0247

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

O SR. J0$1:: RICHA- Com muito.prazer.
O Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador Josê Richa, a
Nação aguardava a palaVra de dois Senadores de OpoR
sição: a de V. Ex', José Richa, e a do Senador Franco
Montara, e valeu a pena esperar: Presta V. Ex•, ao deiR
xar o Senado, um serviço às Oposições, mas muito maisdo que isso, um serviço à Nação, pela explicitação que
fez a respeito da trégua que a Nação anseia mas com dignidade. Colocou em termos que recuperam a imagem daqueles que, durante esses 18, 20 ou 30 anos de aUtoritarismo, defenderam bandeiras que não podem ser baixaR
das em função de necessidade da administração estadual.
E V. Exf., que vai enfrentar a dura tarefa de recompor o
Estado do' Paraná, teve o espírito público de, acima dos
seus interesses, do P&rtido no farariá, colocar os interesR
ses maiores da Nação. que ê de um diálogo franco, sim,
leal, mas em cima de verdades impostergáveis que não
podem ser desmentidas numa trégua que não serve aos
interesses popula~es. Por isso, os meus cumprimep.tos.
Deixa V. Ex'- o SeDado, à Que serviu co~ tanta digllidade
e lnte1igênci3., com U:rri discUrso lúcido~ finne, que haverã
de sensibilizar o GOverno para discutir uma trégua em
cima das prOpostas que dizem -repito - é o interesse
maior" da Nação. Meus cumprimentos. (Palmas.)

- O sR;

J<Jst

RICHA -

Muito. Obrigado a

0 Sr. Gasiào Müll.ér- Peqilite V. Ex•

v:

O SR. JOSt RICHA - Muito obrigado a V. Ex'-,
nObre Senad.or Gastão MUller.
O..Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE. RICHA -

Pois não, .ouço, com muitO
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Nelson CarR
neiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador José R:icha,
eu sou representante (mico de um Partido, o Partido Tra_balhista Brasileiro. Mas, na hora em que V. Ex• recebe as
homenagens desta Casa, seria injusto para comigo mesR
mo senão trouxeSse o meu aplauso ã determinação do
povo paranaense em escolher para dirigir os seus destinos quem, durante toda a sua carreira pública, com modéstia, tenacidade e trabalho. se credenciou à gratidão e
ao respeito do povo paranaense. Neste momento, quero
felicitar V. Ex• e desejar que proveitosos sejam os anos
de seu governo. E aqui, na modéstia da minha posi·ção,
terá V. Ex' um servidor das causas que por tanto tempo e
por longos anos juntos defendemos, antes na Câmara
dos Deputados e hoje no Senado Federal. Muito obrigadoaV.Ex•

OSR. JOSÉ R.ICHA - Eu ê que agradeço as gene.rosas palavras de V. Ex•
O Sr. Saldanha Derzi- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSE. RICHA - Com muito prazer.
O Sr. Saldanha Derzi- Nobre Senador, falo em nome
dá -Baricada de Mato GroSso do Sul, falo, tambêm, eni
nome· daquele que irá governar Mato· GrossO do Sul,
paJ;a felicidade daquele Estado, nosso exRcolega na CãR
mara dos Deputados, nosso companheiro. um homem
dos mais brilhantes, dos mais capazes, dos mais honesR
tos, de alto espírito público, que é o Governador Wilson
Barboza Martins. Tenho certeza de que isso o satisfaz
muit~, pela-admiração que V. Ex.'- sempre teve para com
aquele ex-Deputãdo e hoje Governador do meu Estado.
Nós que mantivemOs Seinpre um relacionamento dos
mais estreitos,- dos -mais amistosos, fico muito satisfeito
porque o nosso Mato Grosso do Sul, especialmente o
Coile sUl âo Estado, é j)rolongamentõ do Paraná.·!:. tenllo
certeza de que _V. Ex• olhará aquele nosso Estado, que o
nosso governador vai receber tão arrasado, com tais dificuldades, tenho certeza de que V. .Ex', mesmo com as dificuldades do seu Estado, muito poderá colaborar com o
Governador Wilson Barboza Martins para que os dois
Estados. cada vez mais unidos, tenham um progresso e
aquelê desenvolvilnf:nto ·que nOs desejamos para aquela
região. Em nome de Mato Grosso do Sul, dos Senadores
Marcelo Miranda, Josê Fragelli, meu e do Governador
Wilson Barboza Martins, desejamos a V. Ex' as maiores
felicidades. e ventura na administra~ão do seu Estado.
Têmos certeza à~ qUe o terá, porqUe-v. EX• foi um dos
grandes prefeitos que Londrina teve. Tenho certeza de
que irã repetir aquela ·capacidade de administração no
Governo do Estado do Paraná. Muitas felicidades a V.
Ex' (Palmas.)

Ex'-

um~aparte?

O SR. JOSE RlCHA - Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Gastão fl.-iüller- Nobre Senidor, o fim de alguma coisa é senlpre triste, mas aqui não veriws um fim, ve-

mos o começo de uma administração que, tenho certeza,
será brilhante no Paraná. E faço_ votos, nobre Senador
JOsé R.icha, que V. Ex'-, ao termiilar o mandato de GoR
vernador do Paraná, seja aplaudido e reConheCido como
um grande administrador -como, neste momento, é reconhecido como um excelente Senador, da mesma maR
neira como V. Ex' qualificou os outros dois que assumirão governos estaduais daqui a alguns dias. De mOdo
que nós, de Mato Grosso, do velho Mato Grosso, que te..
mos hoje lá dentro um "Paranazinho", fazemos votos
para que V. Ex' seja felicíssimo no Governo daquele EsR
tado e possa, algum dia, tenho certeza, voltar ao Senado
como Senador pelo Paraná para, novamente, brilhantemente, representar aquele Estado na maior Casa do
Congresso Nacional. {Palmas.)

O SR. JOSE RICHA- Muito obrigado, nobreSena.dor Saldanha Derzi.
O Sr. Pedro Simon -

O SR. JOSÉ "RICHA -

Permite V. Ex• um aparte?.
Com muito prazer.

O Sr. Pedro Simon --E com grande emoção que eu

saúdo a· prezado amigo. companheiro, colega de tantos
a!1()S_ nesta Cc;sa,_ h_oje Governador eleito do Estado _do
Paraná. Tenho. a convicção absoluta, Gov.ernador José
rucha, por conhecer a sua personaHdade, por conhecer a
sua formação, de que o Estado do Paraná encontrou
aquele homem à altura do seu povo para dignifícar o
mandato. Pelo trabalho constante de V. Ex• nesta Casa,
pele ·carinho especial que dedicou aos problemas do EsR
ta~o do Paraná e pelo conhecimento que tem dos problemas brasileiros, V. Ex'. haverá de, no Estado do Paraná,
fazer uma administração que honrará o nosso Partido, o
PMDB, mas que dignificará a causa pública e somará
para todos os paranaenses. V. Ex~ chega ao ponto alto de
sua vida pública, dignificando todos os mandatos por
onde passou. Atê hoje o seu nome é lembrado por um
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grande número na Prefeitura de Londrina, até hoje o
nome de V. Ex• é lembrado e respeitado na Câmara Federal. Hoje, se esta Casa o saúda, na alegria de felicitá-lo
pela brilhante vitória de um mandato que se inicia à frente de um dos grandes Estados desse País, essa Casa sente

a salda daquele extraordinário Seilador da República,
que tanto brilhou e pontificou aqui, neste Senado_ Federal. Mas, tenho certeza de que V. Ex• é um desses homens públicos preparados para desempenhar o mandato, seja ele qual for, com a capacidade, com a inteligência, com a bravura, e com a coragem que é nece~sãria. V.
Ex' vai para uma experiência nova e imPortante, quando
a Nação olha para os govc:nos- do PMDB, na expectativa do que eles farã.o. A crise é grave, é séria e é difícil,
os problemas do Estado do Paraná são infindáveís, maS
tenho convicção absoluta de que V. Ex~ haverá de dignificar aquele mandato, haverá de encontrar na resistência
e na bravura do povo de sua terra, nos seus auxiliares, e
na sua capacidade criativa, as condições necessãrias para
que nós todos possamos acompanhar o seu des~mpenho
à frente do Governo do Paraná, e podermos dizer: valeu
a pena, porque-José Richa, mais uma vez,_ como era de se
esperar, está cumprindo, excepcionalmente o milndato
popular. Meus cumprimentos ao prezado irmão e grande
companheiro, GoVernador José Richa. (Muito bem! Palmas.)

O SR. JOSf: RICHA- Eu quem agradece suas generosas palavras.
O Sr. A/fonsõ CamargO- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt:: RICHA ~Pois não, ilcibre Seiulifor.

O Sr. Affonso Camai'go - VoU registrar, em meu
nome e no do Senador Álvaro Dias, exatamente- seus
companheiros de Bancada, aqueles que não vão ter a
desventura de ficar priVados da -sua- convivência, pã.ra dizer que este momento é de grande emoção para nós, para
mim, pessoalmente, que comecei com V. Ex' a fazer política. Recém-formado i V. Ex' airida na- universidade,
muito batalhamos pelas idéias políticas e derilocratização do poder, durante anos e anos, tão identificados
pelas mesmas idêias que, no momento em que, pelos caminhos da política ficamos em partidos diferentes, V.
Ex• sabe que aqui, no Seflado sempre batalhamos pelas
mesmas causas. Eu gostaria, também, em nome da nossa
Bancada, que fala em nome do Paraná, trazer aqui a
confiança do nosso povo no seu futuro governo. O-Senador Nelson Carneiro, ·com aquela sua sabedoria, jâ' há
muito conhecida de todos nós, identificou a personali~a
de de V. Ex': a modêstia e o trabalho. Eu colocaria ainda
mais uffia qualidade muito grande de V. Ex•, uma quali~
dade muito importante para os polfticos- a sua coerên~
cia. E é por isso que o Paraná confia em V. Ex•, porque
V. Ex' é modesto, V. E:v é coerente e V. Ex• certamente
vai honrar os votos que teve no nosso Estado e vai resolver os nossos problemas trabalhando para o nosso povo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. JOS~ RICHA- Muito obrigado a V, Ex•, Senador Affonso Carriargo. -

O Sr. Lomanto Júnior -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS~ RICHA- Com muito prazer, cOncedo o
aparte ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Governador, permita-me,.90e
eu assim o chame neste momento de despedida, que representa para todos nós um motivo de tristeza e~ mistura a tristeza com a alegria. Sábe que temos muftos víncu-:.
los, eu diria melhor, muitos liames quC 'hos têm feito
cada vez mais amig-os. Escolhemos ambos a mesma profissão. Trilhamos os mesmos caminhos ãrduos, diflceis e
não me canso de repetir que pertencemos à mesma
família que Mangabeira chamava de família dos desgraçados, os que escolheram os difíceis e espinhosos caminhos da vida pública; ambos trilhamos esse mesmo ca-.
minho. E um dia Deus me permitiu, não sei, por certo
inspirou o povo da terra onde V, Ex• nasceu e eu rile tor~
nei cidadão londrinense, portanto, irmão de V. Ex• O
convívio nesta Casa, Senador Josê Richa, nOs apfoximqu muito e eu tenho a certeza, pelo menos da minha

parte, eu o coloco naquela agenda, naquela lis_ia dos
meus amigos fraternos. V. Ex• conquistou a Simpatia d;;t
Casa inteira, V. Ex• deixou aqui um pugilo de ariligos, e
entre estes, o mais modesto, o seu conterrâneo cidadão
Iondrinense. Sei que V. Ex' vai sob as esperanças maiores do povo paranaense. V. Ex• representou, sem dÓvida
alguma, o anseio do povo nestas últimas eleições de 15 ·
de novembro. O povo o_ escolheu não por um sirt:tples
episódio eleitoral, o povo o escolheu no julgamento a
uma: vida inteira dedicada ao Paraná. Chega V. Ex',
acredito que ao pontO máximo que um cidadão pode aspirar n·a sua vida, que _é o de governar a ·gU:a terra; chega
pela vontade do povo. Vai V. Ex• govepiar respaldado
pela força popular e todos nós estaremoS aqui, no Senado, nesses quatro anos, contemplando o siu trabalho. E
creia sinceramente que este seu conterrâneo, embora honorário, estará fazerido preces para que' a, sUa administração seja sem dúvida alguma a corresponl:fência à grande confiança do povo do Paraná. Sej_a feliz; meu prezado
e querido colega; que Deus o ajude nessa tarefa dificil,
mas empolgante, que é governar a sua própria terra. Que
Deus o abençõe nessa sua missão e que, ao término do
se-ü' mandato, todos nós, os paranaenses que lá nasceram, os paranaenscs honorários como eu, todos _os brasileiros possam dizer que, realmente o Governador José
Riçha entrou. sob as esperanças do povo e saiu sobre os
agradecimentos e os aplausos dos seus conterrâneos.
O SR. JOSt. RICH~- Obrigado, Senado~ Lomanto
Júnior.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE RICIJA -

Com prazer.

O Sr. José Uns- Meu prezado amigo Senador José
Richa, agora Governador do Paranã, vamos certamente
sentir uma grande falta de V. Ex• nesta Casa. Tantas ve~
zes, por tantos anos, debatemos _os problemas nacionais;
que sentirei a falta de V, Ex•, sentirei um vazio neste plenário. Em certas ocasiões meu caro Senador Richa, eu
me sentia confortado no-de_bate, pela sensação do dever
cumprido. Em muitas outras sentia-me porém abatido
pelo fulgor, pelo brilho da sua inteligência e pela força
do seu convencimentoA Mas uma coisa é certa, numa situação ou em outra sempre percebia que a amizade crescia. E agora V. Ex' nos dá um grande exemplo: ganha o
Governo do seu Estado. O Paranâ.é um Estado feliz. Eu
tenho absoluta certeza de que V. Ex• será um grande governador. Sucesso. Obrigado.
O SR. JOS:E RJCHA- Muito obrigado, Senador José Lins.

O Sr. Almir Pinto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS.E: RICHA- Com -muito prazei', nobre Se-nador.
O Sr. Almir Pinto- Meu nobre colega, futuro Gover~
nadar do Paraná, Senador Josê Richa. Na verdade, todos os seus companheiros do PMDB prati~mente falaram por sua Bancada. O PDS falou pe-lo seu Uder e alguns dos seus com-pinheiros passam agora a
cumprimentá-lo, pela vitória brilhante que conseguiu,
para governar o seu Estado. V. Ex-' -- eu assisti por
várias vezes nesta Casa - lutando pela prosperidade do
Paraná procurando mostrá-lo ao povo brasileiro como
grande produtor de café e soja. Antecedeu uma preparação do terreno, para o plantio das sementes, que V.
Ex' decerto tambêm chegou a regar. Mas V. Ex•
caracterizou-se como um excelente semeador da semente
política. V. Ex• começou sua vida como Prefeito de Londrina; adubou_esta semente; chegou à Câmara Federal,
de lá veio para -o Senado Federal e esta semente foi ger~
minando e levou V. Ex• hoje, à curul governamental do
seu Estado. Uma alegria para o povo do Paranlt e eu,
como seu -amigo, companheiro de Senado, desejo dizer a
V. Ex• neste instante que estou a desejar-lhe os inelhores
votos de felicidades à frente do Governo do Paraná e que
dias bonançosos soprem para V. Ex• e sua excelentíssima
família.

O SR. JOS.E: RICHA -Muito obrigado, nobre Senador Almir Pinto.

Março_ de_ 198._3

Ouço o nob_re Senador Alb_erto ·silva.

O Sr. Alberto Silva - Senador José Richa, cheg!lei um
pouco atrasado ao discurso de V. Ex•, mas desejo expressar aqui, em nome do meu Estado e do nosso Partido, os
meus cumprimentos a V. Ex•, a quem aprendi a resPeitar
nesta Casa, como homem que defendeu a política do café
com a veemência e com aquela intensidade necessária,
mostrando ao Governo as falhas que havia na comercia·
lização, no plantio e no financiamento. Agorá, V. Ex' vai
dirigir o Estado. Quero lembrar-lhe que na sua capital,
em Curitiba, existe um dos melhores e mais modernos
sistemas de transporte urbano., implantado anteriormente à minha investidura na Presidência da Empresa Brasi·
Jeira de Transporte Urbano. Mas tive oportunidade de
conhecer o projeto, ampliá-lo. Existe no Governo do Paraná um instituto de pesquisa que aPlica uma tecnologia
avançada de sinais comandados por computador' dando
exemplo ao Brasil de que é possível resolver o problema
do transporte urbano. Lembraria a V. Ex', homem progressista como ê, amante do seu Estado, db seu povo e
deste Pais, e sei que fará com que lá na sua capital se volte outra vez a desenvolver o transporte urbano, porque
parece que parou. Não se trata mais dissÇ> e as populações sofrem- ·as conseqUências de um mau transporte
urbano. Feliz êxito nó Governo de V. Ex•, é o que lhe desejo, e disponha do a~igo-e engenheiro.
O SR. JOSf: RICHA- Muito obrigado, nobre Senador Alberto Silva.
Ouço o nobre Senador "Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador José Richa, V.
Ex' recebe nesta tarde as justas homenagens de todos os
seus colegas e de todos os partidos políticos com assento
nesta Casa. V. Ex• iranjeou a simpaÚa de todos nós, não
só_ pelo seu patriotismo, pelo seu espírito público, pela
sua dignidade no exercício do mandato, mas sobretudo
pelo exemplo que V. Ex' nos trouxe como Prefeito de
Londrina e como Deputado Federal, todos esses exercf·
cios de mandato feitos no exclusivo interesse público. Sa·
bemos todos da responsabilidade que V. Ex• irá assumir
a partir do dia quinze: dirigir um dos Estados mais im·
portantes do Brasil, o maior produtor agrícola deste
Pafs, o maior exportador de grãos. V. Ex• foi uma alternativa escolhida pelo povo do Paraná, Duma disputa
com eminente homem público daquele Estado. V. Ex•
leva consigo, portanto, a responsabilidade de dirigir
aquele grande Estado e de pôr em prática todas aquelas
sugestões que V. Ex' apresentou na tribuna do Senado. E
também irá conhecer, agora, as dificuldades do Poder
Executivo, aquelas reclamações e pr_otes~s muitas vezes'
imProcedentes que só quem está no exercício do mandato, quem está com a responsabilidade de dirigir um Esta~
do é que sabe quão sérias e profundas. Mas, por tudo is·
so, nós lhe desejamos êxito no seu Governo. Porque do
êxito do seu -Governo e do êxito de todoS os goveinos
que se empossarão em 15 de novembro é que estarlt, de
uma certa forma, a salda para a crise institucional,
nômic3. e política .que existe no Brasil;-Daqui V. Ex• levá,"
nesta tarde, o incentivo e o aplauso de todos os seus velhos companheiros e amigos.

e_co-

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães - Quero neste instante juntar minha voz à de todos os que o apartearam.
O SR. JOSE Í.UCIJA -

Não quero tanto falar do político, porque muito já foi
dito pelos colegas. Quero _dizer, simplesmente, Que, Desta
convivência de quatro anos, tive a oportunidade de conh~r a grande figura humana que~ V. Exf, o seu entusiasmo na defesa das causas nas quais acredita, seu empenho em favor dos amigos, seu amor ao Paraná. Não
somos companheiros de partido, mas muito me honraria
se me tivesse entre os seus inúmeros amigos. V. Ex• fará
faltà ao Senado, mas os amigos que aqui deixa estarão,
de longe, acompanhando seu êxito à frente dos destinos
de sua terra.
O SR. JOSE RÍCHA nador.

Muito obrigado ao nobre Se-

Março de 1983

Com muita -honra, nobre Senador João Cillmon.
O Sr. João Calmon - À hora de sua despedida
desta Casa, que tanto dignificou, V.Ex•, nobre Senador'
José Richa, está recebendo consagradora homenagem de
seus colegas de todos os Partidos. Como úniCo representante do Espírito Santo nesta sessão, desejo saudá-lo
com a maior efusão, formulando-lhe votos de integral êxito à frente dos destinos do Páraná. TiVe o privilégio de
ser seu colega na Câmara dos Deputados, onde sua inexcedível_combatividade o credenciou como um admirável
parlamentar. Mais tarde, encontrC?i-o à frente da Prefeitura de Londrina, quando V. Ex• me honrou com sua
presença no lançamento de meu livro "A Educação e o
Milagre BrasileiroS. Naquela oportunidade, o jovem e
dinâmico prefeito de Londrina já marcara SUa ãdminis~;
tração pela alta prioridade dada à educação. Agora, es~
colhido pelo povo para governar o Paraná, V. Ex• certa~
mente alcançará o mesmo sucesso que tem marcado todas as fases de sua flutuante carreira política. São estes,
eminente Senador José Richa, nesta hora de sua despedida, os votos de seus amigos e admiradores do Estado do
Espírito-Santo.
O SR. JOSE RICHA - Srs. Senadores, desculpemme se eu não me dirigi, após cada um dos apartes, com
uma palavra particular e especial a cada uin que me honrou com o seu aparte. f:. que eu quis aproveitar para fazer, ao final, coletivamene, o agradecimento comovido a
todos os que deram alguma contribuição para que eu
guarde de lembrança para os meus filhos, para os meus
netos, este discurso de despedida e possa ver ali registrado tantas palavras generosas que meus colegas que comigo conviveram, e com quem tive o privilégio de conviver,
nestes quatro anos, disseram a meu respeito. Fiz também
questão de fazer este agradecimento coletivo por uma
questão regimental. Sei que o Pres-idente desta Casa, a
esta altura, deve estar muito menos preocupado com a
minha despedida do Senado, e muito mais preocupados
com a minha despedida desta tribuna, como fiel zelador
do cumprimento do Regimento Interno. Mas podem todos aqueles que me honraram com seu aparte, com sua
palavra de estímulo e de amizade e a todos ~queles que
também por uma questão de tempo e de cumprimento ao
Regimento Interno tiveram vontade - eu o sei, mas não
o fizeram - podem todos ter a certeza de que, apesar do
todas as atribulações que nesta hora dificil irieí encontrar lá no meu Estado e que irá me absorver quase todo
tempo disponivel, mesmo assim, podem todos ter certeza
de que encontrarei sempre alguns momentos_ para, através das minhas orações, lembrar-me de pedir a Deus que
proteja e ilumine esta Casa e todos aqueles que aqui, direta ou indiretamente, se envolvem nessa discussão, porque sei que nesta hora difícil para o Brasil é aqui no Congresso Nacional que está a nossa esperança e onde está,
sobretudo, depositada a confiança no futuro do Brasil.
Muito obrigado.(Muito bem/ Palmas. O orador é efusivamente cumprimentado.)
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) --A Presidência
irá suspender a sessão por dez minutos, a fim de que os
nobres Srs. Senadores possam cumprimentar o orãdor.
(Suspensa às 15 horas e 32 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 42 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está reaberta
a sessão.
Senador José Richa, a Presidência não se sentii'i"ã feliz
se não dirigisse algumas palavras neste instante. Eviden~
temente que o tom não será aquele mesmo do Plenário,
porque, consultados os colegas de Mesa, todos discordaram, porque nós nos sentimos orgulhosos com a eleição
do Senador José Richa para governar o Paraná, e mais
orgulhosos ainda com o reS;istro que fica da passagem de
· um homem público notâ ve!, construtor legitimo, nos
Anais da vida do Senado.
Aqui fica o _exemplo de homem público, e o homem
público que sai do Senado para governar um Estado no~·
vo, um Estado florescente, leva uma mensagem de esperança, e deixa uma retaguarda que neste instante nós v a~
mos confessar. Estes Senadores todos que se manifesta-_
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ram aqui vão ajudá-lo na desafiadora tarefa de governar
o Paraná.
~a mensagem melhor neste fim de tarde. Guarde com
carinho a manifestação de hoje; é a solidariedade, acima
dos partidos que o homem público sabe receber quando
tem o merecimento que o Senador José Richa conquistou nesta Casa.
A Presidência sente-se orgulhosa; os companheiros de
Mesa não têm o que lamentar com a ausência do_Senador José Richa, porque nós todos vamos dizer com mui~
to orgulho: governa o Paraná o Senador José Richa, nos~
so colega, sempre Senador da República.
Era o que tinha a dizer, neste irtstante que não é de
despedida. (Mui to bem! Palmas.)
O SR. PRESID~NTE (Nilo COelho)-Tendo em vista a criação, através da Resolução n9l, de 1983, promul~
gada em 3 de março de 1983, de autoria do SenadorOdacir SOares e outros 'Srs. Seriadores, -da. ComissãO Parlamentar de Inquérito destinada a investigar problemas
vinculados ao aumento populacional brasileiro, a Presidência_, @~9rdo com as indicações das Lideranças~ de-signa para integrar a referida Comissão os seguintes Senadores:
Suplentes
PDS.- Titulares
Claudionor Roriz
Lourival Baptista
João Lobo
Lomanto Júnior
Almir Pinto
Passos Pôrto
Marcondes Gadelha
Juthay Magalhães
Murilo Badaró
Eunice Michiles
PMDB - Titulares
Suplentes
Mário Maia
José Ignácio
Hélio Gueiros
Gastão MUller
Jaison Barreto
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requ~rímento que_ vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
P lido o seguinte
~REQUERIMENTO No 187, DE 1983

Nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento lnterno, requeiro a convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro Amaury Stábile, da Agricultura, a fim de
que, peianie o Pienár_iO, pi-este ínforrilações sobre o contrato da empresa CAPEM! para o desmatamento da
área da bacia de inundação da hidrel~tfica-·de Tucuruí e
o prosseguimento desses trabalhos.
Sala das Sessõ_es, 9 de março de 1983. - Aloysio.Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia, nos_ termos do art. 279, II, c, nQ 9, do Re-gimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 188, DE 1983
···- E.Xm9 Sr. Presidente do Senado Federal
Considerando que data de 28 de setembro de 1969 Q
Decreto-lei nQ 898, que "define os crimes contra a segurança nacional, a ordem polític-a·e social, estabe1ece seu
processo e jUlgamento, e dá outras providências";
CorisideraDdo que O referido Decreto-1ei foi imposto à
Nação pela Junta Militar, durante o recesso forçado do
Congi'eSso Nacional;
Considerando que a Lei nQ 6.620, de 1978, aprovada
por decurso de prazo, manteve a mesma estrutura daquele Decreto-lei;
Considerando que numerosas são as restrições, inclusive de integrantes dos Tribunais Superiores, a determinada~ disposições daquele estatuto, e que não se compadecem com o estãgio de recuperação democrático _que
-vive o país;
Considerando que todas as instituições jurfdicas nacionais têm constantemente pugnado pela revogação da
referida lei, sem excluir a possibilidade de inserir, na le-
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gislação penal e processual ordinária, as disposições julgadas necessárias à manutenção da ordem polftica e social;
Considerando que, ainda nos últimos dias da semana
passada, o ilustre Ministro Presidente do Supremo Tribunal Fe~eral, embora julgando necessâria a Lei de Segurança Nacional "para defender o Governo e o Estado
dos subversivos, admitiu contud.D que venha a ser reformada e adequada à situação poHtica atual do país", reconhecendo naquele estatuto "qualidades e defeitos";
Considerando que é dever do Congresso Nacional eliminar defeitos e imperfeições existentes na legislação, e
pub!icãmente reconhecidos pelos que são compelidos a
aplicá-los;
Considerando que a restauração democrática não se
compadece com a vigência de leis de exceção, cumprindo
recordar que partiu do Executivo, em face do clamor nacional, a iniciativa da revogação de outros estatutos semelhantes, como o Ato Institucional n9 5 e o Decreto-lei
n9 477, além do projeto de anistia e o da emenda consti·
tucional de eleições diretas para os governos estaduais;
Considerando que, ouvido pela imprensa na capital
baiana, o nobre Presidente da Câmara dos Deputados
igualmente afirmou ser necessária "a imediata modificação da Lei de Segurança Nacional, desejada por to·
dos";
Considerando que, em sua recente Mensagem ao Congresso Nacional, o Presidente João Figueiredo acentuou
a necessidade de imprimir-se efetividade a todas as vir~
tualidades do sistema democrático;
Considerando ainda que, no mesmo documento, o
Chefe da Nação anunciou sua decisão de submeter à
apreciação legislativa, com brevidade, "monumentos
jurídicos tradicionais", tornando assim mais fácil a revisão de outros estatutos, mais recentes, sem elaboração
legislatiVa e rafzes na tradição jurídica nacional;
Considerando também que, ao sugerir o estabelecimento de uma trégua polftica, visou certamente Sua Excelência à convocação de todas as correntes de opinião
para a tarefa do aperfeiçoamento democrático;
Considerando finalmente, que, tal como sucedeu com
o problema de organização do júri popular e das disposições a ele pertinentes, se torna inadiável que se abra, a
nível nacional, um amplo debate, capaz de levar o Congresso Nacional a votar lei que venha a erradicar da le·
gislação brasileira a referida lei de exceção.
Requeiro, ouvida a Casa e com fundamento nos arts.
75, letra "a", 76, 77 e seus respectivos parágrafos, do Regimento Interno, seja cr1ada uma Comissão Especfi!l,
composta de 5 membros, para no prazo de noventa (90)
dias apresentar projeto de lei, que, aprovado, venha simplesmente revogar ou substituir a atual Lei nq 6.620, de
1978, que alterou o Decreto-lei n° 898, de 28 de setembro
dC 1969, expU:rigíitdo-a de sua característica de lei de exceção.
Sala das Sessões, 7 de março de 1983,_- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento que vem de ser lido será incluído em Ordem do
Dia, pendente de parecer da Comissão de Segurança Nacional, cuja competência regimental se compreende a
matéria a ser estudada pela comissão especial que se pretende criar.
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa,
requerímentos que serão lidos pelo Sr. J9-Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 189, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 112, de 1981, que "autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu (SP) a elevar em
Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida coo-
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solidada interna, .. feita a reconstítuição "dO p-rocesso, se
necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983 . .,....... Severo Gomes.

(quatro ~milhões, setecentos e três mil cruzeiros, feita a
reconstituição do processo,_se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de l983._....,....João Castelo.

REQUERIMENTO No 197, DE 1983

REQUERIMENTO No 190, DE 1983
Nos tetmos do disposto no art. J67 do Regimento Interno, ~equeiro o desarquivB.mento do PRS 251/81 de
autoria da Comissão de Economia, que autoriza. a Prefeitura Munícipa1 dC Rublã:taba- (GO) -a ele"var em
Cr$ 2.800.500~00 (dois lnllhOCS, Oitocentos- ffiil e quinhentos cruzeiros), o mo-ntante de sua dfvida consolida"da, feita a reconstituição do processo, se-ne6-~sária.

Sala das Sessões, 9 de março de 1983. Santil/o.

Henrique

REQUERIMENTO No 191, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In-

terno, requeiro o desarquivamento do PRS 279/81 de
aUtoria da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Mufticipal -de ItapurB.nga (GO) a elevar em
CrS 8.469.000,00 (oito milhões e quatrocentos e sessenta
e nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituiçãO do proceSSO, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983~- Henrique

San til/o.

REQUERIMENTO No 192, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 307 do Regimento Interno1 requeiro ·a desarquivamento do PrÓjeto de Resolução n9 183f81 que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte a elev-ir- em Cr$ -29.364.200-,00
(vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e
duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida coflsolidãda, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983. - Moacyr
Duarte.

REQUERIMENTO No 193, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS 244/81 que
"áutoriza o Governo· do Estado da Bãhia a contrataioperação de empréstimo externo, no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta- milhões de dólares norteamericanos), destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado", feita a reconstituição do
processo; se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de !983. -Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO N• 194, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeirO o deSarquivamento do PRS 253/81 de
autoria da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de !porá - (00) a elevar Cln CrS
2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil
e oitocento.s cruzeiros) o móntante de sua dfvida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. - Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO No 195, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367.do RegimeritOinterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de ReSo·
lução n'i' 264(81, que autoriza a Prefei~ura Municipal de
Montes Altos (MA) a elevar em Cr$ 6.214.700,00 (seis
milhões, duzentos e quartoze mil e setecentos cruzeiros)
o montante de sua dívida Cons-Olidada, feita a rec_onstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de !983_, -João Castelo:

REQUERIMENTO No 196, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regim~nto Interno, requeiro o -desarquivarnento do Projeto de Resolução n9 267JS!; que autoriza a Prefeitura MUníCíp"ã.fde
·~catu (MA) a contratar empréstimo de Cr$ 4.703.000,00

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS n'i' 37/82, que
-"altera o Regimento Interno do Senado Federal", feita a
reconstitUição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983.- SenadOr Ju-

tahy Magalhães.

REQUERIMENTO No 198, DE 1981
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Intirno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 51/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão (MA) a elevar em Cr$
17 .438.000,00_ (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e
oito mil cruzeiros) o montante da sua dívida consolidada, feita reconstituição do processo, se ne~sária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983.- Senador Joiio
Castelo.

a

REQUERIMENTO No 199, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 82/82 que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros) o
montànte de sua dívida consolidada, feita a reconsti..
tuição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983. - Moacyr
Duarte.

REQUERIMENTO No 200, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do ProjetO de Resolução n'i' 125/82 que autoriza a Prefeitura Municipal de
Campina Grande (PB) a elevar em CrS 51.767.900,00
(dfiQuerltiC Um lniihões, setecentos e sessenta e sete mil
e nOvecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a recons.tituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983. -Humberto Lu-

cena.

REQUERIMENTO No 201, DE 19.83
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS n'i' 136/82
que "autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar
em CrS 602.516.000,00 (seiscentos e dÕis milhões, quinhentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua
dívída consolidada", feita a reconstituíção do processó,
se necessária.
Sala das Sessões, 9 de marçO de 1983. o:-Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO No 202, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento· do PRS_ n'i' 137/82
que "autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar
~ ~- CrS 1.702.223.000",00 (uni -bilhãO, setecentos -e dois
milhões, duzentos e vinte e três rriil cruzeiros), destina~o
a implantação de sistemas simplificados de abãstecimento de água em municípios do Estado", feita _a reçonStituição do processo, se necessária.
Sala das-Sessões, 9 de março de 1983. -Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO No 203, DE 1983
Nos termos do disposto no art: 367 do Regimento Interno, ~ueiro o dçsarquivamentO' do Projeto de Resolução n'i' 145/82 que "autoriza a Prefeitura Municipal de
Canipinã Grande (PB) a elevar em CrS 1.009.884.000,00
(um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro
mil cruzeiros), o montante de sua divida_ consolidada",
feita a reconstituição do processo, se_ necessária.
Sala~das Sess~es, 9 de março de 1983.- Humberto Lu-

cena.
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REQUERIMENTO No 204, DE 1983
Nos termos do dispsto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PR-127/81, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
_ Sala das Sessõ_es, 9 de março de 1983. - Passos Pôrto.

REQUERIMENTO No 205, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~> 354/81,
que "modifiCa-a redaçãO do artigo 176 da Lei n'i' 4.737,
.de 15 de ju!hp _de 1965, que institui o Código Eleitoral",
feita- a reconstituição do processo, se necessária.
Sila---,---das Sessões, 9 de março de 1983.- Jutahy Magalhães.

REQUERIMENTO No 206, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n'i' 355/81,
que "altera a redação do artigo 92, caput, da Lei n'i'
4.737, de 15 de julho de 1965, que institUi o Código Eleitoral", feita a -reconstituição do processo, se necessária.
Sala das S_essões, 9 de março de 1983.-Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Os requeri-

mentos lidos serão publicados e incluídos em Ordem do
Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. )9.
Secretário.

E lido o .seguinte

PROJETo' IJE LEI DO SENADO No 11, DE 1983
Altera a Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973
- "que regula os direitos autorais, e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta;
Art. f'i' O Cap[tulo II, do Título VIII, da Lei n~
5.988, de 14 de dezembro de 1973, passa a ter o seguinte
art. 130, renumerados o atual art. t30.e seguintes;
"Art. 130. f:: vedado imprimir obra literária ou
produzir versão cinematográfica ou representação
teãtial que divulgue memórias de criminoso condenado pela Justiça, relativas a delito por ele praticado.
·§ 1'i' Nas_ condições do preceituado no caput deste artigo, nenhum direito autoral poderá ser considerado ou reclamado.
§ 2'i' O disposto nesre artigo não se aplica aos
·
delitos poHtícos."
Art., 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Está se generalizando, entre nós e em todo o mundo a
prática, anti-social, de dar divulgação a memórias de criminosos condenados pela Justiça, fazendo verdadeira
apologia do crime e, assim, transfórmando os delinqüentes em heróis exemplares para a juvef!.tUde. Alguns, até,
se locupletam do próprio crime praticado e, por meio do
direito autoral, enriquecem nababescamente, numa atitude de extrema zo~baria pela sociedade que os puniu e
Os segregou do seu convívio.
- Vale ~essaltar a publicação pelo Jornal O Globo, em
sua edição de 17 de abril de 1979, ná Coluna de Carlos
Swann, da seguinte nota:

"CRIME FRANCI';S NÃO VAI COMPENSAR
Os criminosos franceses nãd pOderão mais receber direitos autorais por sUas memórias literárias
(ou versões cinematográficas das mesmas). Até o final do mês, o Senado-vai aprovar a "Lei Mesrine",
pela qual se impedifá que a narração da delinqUência enriqueça o delinqüente.
O projeto da lei surgiu qlJando o atar Jean Paul
Belmondo fez um contrato de compra dos direitos
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cinematográficos das memórias de Me_srine, o ••inimigo público n9 I da França", que está foragido há

mais de dez meses e tem ganho dinheiro com a
publicação de seu livro."

A violência não é privilégio desta ou daquela Nação.
Está generalizada por toda a parte.
O Governo Federal atento a esse grave problema não
tem medido esforços no comb~te à crímin_alidade, procu-

rando soluções eficazes, no seOTído de atenuar ou mesmo
impedir o- seu constante aumentO.
O brilhante editorial de O Globo sob.QJitulo, Uni~o
Contra o Crime, de 2 de abril de 1979, retrata fielmente

esta preocupação do Governo.
Diz o artigo:
"UNIÃO CONTRA O CRIME
A disposíção do Ministro da Justiça de coordenar
e incentívar um esforçO -naCional de c6mbate a criminalidade representa indicador preciso da gravidade a que chegou o problema.
Trata-se de atitude inédita: nunca antes o Governo Federal encarou a defesa dos cidadãos contra _o
crime como responsabilidade sua. Pode ser exalamente o que faltava para que, também pela primeira
vez, se obtenham resultados positivos em escala significativa.
Como disse hã algumas semanas o General Antônio Carlos Muricy, pouco depois do assalto em que
quase perdeu a vida, a defesa da sociedade exige
unidade de comando. É evidente- a ponto de ser
alarmante que ninguém o tenha dito antes.
No Rio, onde o veterano chefe militar ofereceu o
seu conselho, essa unidade não existe. Ao contrário,
os dois braços principais da manutenção da ordem
as polícias militar e civil, dão freqUentemente a impressão de serem aliados relutantes e mutuamente
desconfiados.
Deve-se esperar que a iniciativa do Ministro da
Justiça, chamando a Brasília os Secretários de Segurança, promovendo o estudo e debate da situação,
desperte consenso em torno da necessidade do trabalho unificado.
Isso, -em todos os sentidos. O entrosainento precisa ex.islir entre organismos federais, estaduais e municipais; entre os governos dos Estados; e, finalmente, entre as diferentes ái'eas· de cada organismo.
E, ampliando-se o conceito d_o comando unificado até suas maiores implicações surgirão, espera-se,
éondições para que ele também passe a existir na
base da pirâmide.

Hã inómeras outras vantagens numa abordagem
federal da questão. Entre elas, estã levar a defesa do
cidadão urbano Gã que a criminalidade, como
problema social grave, é, acima de tudo, fenômeno
metropolitano) para as agendas ministeriaiS.
Nesse foro serâ possível pela primeira vez associar os índices da criminalidade aos demais fatores
costumeiramente analisados quando se procura aferir a qualidade de nossa vida - e assim aumentar o
realismo da visão do própriO-governo sobre o estado da Nação.
Não vem ao caso; no âmbito dos objetivos do
Ministro Petrônio Portella, discutir as raízes econômicas e sociaiS do crime e da violência nas ruas. Evidentemente existem, mas eliminá-las já é parte da
estratégia global de desenvolvimento; além disso,
fixar-se nelas pode ser uma forma bastante eficaz de
não fazer coisa alguma.
A ofensiva que agora se esboça precisa ser pragmática, di reta. ~necessário reformar prãticas administrativas, reexaminar leis, redistribuir recursos e, principalmente, coordenar esforçoes e subordinar
vontades ao bem comum.
Em nenhum campo de atividade os problemas
existem isolados no espaço. Não adianta prender
mais gente se não há celas para colocar os detidos;
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d!! nada serve constriir prisões enquanto isso sígnificar a construção de fãbricas de delinqUentes. Muito
- --menos tC:m sentído reclamar da superlotação dos xadr.ezes enquanto muitos dos que lá estiverem forem
vítimas_ do sistema que faz companheiros de cela o
a!Sa1tante e:ffipf:demido e o operãrio sem doc_l!_nl.ento.
Eiififfi, mesmO cuidadosamente seleci__onando os
mais imediatos e concretos objetivos, hã muito para
fazer. O eSforço unificado que o Min1stro da Justiça
promete parece ser o único caminho eficiente para:
eXecutar uma parcela significativa da imensa tarefa." Além disso, os meios de comunicação de massa
tem contribuído sensivelmente para o aumento do
índice de criminalidade, uma vez que esses meios
criam informações erradas quanto a frequência e tipos de violências, banalizando-as e o que é pior,
habituando-nos ao seu convívio, como se fizesse
parie de nossas vidas.
A história desses condenados oferece ainda, as necessárias informações sobre métodos inteligentes e eficientes para se elaborar um crime. A literatura criminal estâ
repleta de atos crim-inosos praticados sob a inspiração de
obras literárias ou versões cinematrográficas,jã que estes
relatos proporcionam autênticas aulas de como preparar
e executar um delito._
Convêm ainda salientar, que a admiração dos jovens
pode ser dirigida para esses malfeitores hâbeis, esses "artistas do crime'' que concedem entrevistas coletivas, aparecem em manchetes nos jornais, tem sua história transformada em obra literãria, levando o nosso jovem à imitação por imaturidade, a sugestionabilidade ou a identificação.
A medida, porém não deve ultrapassar os seus legítimos parâmetros, ou seja, atingir a faixa dos denominaR
dos delitos políticos, os quais, como se sabe, possuem carac;t~ríslkªs Qiili_.g_t~ !iQ~__çhamados crimes CQJThUns, geralmente. praticados por motivos torpes ou cruéis.
O presente projeto, assim dando seqUencia ao recomendado no art. 153, § 8~', lnfine,da Constituição Federal, procura preservar a sociedade das "publicações e exte_riQ_riza__ÇÔ_ç_S___ÇQntrâria.Lil__moral e aos bons costumes".
Senado Federal, 9 de março de 1983.- Senador Gastão Miille!.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
Regula os_ 4Jreitos autorais, e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacio~al decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 130. A requefimento do titular dos direitos autorais, a autoridade policial competente, no caso de infração do disposto nos §§ 211 e Jll do artigo 73, determinarã a suspensão do espetãculo por vinte e quatro horas, da
primeira vez, e por quarenta e oito horas, em cadareinciR
dência.
_Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Educação e Cultura

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
SQbre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. IIISecretário.

t

lida a seguinte

Brasília, 9 de março de 1983
Senhor Presidente:
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento lnterno, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o
nome do nobre Senhor Senador Marcondes Gadelha
para integrar, em substituição ao nobre Senhor Senador
José Guiomard, a Comissã~ de Saúde, na qualidade de
Titular, e para integrar a COnlissão de Legislação Social,
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o nome do nobre Senhor Senador José Guiomard, para
substituir o nobre Senhor Senador Marcondes Gadelha,
como Titular.
·
-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de minha elevada estima e consideração.
- Aloysio Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as
substitu{ções sOlicitadas.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesGaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel HermesAlexandre Costa - 1oão Castelo -José Sarney- Jqão
Lobo - José Lins - Marco Maciel - Guilherme Palmeira - Albano Franco - Jutahy Magalhães - Luiz
Viana- João Calmon- José Ignâcio- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Henrique Santillo- Benedito
Canelas - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a
Hora do Expedien.te.
Passa-se à

OROEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido peo Sr. ltSecretârio.

!

fldo e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 207, DE.I983
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do item n~' 7, seja submetida ao Plenârio em 6~' lugar.
Sala das Sessões, 9 de março Pe 1983.- Tancredo Neves-.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo
com a deliberação do Plenârio, o item n' 7 será apreciado an.tes do item n~' 6.
O SR .. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 1981 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 673, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Sailta
Catarina a elevar em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiR
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 674l de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Ê o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 99, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 966300.000,00 (novecentos e sessenta
e seis milhões e treZentOs mil cruzeiros) o rpontante de
sua dívida consolidada interna:
-

O Senado Federal resolve.:
Art. l~' É o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976~ do Senado Federal, autorizado a elevar
em 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstiniõ Oe Tgua! valor, junto à Caixa Exonólilica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destirtado à construção
dos Hospitais Regionais da Grande Florianópolis, em
São Jos_ê e em Chapecó, naquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item l:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 116, de l98l (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecei n~ 765,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 4.266.593.330,50 (quatro
bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta cruzeirOs e

cinqUenta centavos) o montãnte de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~ 766, de 1981; da Comissão
-de CQ"nStiiuiçào e JUJ_tiça,, pela constitucionalídade e juridicidade.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 116, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em crs 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa
e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I~> E o Governo do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em CrS 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim d_e que possa
contratar empréstimos de igual valor,junto ao Banco de
Crédíto Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade 9-e
agente financeiro-do Banco Nacional_ da Habitação,_destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana e
comunitária para beneficiar áreas mais carentes em JUiz
de Fora e garantir à COPASA-MG continuidade de implantação do PLANASA no Estado de Minas Gerais,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de.Resolução n9 199, de 1981 (apresentado pela ComisSão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.180, de 1981), que autoriza a Prefeítu.ra M!.tri,Íçipal
de Macapá (AP) a elevar em CrS 115.723.113,00
(cento e quinze milhões, setecentos e vinte e três mil,
cento e treze cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.181 e 1.182. de 1981.
das C_omis_s_õ_es:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Raffios; ·e
de Munidpios-;-ravor-ável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 199, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Macapí (AP)
a elevar em CrS 115.723.113,00 (c~nto e quinze milhões. setecentos e vinte e três mil e cento e treze cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. (9 E a Prefeitura Municipal de Macapá, Território Federal do Amapá, nos termos do art. 29 da Resolução n~ 93, de II de outubro de 1976, do Seriado Fede-
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ral, autorizada a elevar em CrS 115.723.113,00 (cento e
quinze milhões, setecentos e vir:ite e três mil e- cellto e treze-cruzeiros) o montante de sua dívida-consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crédito de
igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A, CSte na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à pavimentação, implantação, sinalização e drenagem pluvial de vías públicas;
nos bairros de Julião Ramos e Jesus de Nazaré, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~ ~-0

SR. PRESID.ENTE (Nilo Coelho) -Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apresentadO pefã.CoffiisSão de
-Econonlia corri:o -cOnclusãÕ de seu-· Parecer n9 22, de
[982), que autoriza- o GoVerno dO Estado de Mato
Grosso a eleVar em .Cr$ 7.296.572.730,40 (sete biÍhões, duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos
e setenta e dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e
- - - quarenta centavos) o montante de sua dívida consolídada, tendo
PARECER, sob n9 23, de 1982, da ConiisSão
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentã.dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projf!_!O aprovado
~-PROJETO

DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1982

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
eleVai- em Cr5 7.290.572.730,40 (sete bfihões, duzentÕs e noventa e seis 'milhões, quinhentos e setenta e
dOis Dlil, setecentos e trhita cruzeifos e quarentB. Centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

o-senado Federal resolve:
Art. !9 I: o Governo do Estado d~--M:ato Grosso,
nos termos do art. 29 da Resolução n~> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 7.296.572.730,40 (s_ete bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o montante
de sua_ dívida consoli_d~da interna, a fim de que possa
contratar empréstimos no valor acima, junto ao Banco
do Estado de Mato Grosso S.A, este na qualiâade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinados à intCgrã.lízação do FAE-MT, com
complementação dos recursos do Estado para comunidade de grande e médio portes; garantir recursos adicionais para o atendimento de abastecimento de água às comunidades de pequeno porte; financiamento de obras de
- ínfra--estrutUra básicas e _de equipamentos comunitários,
naquela Unidade Federativa, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 29 Esta resolução _entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5:
Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolução n9 23, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 132, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiu~
taba (MG) a elevar em CrS 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 133 e 134, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição é Justiça, -pela constitucionã.lídade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto _aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltuiutab•
(MG) a elevar em CrS 424.489.240,00 (quatrocentos
e vinte e quatro milhões~ quatrocentos e oitenta e nove
mil e duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I~> E a Prefeitura Municipal de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais, nos termOs do art. 2~ da Resolução
n_9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 424.489.240,00 (quatrocentos e
vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil
e duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BN H), destinada à implantação do Programa de Complementação
Urbana - CURA, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
r_espectivo processo.
Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 7:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 135, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de s_eu Parecer n9 786,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e noventa e nove milhões,
novecentos e noventa e nove mil cruzeiros trezentos
e sessenfa e quatro cruzeiros e vinte çent_avos) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER; sob n" 787, de \982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram, (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões,
novecentos e noventa e nol'e milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senador Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos ítens III sua utilização coino lastro de aplicação financeira de entidades estaduais, só podendo ser
colocados no mercado através de ofertas públicas, mediante prévia autorização da Diretoria ·da Dívidã. Pública
do refeiido órgão, em função das metas de polítíca monetária e das condições vigentes no mercado financeiro.
5. A operação s.e acha devidamente autorizada pelas
Leis Estaduais n9s 5.828, de 6-12-71 e 8.120, de 4-12-81
(Lei de Meios).
6. A Secretada de Planejamento da Presidência da
República através do Aviso n9 351/82, de 31-8-82, ao Sr.
Ministro da Fazenda, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do aludido Estado, e o Conselho Monetário
Nacioilã1, ao apreCiar matêila-~ em sessão realizada em
28-4-82, manifestou-se, também, pelo acolhimento do
pleito.
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7.

Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas

vigentes e no- Regimento Interno da- CaSa; Somos pela
normal tramitação do projeto, uma vez que constitucio·

na! e jurídico e apresentado em boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 127, de 1982; que aprova as conclusões e recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nl' 69, de 1978.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.
E lido e aprovado o segUinte

}9.

REQUERIMENTO N• 208, DE 1983
Nos termos do art. 311, alínea "b" do Regimento Interno, requeremos reabertura da discussão do Projeto de
Resolução n~' 127, de 1982.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983.- Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o
requerimento, está. reaberta a discussão.
O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para discutir a
matéria.
O SR. MILTON CABRAL (Para discutir o pfojeto.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, está na Ordem do Dia o Projeto de Resolução n'
127, de 1982, "que aprova as conclusões e recomendações da Comissão Parlamentar e Inquérito instituída
pela Resolução n' 69, de 1978". Foi distflbuída aos Srs.
Senadores a pauta que contém um resumo desse relatório. Dada a extensão da matéria, ·vou rapidamente,
tanto quanto possível, ter e comentar a conclusão desse
relatório, começando pelo item I - Instalação e Desenvolvimento dos Trabalhos.
I - Instalação e Desenvolvimento
dos Trabalhos
-O Relatório do Senador
Jarbas Passarinho
Os trabalhos da CPI sobre o Acordo Nuclear
entre o Brasil e a Alemanha, pelo volume da matéria
apreciada, número de depoenteS natureza das investigações realizadas, permitíram o suficíenie- esclarecimento dos fatos qi.te motivarii.in a: sua constituição.
2. As Comissões P3:danientareS-ae Inquêrito,
instituídas nas duas Casas do Congresso Nacional e
criadas segundo os mandamentos constitucionais_ e
nas formas previstas nos Regimentos Internos, são
legalmente competentes no exercfcio de suas atribuições, podendo determinar as diligências que reputar necessárias, convocar Ministros de Estado e
autoridades a elas subordinãdas, autoridades estaduais e municipais, assim- como requisitar documentos de qualquer natureza de empresa de cujo capital
tenha participação o Estado.
I.

e

Esta conclusão faz referência às dúvidas levantadas
durante os debates na CPI, de que empresas estatais poderiam deixar de fornecer dados ou documentos requisitados por uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
3. O Senador Jãrbas Passarinho, com base nos
depoimentos e documentos de que dispôs no curto
espaço de tempo em que funcionou como Relatár,
ofereceu as seguintes conclusões sobre algumas das
denúncias veiculadas pela revista D~r Spíegel e im·
prensa brasileira.
a) não tem fundamento a notícia sobre o volume
de pagamentos aos alemães, à êpoca, por transferência de tecnologia;
Este assunto foi extensamente debatido e consta no
texto do relatório os valores, os números, as datas com
referência às transações efetuadas em pagamento de tecnologia ã Alemanha.

Quinta-feira IO

}) quanto à concepção do Acordo Nuclear, o
Senador Jarbas Passarinho concluiu sua apreciação
julgando conveníente o prOsseguimento dos trabalhos da CPJ, e sugerindo para isso a convocação de
vãrios técnicos e autoridades do setor nucleoelétrico
brasileiro.

h) não é verdade que houve a aquisição de tubulações em excesso;
Este assunto foi tambêm bastante -debatido, e comprovado que todas as tubulações adquiridas foram utilizadas na construção das fundações de Angra II.

c) dos resultados conhecidas até a data do Relatófio-Pai-Cial, o númei-o de ~tacaS defeituoSas se limitava a somente uma;
to roldivldamente-comprc,-.,;ado-;-e
única estaca foi depois recuperada.

-ESte-Ta

essa-mes-mã-

--_df_-(U;fU0;5igUild0 _os- relãiórlOs, foi corlsidefado
o mais adequado e conveniente entre as alternativas
examinadas, uma vez que prevaleceu o critério económico e aquele local exigia menores investimentos
em infra-estrutura;
Esse foi também um assunto longamente debatido. Fi- :c-:ou_-"j:irovado, pela leitura dos diversos relatórios feitos
aqui, por têcnicOs brasileiros e empresas construtoras intetnaciori.ais_de que o sítio de Angra realmente, pelas
êóndlçõ~ de custo, de exigências de investimento, tinha
que ser o indicado, embora este relator, mais adiantecomo sêrã verificado_ - tenha levantado a hipótese de
que outro sítio teria sido escolhido, por oferecer a expansão da iristalação de novas usinas, alêm de que consideramos a regiãó, a ~-~ía de Angra dos Rei~ como inadequada Para -instalação de usinas n~cteares.

a

não houve abandono da praia de Itaorna; os
estUdos buscam encontrar local mais favorável na
própria região pãra a 3~> unidade;
e)

-b que!- nos deb~"ies surgiram opiniõ~s d~ que a administração do prog~ama nuclear teria abandonado a praia de
ltaorna, face a necessidade_de deslocar a terceira unidade
da central nuclear. Na verdade, não houve abandono,
mas apenas o deslocamento dessa unidade. Isso está longamente apreciado e documentado.
f) não houve influência ou participação do
Banco Bozano Simonsen na escolha ou fornecimento dos equipamentos da KWU, por faça do Acordo
Nucl6ar entre os governos do Brasil e da Alemanha;

De fato, a participação do Banco Bozano Slmonsen
não foi registrado. Houve apenas a participação de uma
empresa de estUdos e planejamentos que, posteriormente, foi adquirida: pelo grupo Bozano $imonsen.Mas, a
eSsa éPoi:ia,- ainda nãO havia sido efetuado o Acordo do
---Brasil com a Alemanha.
g) reconheceu o Senador J arbas Passarinho o
atrazo das obras de Angra I, face o irrealíSmo do
prazo" fixado ori8ínalmente;

Nós tíVe_11_!9~_a oportunidade de_~nfí:ána!:__essa_co~clu
são. Consta do texto do relatório extensas apreciações
-sobre o atraso das obras de Angra I, a que refutamos,
falhas çja a~<;lmirtistração dl;l empresa responsável pelo
projeto, a empresa Furnas, pertencente a Centrais Elétricas Brasileiras.

a

~_) reconheceu que a decisão míniSteriai púa
escolha da Construtora Norberto' Odebrecht teve
suporte legal. ContudO, deixou dúvidas quanto à
justeza da decisão de adjudicar as obras civis de Angra ~~-e JJI à referida empreSa;

_g.§~~--ª-~SJ!I)j_o_..foi,_Jª"!Jl-Q~l'Jl. _e~@-ª.tiY:ª-111ente ana)jsado._
Consta do texto· do refa:tóriQ uma análise completa. E
nós_ t_amb_í;_m __conf!i-m_al11os _essa çonclu_são do Sr_. Senador
Jarbas Passarinho. Fazemos apreciação especía[ sobre a
matéria para, também, c_oncluir que houve, realmente,
um suporte legal, mas não foi justa a decisão da escolha,
porque nós defendemos a realização de concorrência
pública para contratação de obras dessa natureza.

i) reconheceu a desorganização do canteiro de
obras, principalmente quanto à segurança e higiene,
no período Inicial dos trabalhos;

Também encontramos razões para confirmar essa
conclusão, do Senador Jarbas Passarinho.
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De fato a CPI continuOu seus trabalhos após a sa[da
do Senador Jarbas Passarinho, e as convocações sucessivas foram feitas e constam da anãlise desses depoimentos
no texto do relatório:
-- Este Relator, em continuação à tarefa recebida
do Senador Jarbas Passarinho, manifesta sua concordância às conclusões a que chegou S.Ext- e que
foram aprovadas por esta CPI, cabendo, entretanto,
algumas considerações adicionais aos itens de e acima, constantes da parte referente à localização, conforme estão inseridas nos itens 38 a 45 deste item !.
Aliás, comentârío que eujã tive- oportunidade de tecer
hã poucos ínstaiite!>, mas que nós faremos com maior

profundi,dade logo a seguir.
II -

Aspectos Conjunturais
_da Energia

4. Devido à inexorabilidade da escassez, e até
do possível esgotamento do petróleo e da força hidráulica, previstos para Q_ próxirrio século, e tendo
em conta a crescente necessidade do carvão mineral
na produção de combustíveis sucedâneos dos derivados do petról~o. a energia de fonte nuclear passou
a ser COnsiderada ~o~o a melhor e mais promissora
alternativa para gerar eletricidade em grandes blocos e em confiável nível de segurança. Nos próximos
30 anos, o urânio e o ca
representarão os dois
principais recursos e_nergêt1cos para a geração de
eletricidade.
5. Apesar deste públlco e mundial atendimento,
proclamado pelos governantes das nações mais
adiantadas, persistem, e no momento crescem, as
preocupações com os elevados_custos da construção
de usinas nucleares, além d~s pesad[ssimas conseqüencias de o_rdem financeira, na eventualidade de
aCidentes que as- obriguem a reparos demorados.
Mesmo considerando os altos investimentos, o custo do KW gerado de fonte nuclear teÍlde a ser comde qualquer outra, inclusive a hídrica, na
petitivo
medidã" e~- que _e~ta -fÕr sendo esgotada.
6.-- sejam quais forem essas razões, a utilização
pacíficã -da energia ri"Uclear torna-se imperiOSa -para
resolver o indispensável suprimento de eletricidade
que toda a humanidade precisa para possibilitar a·
prosperidade económíca e assegurar melhores condições de vida às populações. A energia nuclear será
preponderante na fase de transição que o mundo
atravessa, dos pró1Cimos 40 a 50 anos, qlianào deverão surgir novas e inesgotáveis fontes que irão dar
solução definitiva à questão energética.
7. Por enquanto, verifica-se uma desaceleração
temporária na implantação de usinas nucleoelétri_cas, co_mprovada pela redução nas encomendas de
reatares, por razões de ordem econômica, embora
em alguns países por razões políticas. A França e a
Alemanha são exemplos recentes (redução, mas não

ao

par~lisação).

8. O esforço maior no presente está em aumentar o índice __ c:!_e _seg_u_ra~ça e eficiência dos equipamentos (aperfeiçoamento dos aluais projetas), enquanto avança o desenvolvimento dos reatares da 3•
geração, ao mesmo tempo em que se procura reduzir o custo do combustível nuclear, com tecnologias
mais eficientes e melhores condições de reciclagem
do combustível irradiado.
--9. O Brasil, ao ingressar na era nuclear, nada
mais faz do que acompanhar uma tendência universal. O expressivo número de usinas em operação, em
construção e em projeto, no mundo, comprova uma
realidade que se verifica irreversfvel.
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Quinta·f~ira_ \0-

10. Do potencial de 213.000 MW de capacidade
instalável no Brasil, c_orrespondente a 106.500 MW
médios de energia, 33.1 ocr (31%) estariam aproVeitaM
dos até 1990, 33.600 (31,5%) estão ínventariados e
39.800 (37,4%) estímados. Pai-tantO, hã uina disponibilidade de 73.400 MW médios para utilização
após 1990. DesSes 39.800 MW estimados, 10.000
são tidos como remanescentes (sem identificação) e
29.800 como potenCiarindividualizido-. riesse total
de 213.000 MW, é admissível alguma variação para
mais, porém nãO deverá superai- Os 10%. -0 Sr. Virgflio Távora aparte?

Permite-me V. Ex' um

O SR, MILTON CAllRA[-c:.. Pois não,
O Sr. VirgllitT TáVorâ - CoUbe-nos, nos idoS de
74/75, defender a posição adotada pelo Governo Gefsel,
à época, quanto à -s-olução do pioblema riuclear, que se
assegurou melhor para a Administração de então, Neste
momento, podíamos já citar que um dos pontos mais
controversos foi justamente esse tocado agora por V.
Ex~. isto é, os difeientes órgãos governamentais 'nunca se
entenderam. E era a crítica então feita pelo COnselho de
Segurança Nacion-al, e a crítica feita pela CBTN, antecessora da NUCLEBRÁS, de quanto realmente era o
potencial hidrelétrico·do Brasil. Variavam infinitamente
os números, de órgão para órg~o.
Não tivemos a felícid-ade de ler o relatório de V. Ex•,
só neste momento o estamos acompanhando, mas acreditamos que talvez seja este Um dos pontos mais pr:rrcutidos, porque todo mundo fala que o Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha teve por base necessidades puramente
de geração elétrica. Naquele momento, isso era segredo
de Estado, mas o General Hugo Abreu, no seu livro,
publicou tudo isso, não é malS segredo de Estado, assim
diríamos, como representante no CongressO, à ~poca,
que não teríamos dado- pelo menos de nossa parte- a
aquiescência, se fosse só para isso, pOrQue jusfamente os
dados, torno a repetir a V. Ex•, variam muito qtiã.ritO -à
existência do potencial hidrelétrico de que o Brasil dispõe. b a primeifa observação que gostaríamos de fazer
como uma contribuição ao esplêndido diScurso que V.
Ex• no momento profere.
O SR, MILTON CABRAL - Nobre Senador
Virgílio TáVora, esse assunto abordado por V. Ex• consta de uma das recomendações de nosso relatório, porque, na realidade, durante as investigações a que nós
procedemos foi constatado que tOdo o potencial conhe- cido ou estimado no Brasil era considerado estimativas
sob o aspecto físico. Mas, quando fomos abordar o
aproveitamento sob o aspecto de custo verificamos que
uma parcela considerável do potencia! não teria condiÇões de ser jogada no sistema interligªdo; teria apenas
condições de aproveitamento a nível local.
O Sr. Virgl7io Távora -

Felicitamo-to,

por~anto,

O SR. MILTON CABRAL-- Então, os grandes
centros urbanos, as grandes necessidades nacionais não
poderiam usufruir desse potendal como intdio. IssO
mais adiante será abordado com mais detalhes. Mas, V.
Ex• tem razão porque não encontramos uma opintâo
uniforme dos órgãos do úOverno e uma das recomendações nossa é de que o Governo, até 1985, - demos um
prazo de dois anos- obtenha o concenso entre os seus
técnicos.
O Si. Virgílio Távora- Passados esses oito ãriciS,
V. Ex• vê que a âúvida il.indi persiste.
-·-O SR, MILTON CABRAL -

Conclusão,

l t. Dos 33.600 MW médios inventariados,
teríamos 18.500 MW no Norte/Centro-Oeste, 1.900
no Nordeste 5.900 no Sudeste( Centro-Oeste e 7.300
no Sul. Dos 39.800 MW médios estimados, 26.600
estão no Norte/Centro-Oeste, 300 no Nordeste,
6.3QQ_no SudestejCentro-Oeste, e 6500 no Sul. Porém, quanto ao aproveitamento deste potencial estl-
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mado, ainda persistem divergências em termos
-qua-ntitativos -e de cUstos.
11. Os 73.400 MW disponíveis estão distribuidOs eitl ·3.480- opofiunldade"s de aproVeiiS~~Eto:

responde aproximadamente ao potencial hidrelétri_co conl aproveitamento abaixo de USS 2.600/KW
instalado, cust,o crítico, que daí por diante p-assa a
admítif a co_mpetição. de outros energêiicos.

Vejam V. Ex•ij que 0- :rlúffiero -interessante~- 3.480
oportunidades de aproveitamento.
_Em, apenas 80 estão cerca de 31.200 (ou 42%) de
custo abaixo de USS 1.450/KW instalado; e 3.400,
com 42.300 MW de custo acima de USS 1.450/kW
(valor de outubro de 1981), o que indica uma pulverização de grande parte em aproveitamentos de redÜZido porte, que não podem ser laflçados no sistema· interligado, não tendo, portanto, capacidade de
transferência- para os cen,_tros de maior consumo.
Servem apenas para uso locaL

17, O Brasil precisa contar com fontes alternativas· "iibsolutamente confiáveis_ para cciinplementar
a fonte hídrica na geração de eletricidade em grandes blocos. Esta etapa, que se estende até a entrada
do próximo século, serã necessária à preparação tecnológica e industrial para criar condições permanentes n·o País, a fim de que seja produzido aqui
mesmo tudo o que for preciso para garantir o supfi·
menta de eletricidacl~quando o potencial hídrico estiver totalmente esgotado.

Técnicos da ELETROBRÁS estimàm em 55.000
MW, ou 75% dos 73.400 MW disponíveis; de custo
até USS 1.500/KW (preço de junho de 1979). Os
5.000 MW seguirites iriam- para US5 1.800, os 6.000
posteriores para USS: 2.600-e os restantes ?:llOO para
mais d<; US$ 7,000/KW,
Faço referência a _quilowatt
-

insü1.fã~_o

nid~áulica.

-ae fonte
-

Que precisam ser Confirmados quan~o_ ao custo
de aproveitamento, assim como, os 42.300 MW das
3.400 oportunidades de aProveitamento.
13. Dos 18.500 MW médios estimadOs na Região -Ndr!e, ~rca d~ 9.600 eStão .lvaÚados na Bacia
do rio Tapajós, ainda ·com inventário em programação, cujo aproveitamento é admitido dentro de
12 a 15 anos, isto é, entre 1994 1997.

e

Constam qui na Bacia do rio X.irigu, somente a
usina Kararaó, com 3.900 MW, teria preço de USS
2. 700/KW, competitivo com a mais cara usina nuclear, provavelmente Angra II. As_ den}ais teriam
custo mais elevado: Babaquara (3.050 MW) - de
US$ 3,524/KW, Ipixuna (L050 MW) - de USS
4.552/KW, e a menor (240 MW), Jarina- de USS
8.472/KW. O preço médio do MW instalado no rio
Xingu ficaria por USS 3.680,
14. Constitui ainda uma indagação a eX3.ta
quantidade de energia elétrica que poderá ser transferida da Região Norte para o Sudeste em termos
- físicos e de custos. Se, daqueles 18.500 MW médios
a serem aproveitados após 1990, houver descontospor falta de efetiva disponibilidade, e se os 42.300
MW distribuídos pelas pequenas quedas não oferecerem condições de aproveitamento no sistema in~
terligado, o País terá de garantir-se, adotando medidas cautatórias, em tempo hábil, de complementação, apelando para outras fonies- enerSéticas.
IS. As necessidades do País em disponibilidade
instalada de _energia elétrica no ano 2000 se situarão
em torno ~e66..700 a 75.600 MW médios, na dependência do índice de creScimento do consumo, respectivamente, 7,3 e 8,3% no período 1982-2000. O
Plano 2000 prevê uma capacidade instalada de
117.000 -MW. A extrap-olaçifo desses valores, segundo a tendência da década anterior, faz prever para o
_aoo 2010 u-ma neCessidade em torno de tob.OOõ MW
médios, ou uma capacidade instalada de 200.000
MW (o Plano 2000 aponta, respectivamente,
112.000 e 198.000 MW). POr aí verifiCa-se o poss(vel
esgÕtamento do nosso Potencial na primeira déCada
do Século XXI, o que é_um dado da maior ·importância nesta análise. Se o Governo promoVesse o
CõTtSuino de- eletrecidade dentro da estratégia de reduzir drasticamente a importação de petróleo, é evi~
-- dente que a estrutura de consumo se ampliaria bastante, antecipando, este esgotamento. Alêm do
- mais, o c_onsumo "per capita" é ainda muito baixo
- L006 KW /habitante (1980),

16, Coincidentemente a -necessidade instalada
mfnima, de 66.700 MW médios até o ano 2000, cor-

18. Apenas dois energéticos poderão economicamente suprif as nossas necessidades de energia
elétrica
forma suplementar à gerada da força hi·
dráulica: o urânio e o carvão m'ineral.

de

QUanto às reservas de urânio, atualmente em
266..000 tODeladas, poderão atender tão somente a
um parque da ordem de 33 usinas nucleares, PWR,
de 1.245 MW, ou praticamente 40.000 MW instalados. Há, entretanto, indícios seguros de que o potencial de urânio aumente com o prosseguimento
das pesquisas minerais.
A melhoria de rendimento dos reatores PWR,
bem como a intro_dução dos reatares rápidos, farão
multiplicar a capacidade energética das nossas reservas. Enquanto isso, haverá tempo suficiente para'
que novos energéticos menos exigentes de seguranÇ(j.
· e mais baratos, surjam no mercado, assegurando à
humanidade a solução definitiva para· geração de
eletricidade.
Quanto às res~as de carvão-vapor, temos cerca
de 19 bilhões de toneladas, para atender centenas de
anos_. Portanto, a instalação de 5 a 10 mil MW com
essa fonte não constitui problema, emóora tinha-mos de levar em conta fatores limitativos aó uso in~
tensivo do carvão: frete e poluição.
19. O abastecimento de eletricidade, a nível local ou micro-regional, poderâ ser normalmente
atendido com a utilização de mini-usinas hidrelétri:.
cas, ou térmicas de combustíveis líquidos (álcool),
sólidos (carvão mineral e vegetal, lenha, etc.) e gasosos (biogás, etc.).
Impõe--se como de relevante interesse econômico
um programa mais agressivo, de mâximo aproveitamento dOs pequenos potenciais hídricos pela inicíativa privada. Por este caminho, seria consideravelmente aliviada a pressão sobre o sistema interligado
com base nas grandes unidades geradoras, que exigem pesados investimentos públicos.
____ 20_ Se, no ano 2010, as necessidades atingirem
112.000 MW médios, o suplemento de 36.400 a
45.300 MW médios terã de ser coberto por usinas
térmicas, preponderantemente nucleares (80%}. Isto
significaria, dentro de 28 anos, uma participação
elevada de energia nuclear. E tudo indica que seremos obrigados admiti-la, face à escassa probabilidade de surgir outras formas de energia competitiva
no decoirer deste prazo.
21 . Se ~<~_:is números e situações es_pelham a reali~
dade milis viSív~l, ~considerando que a responsabilidade dos governantes antes de prover é prever, e
que jamais o País poderia correr o risco de sofrer interrupções no seu ab'astecimento de eletricida.de, en"tão, caberia, na ação prUdente de Governo, garantir
por antecipação um percentual de produção de
energia elétrica utilizando outras fontes energéticas.
Esta comtribuição (principalmente d_o carvão e nuclear), assegurada antecipadamente, permitiria melhores e seguras condições de planejamento da gradativa suplementação à fonte hidrelétrica, De qualquer modo, é recomendável o uso de 10 a 15% de
- fonte térmica, para melhorar a operacionalidade e
eficiência do sistema gerador_ de base hidrelétrica.
Isto significãria 21.000 MW (10%), no mínimo, ou
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17 usinas nucleares de 1.245 MW, Estes números
não refletem as necessidades complementares.
22. Um outro aspecto relevante da questão
energética abordado neste Relatório é a possfvel
produção de excedentes dos combustíveis derivados
da biomassa e nuclear. A longo prazo, esses excedentes poderiam ser exportados, exercendo um destaca.do papel no comércio exterior do Brasil e se
transformando em valioso instrumento de política
internacional.
Vale repetir que a drástica redução das importações de petróleo, e a exportação de excedentes de
energéticos num segundo tempo, poderiam contribuir substancialmente para melhoria das contas externas brasileiras. Para isso não nos faltam extensão
de terras e recursos vegetais e minerais. Toda a
questão está em nossa capaCidade de colocar esses
recursos em efetiva disponibilidade econômica.
A este esforço na área energética, sõffiar-se-ía-o
que já vem se desenvolvendo na produção de alimentos, apesar de ser ainda dimensionado modestamente em relação à grandiosidãde do mercado interno e externo. Ê uma questão em equacionamento, que depende, em grande parte, da capacidade
administrativa do poder público na economia rural.
De qualquer modo, o binómio alimento e energia
teria todas as condiÇões de "ser- a gra!lâe base de
apoio do nosso comérciO eXterior.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MILTON CABRAL- Pois não, nobre Senador José Uns.
O Sr. Josê Lins - Nobre Senador, o trabalho de V.
Ex~ é de tal envergadura que, certamente, não pode ser
apreciado em alguns minutos. E nem seria esta a hom_de
debatê-lo. Acredito, pois, que haverá outra oportunidade.

O SR. MILTON CABRAL- Trata-se de um resumo, nobre Senador.
O Sr. José Lins- Todavia, desejo chamar a atenção
para o extraordinário esforço feito por V, Ex• para apresentar um relatório dessa envergadura. A única coisa que
poderia dizer é que, há dois anos, a nossa perspectiva de
crescimento de consumo de energia era completamente
diferente da de hoje. Esperávamos, a partir de cerca de
25 mil megawatts instalados no País, em 1980, necessitass_e em 1985 de 50 a 52 inil megawatts. Isso é, pensávamos dobrar de cinco em cinco anos. Dentro dessa expectativa, chegaríamos, a 1990, com dez usinas atómicas
funcionando, representando apenas I0% da potência nacional. Hoje, evidentemente, as coisas mudaram e talvez
esses cálculos tenham que ser refeitos, -para se ajustarem
à nova expectativa de crescimento do País. Mas quero,
definitivamente, deixar registrada ã minha adiniração
pelo trabalho de V. Ex~; que, certamente, merece do Plenário desta ('asa um debate muito mais amplo.

O SR. MILTON CABRAL- Agradeço as generosas
referências de V. Ex~. nobre Senador Jos~ Lins, e aproveitaria o seu aparte para abordar um ponto que consta
do nosso relatório. De fato, em consumo de energia elétrica, qualquer estimativa acima de três anos é extremamente temerária. Numa análise des&a questão, não pode~
remos nos situar, por exemplo, no baixo consumo que
ora se opera no País, por força de uma conjuntura eco,
nômica adversa. Temos que raciocinar em prazos de 1O,
20 anos, médias de 10, 20 anos, se.O-ã9 poderemos incorrer em gravíssimos erros de avaliação e, como sabe V.
Ex~. para qualquer programa de instalação de usinas,
mesmo hidrelétricas ou térmicas, são necessários vários
anos, 8, lO anos. Então, é muito temerário fazer um raciocínio, prendendo-se- digamOs- à queda de cOriSumo deste ano ou do ano passado ou de alguma previsão
para o próximo ano. Temos, sim, que raciocinar em termos de consumo avaliad_os em períodos de IO a 20 imos.
Continuando o relatório:
23. Face à expectativa de melhor desempenho
da economia nacional nos próximos 3 ancis,
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E-lembro que isso foi escrito em março de 1982.
Ac-reditamos que, em 1985, o Governo estará em
condições _de projetar com mais segurança as ncccs_sidades energéticas dos próximos dez anos, até 1995.
Neste meio tempo, teria a oportunidade de aprofun-dar os estudos Sobre o potencial hidrelétrico, principalmente quanto aos custos e competividade dos
aproveitamentoS.
Este realismo implicaria ao Governo estabelecer
uté-1985, um consenso entre as autoridades setoriais
a respCito do verdadeiro potencial hidrelétríco, em
termos físicos e de custo, e definír ·as hipóteses mais
- -- ucons~lháveis de complementação e suplementação
energética para gerar eletricidade, face o gradativo
es_c_asseamento dos potenciais hídricos.
-E, certamente em 1990, surgiria a oportunidade
de tomar outra importante decisão, qual seja, a de
acçlerar ª- cgnstruçào de usinas nucleares de acordo
com as necessidades previstas para os anos seguintes, inclusive para a época provável do esgotamento
d_q_ PotenCial hídrelétrico.
Portanto, duas datas seriam significativas pai'a a
programação do parque gerador de fonte nuclear:
- 1985 e 1990. Consideramos carente de realismo
qualquer decisão a este respeito na presente conjuntura.
24. --~o_es-tâgio em_ que se encontra o B~asil, c~m
-per-spectivaS--de--uso obrigatÓriO e iiTeversfvef da-energia nuclear, a desativaçào de equipes técnicas
seria um desastre que poderia afetar profundamente
o processo de transferência de tecnologia. Por isso,
apoiamos -a continuidade do Programa Nuclear,
para que impeça qualquer hiato na crítica fase de
consOtída.-çào- di- capicitaçâo nacional,- sobretudo
em projeto e fabricação de reatares.
25. - E indiscutível que as necessidades de geração elétrica até o ano 2000, permitirãc ao Governo __c;Õod_tl~ir:_c_orn bastapte seg_urança e tranqUilidade
a rcaliz.açãQ_çi_o Programa Nuclear e de progra_mas
-:que utilizem outros energéticos, principalmente o
carvão mineral.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MILTON CABRAL- Pois não, nobre Senador.
O Sr. -Itamar Franco --Sr. Senador_ Milton Cabral~
vejo que o _!em_po de V. Ex~ já se_~got?, mas é UITl assunto que Vai mei'eccr da Casa o maior debate possível ..

O SR. MILTON CABRAL -

Com toda a razão.
... considerando, sobretudo, a
·presença de Senadores que foram eleitos agora no último
pleito. Sabe V. Ex~ das discordâncias que temos da polí_tica nuclear em relação ao relatório de V, Ex~_E claro que
aqui deixamos o nosso elogio pelo seu trabalho persistente, peià sua dedicação. Tive ·a oportunidade de, durante lOngo pcríádo, ser Pres-idente da Comissão Parlamentar de Inquérito só a deixando quando as oposições
resolveram se retirar- dela, face a um ato arbitrário da
própria Comissão, ao negar um depoimento de um fun~
cionário do Ministério das Minas e Energia. Em seguida,
vou pedir o adiamento da discussão pelo prazo de trinta
dias, para permitir exatamente que o Senado da República possa debater melhor este assunto. Mas aqui, nobre
Senador Milton Cabral, uma grande liçãO que nós tiramos do Acordo Nuclear Brasit~Alemanha, e que deveria
ficar na mente de todos nós, principalmente para aqueles
que chegam a Casa neste instante: é o temor que se tem
de uma Comissão Parlame_ntar de Inquérito. Se não fosse a Çomissão_Parlãmentar de Inquérito do Acordo Nuclear Brasil~ Alemanha, V. Ex', hoje~ não estaria na Tribuna com esses dados, porque só através da Comissão
Parlarrlentai de InqUéiito_ foi poSs1vel ras&ar o V-éu- de
.mistério que cercava o acordo Brasil-Alemanha, sem o
que o Congresso teria feito o qUe fiz e-m Junho de 1975,
ao aprovar a letra fria de um acordo, desconhecendo outros acordos. Talvez seja o que acontece hoje na ordemeco-nómica brasileira, quando se assina com o Fundo
O Sr. Itamar Franco -

Monetário Internacional uma carta de intenções e nós
Congressistas não -sabemos se por trâs desta Carta existem outros documentos. Foi exatamente o que aconteceu
cón1 o Ac-or.dO Nuclear Brasii-Aie~anha, quando nós
aprovamos aqui a letra nlorta de um acordo. E aqui quero louvar a iniciativa do nobre e querido amigo, Senador
Paulo Brossard. S. Ex~ está com as mãos sobre vários volumes. Isso não teria acontecido, o Congresso Nacional
estaria afastado da politica nuclear e nós teríamos que
aceitar as primeiras afirmações daqueles que dirigiram a
POütica iludear braSileirã, quando diziam, c diziam-errado - está provado isso - que na região Sudeste, na região do meu Estado~- nÕ Espírito Santo, no Rio de Janeiro e São Paulo, o potencial energético estaria esgotado
até !990.__ Nós, hoje, sabemos que isso não é verdade.
Esse potencial energético não estará esgotadoL Mas não
debate com v. Ex~ pOrque, resquero me aprofuÕct-Ur
peitosamente, quero dizer que vou pedir o adiamento
pelo pfazO.de irint8.días. E mais-ainda, Sen:idO·r Milt"on
Cabral o Governo agora~ já com a Comissão tendo encerrado os seus trabalhos- e V. Ex• num dos setores do _
seu relatório fãfã em concorrência- o Governo brasileiro agora, com Iguape I c Iguape II, entregou essas duas
usinas, sem concorrência, de uma maneira irregular, tendo que haver intervenção de Sua Excelência o SenhorPresidente da _República, para sustar a sua construção.
Requeri hoje, à Presid-ênCia da Casa", exatamente que envie ao Congresso Nadoffàl a concorrência de Angra III,
porque a mim me parece que ela foi procedida de maneira irregular, bem como as de Iguape I e Iguape II. Portanto, Senador Milton Cabral, a abrangência do ac_ordo
nuclear não se esgotou ainda no relatório de V. Ex~. que
é um- relatório que merece e terã por parte da Oposição
--assim me pediu o Líder em exercício, Senador Affonso C amargo, que eu o dissesse em nome da Liderançao melhor estudo par parte da nossa Bancada. Mas, de
qualquer forma, aqui fica a nossa assertiva de que o SenadO da República vai deb:il.ef, com mais- cuidado, o relatório de V. Ex~ E a certeza, Senador Milton Cabral, de
qUe o dia en1--qiiC:-tíVeftnOS CO-nvencidos que a ação do
Congresso Nacional deva ser uma ação independente do
Executivo; se um dia_entendermos que Comissão Parlame-ntar de Inquérito, ao ouvir civis e militares, não atenta contra a segurança nacional, ao contrário, ela esclarece à Nação, e uo Pariamento Nacional, as coisas mais
l!!lportantes, aí sim, poderemos dizer que este Congresso, que o nosso Congresso, que o Brasil se torna, com
um doS Seus podeá:s~ -lildepCndente. Vamos aguÚdar,
en_t~o, o deferimento ou não, pela Ca~a. do meu pedido
d-e Udhm-e-ntO-pO'r- tr!Õta dia~ da discussão da matérlã. ·

no

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MILTON CABRAL- Gostaria de responder
primeiro, com a permissão de_V, Ex.~. ao Senador Itamar
Franco.
De fato, Senador Itamar Franco, concordo com V.
Ex~ de que temos necessidade de aprofundar o debate
desta .matéria. Estou até ansioso de_ conhecer as divergências de V. Ex~. para que possamos, ao discuti-las, aumentar os esclarecimentos a respeito deste assunto tão
momentoso, que não envelhece. Este assunto vai atravessar o século! O problema da energia nuclear vai virar o
século, e vamos continuar debatendo-o. Enquanto houver Senado da República, este assunto estará sempre presente.
V. Ex~. que foi um brilhante e competente Presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito ..
--O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MILTON CABRAL- ... reconheço isso, quero proclamar, e que fique registrada nos Anais da Casa,
_a maiieiTi-Cõmo V. Ú' d.Lrigl~ Os iraballioS da(j_uela Comissão, que durou três anos e alguns meses; e nà_o é nenhum desdouro esse prazo porque comissão técnica dos
Estados Unidos, criada por especialistas, por cientistas,
criada pelo governo americano para fazer uma análise
do problema nuclear, nos Estados Untdos, levou 4 anos
- e com verbas enormes - levaram 4 anos para concluir o relatório. A Comissão Parlamentar de Inquérito,
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na Câmara dos Deputados, levou mais tempo do que
nós._
Este não é um assunto que se possa discutir, debater,
com rapidez, porque só o levantamento de dados é realmente moroso. E nós tivemos quase dois anos só de depoimentos. Portanto, eu estou_ verdadeiramente ansioso
para que o requerimento de adiamento de V. Ex• seja
acolhido, para que possamos nos aprofundar no debate
do parecer.
O Sr.-ltatizar FrancO-- Al1ás, Senador Milton Cabral,
apenas para complementar o pensamento de V. Ex•: nos.:.
so Presidente poderia examinar que tipo de discusSão regimental nós poderíam-os ter. Veja V. Ex•:
EXf iem
apenas 30 minutos na tríbuna:. Eu não poderia aparteá-lo
antes do final da suá. fala, Porque, ar, V. Ex• poderia se
perder e perder pontos preciosos do "seu relatório. Creio
que a própria Presidêilci<i" do- Senado dã República, hoje
diríg1da pelo Senador Nilo Coelho, poderia exarriínar regimentalmente que tipo de exame o Senado da República poderia ter para este relatório.
·

v:

O SR. MILTON" CABRAL__::_ Precisaria reservar- uma
tarde para esse assunto.
O Sr. Itamar FrancO- É verdade, pOrque, em 3.0 minutos, V. Ex•, como Relator, não vai concluir o -seU: rela~
tório. E nós outros também não teríamos tempo para debater e concluir em 30 minutos:
- --- -

O SR. MILTON CABRAL -

Exatamenle.

O Sr. Itamar Franco - Fica a·qui, -portanto, a nossa
sugestão à Presidência da Casa, através deste nosso pedido de adiamento de discussão, que_esperamos seja aCOlhido pelo Senado da República.

O SR. MILTON CABRAL- Ouço o nobre Senador
Jutahy Magalhães_.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sena_dor Milton Cabral, eu
gostaria apenãs de manifestar, perante os nossos compa~
nheiros de plenário, principalmente aqueles que chega~
ram a esta Casa neste último ario, os nossos aplausos ao
trabalho que V. Ex• realizou na Comissão Parlamentar
de Inquérito, pois, companheiro de V, Ex•, naquela Comissão; como· companheiro do Senador -Itamar Franco eoutros como o Senador Passos Pôifo, Lenoir Vargas,
Dirceu Cardoso e Roberto Saturnino, durante algum
tempo, acompanhamos de perto o trabalho que foi executado naquela comissão e vimOS o esforço hercúleo dC
V. ex•, não só de cOmpulsar ac{ueles milhares e milhares
de ofícios e páginas, deiefúls e dêzenas de depoimentos,
para chegar a essa conclusão. V. Ex• teve que debulhar
esses números e essas estaú'sticas pará Chegar ã esse-reJã:-tório final e vimos, então, com facilidade, as dÍficuldadesque este Senado, a Cârilara-, _o Congresso, como um todo,
têm em estudar assuntos como este numa Comissão Pã.rlamentar de Inquérito. Não temos uma issisSoria técnica que permita, com maior facilidade, com maior proficiência, o debate com aqueles técnicos que vêm depor. É
o trabalho, o estudo de cada um de nós, procurando dar
o melhor de si, para que possamos debater Com aqudes
que são técnicos no assunto. E V.. Ex• concluiu o rela~
tório que foi aplaudido por seus companheiros de Co~
miss~o e aprovado por unanimidade por aqueles que estiveram até o final dos trabalhos-d.aqúela ComisSão. Por~-
tanto, meus parabéns a V. Ex• por este trabalho. V. Ex•
irá debater conosco a respeito desse relatório, com mais
vantagem que todos nós, porque levou meses e meses debulhando esses números. Mas, estou certo de que, após
os debates, todos poderão aplaudi-lo pelo trabalho executado,

O SR. MILTON CABRAL -

Eu só tenho palavras

de agradecimentos ã manifestação do nobre Senador JU-

tahy Magalhães ao reconhecer, pelo menos, o esforço
enorme que foi despindido na elaboração desse relatório, agrã.deCimeiitO esse que faço com a maior emoção,
porque parte de um Senador que foi dos mais destacados
companheiros- naquela COmissão, que procurou exami~
nar, estudar os assuntos em profundidade e que conhece
o assunto muito bem. Portanto, só tenho palavras de
agradecimento ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Sr. Presidente, tenho apenas um período muito curto
para concluir a parte dois deste relatório. Eu pediria a V.
Ex• permissão para concluir a leitura e, em seguida, suspender o relato, diante do prazo esgotado.
São oitenta e tantas conclusões, oitenta e seis conclusões e vinte e oito recomendações_ Então, vamos à con~
clusão de número 26:
26. Um ponto muito importante, de natureza
institucional, é rec-olocar a CNEN em Plano absolutamente distinto, de modo que suas ações e decisões
não sejam objeto de discussões na mesma esfera ad~
mífiiS:tratfva. Essa separação tem todo sentido, exa~
tamente porque a CNEN tem a responsabilidade de
assessorar o Gqverno na formulação da Política
Nuclear, no planejamento da execução dessa política, na expedição de normas, licenças e autorizações
relativas a instalações nucleares. Além dessas, tem a
função de regulamentar as medidas de segurança e
proteção relativas ao uso de instalações e materiais
nucleares, de opinar sobre concessão_ de patentes e
licenças, analisar, fiscalizar, aprovar proje"tos, convênios ou compromissos internacionais, a examinar
a construção e operação de usinas nuclCares. Estas
atribuições situam a CNEN como órgão regulador e
normttlizador das atividades de exploração da fonte
riUCleãr:Da sua atuação eficíerite e liVreâe qualquer
injunção, dependerá a segurança do sistema- nuclear~ primeira e fun?amental preocupação do povo.
A posição de independência que se deseja para a
CNEN, a exemplo de suas congéneres da Europa e
dos Estados Unidos, a levaria necessariamente a ser
incluída na estrutura da Presidência da República.
Cõin essa conclusão de n9 26, encerramos a apreciação
da Parte II, referente a aspectos conjunturais da energia.
A Parte III refere-se à política nudear. Dada a impos~
sibilidade de entrar nos comentários e debates desta ma~
leiía, porque o tempo estã esgotado; eu, então, sinto-me
constrangido mas vou ter que deixar a tribuna, agradecendo· a atenção dos Srs. Senadores. (Muito bem! Palr.Js.)

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 2Ó9, DE 1983
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Resolução n9 127, de 1982, a fim de ser feita na sessão de
- 7 de abril próximo vindouro.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983. -Itamar Fran-

co.
O SR •. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo
com a deliberação do Plenário, a matéria sai -da Ordem
do Dia para a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIQ~NTE (Nilo Coelho)~ Item 8:
Votação, em turno úni.co, do Requerimento n9
41, de 1983, do Senaçlor Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do RegimentO Interno, -o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 39, de 1979, de sua autoria, alterando a Lei n9
4.319, de 16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sena-dores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento ãprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
42, de 1983, do Scinador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 36_7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 99, de 1979, de sua autoria, que estabelece a obri~
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gatoriedade de correção monetária dos preços míoi~
mos dos produtos agropecuários e das atividades
extrativas.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sti:riadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O proJeto áe lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser ãprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
43, de 1983, do s-enador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 156, de 1979, de sua autoria, que institui o
seguro-desemprego e determina ou_tras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs .. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltarâ a tramitar normalmente.

_o_ SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
44, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de_Lei do Senado
n9 262, de 1979, de sua autoria, que· estabelece_ condições para transferência do controle do capital de
empresas nacionais para pessoasjurfdicas estrangei~
ras.
Em votação o requerimentO.

·os Srs.. Senadores que o aproVam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba <!e ser aprovado serâ desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 12:
Votação~ em turno único, do Requerimento n9
45, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 289, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre o
Instituto de Retrocessão, e dá outras providências.

Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOres ql]e o aprovam permaneçam senta,;dÕs. (Pausa.)
Aprovado.
~·ypr-oj_et_o de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
46, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 302, de 1979, de sua autoria, que revoga o art. 29
da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975.
Em votaÇão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
_47, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o·desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 332, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a
participação dos empregados nos lucros das empresas.
Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o apr-oVam qUeiram conserVarM
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

DIÁRIO DO CONG~ESSO NACIONAL (Seção II)

o

o projeto de lei a que se referi requerimento -aprova·
do voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESID.ENTE (Nilo Coellto)- Item 20:
Votação, em turno único, do Requerimento n~·
53, de 1983, do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do_ Regimento Interno, o
desaiquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
173, de 1982, 'de sua autoria, que altera dispositivo
da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977, possibilitando _Q_ divórcio enire pessoa nunca divorciada e
outrã já" dfVor"Ci8.da ariteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 15:
Votação, em turno útiiCo, do Requerimento n9
48, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'
3.62, de 1979, de sua autoria, que altera dispositivos
da Lei nt? 6.718, de 12 de novembro de 1979.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
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Em votação.
Os Srs. s_ena~~~ que o a pro\'~""! pe~_!Tlaneçam como
acharll.--(Ptlura~)

- --- --

Votação, em turno único",- do Requerimento 'n9
49, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimeri'tÕ Inter:
no, o desarquivamneto do Projeto de Lei do Senado
fi9 2, de 1980, de SUa autoria, que-dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de
ensino superior.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o B:Provam permaneçam como
se acham. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarã à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 17:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
50, de 1983, do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art._367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do SenadO fl9 12,
de 1981, de sua autoria, que modifica a denominação do movimento estudantil a que se refere a Lei
n9 6.341, de 5 de julho de 1976, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam qu"eiram conseiv:irse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento qiie
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 18:
Votação, em turno únicú, do Requerimento n\'1
51, de 1983, do Senador Lenoir Vargas, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 46,
de 1982, de sua autoria, que dispõe sobre o consenlimento de pai ou mãe brasileiro para que o menor
possa se ausentar do País.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores quo O·aprovarri permaneçarri sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prossegirã o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
52, de 1983, do Senador Moacyr Duarte, solicítando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl'
127, de 1982; de sua autoria, que acrescenta letra ao
item II do art. 275 do Código de Processo Civil, instituindo o rito 172 sumarfssimo para as ações cons~
titutivas de servidão legal de aqueduto.
Em votação o requerimento:
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
'Aprovado.

SR. PRESIJ:iENTE (Nilo Coelho)-ltem25:

v otação,em turno ónico, do Requeriemnto n• 60,
de 1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando-;
nos temJ.os do art. 367 do Regimento Interno, o desarquitamento do Projeto de Resolução n9 160, de
1982, de autoria da Comissão Diretora, que altera «
lotação de gabinetes do Senado Federal.
Em votãção.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. O prÕjeiO_d:e resolução constante do requerimento vol~
tarã a tramitar normalmente.

-

Aprovado.
--- -A- matéria ·constarite do requerimento que vem de ser
aprovado voliarâ à sua tramitação normal.

O SR .. PRESID.ENTE (Nilo Coelho) - Item 21:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 16:

o

Votação, em turno únic_o, do Requerimento ntJ 54,.
de 1983, do Senador Martins Filho, solicitando, nos
term~ do art. 367 do Regimento Interno, o desar
Quivãmento do Projeto de Lei do Senado n9 217, de
1982, de sua autoria, que altera disposição da legislação eleitoral.
4

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
se_ como _çstã_o, (Pausa.)

Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimen.to que
ac_aba__de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 22:
Votação, em turno único, do Requerimenton9 55,
de 1983, do Senador Martins Filho, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar_quivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 221, de
1982, de sua autoria, que altera disposição da legis-'
lação partidária.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova·
do voltará. a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item

z'l:

vOtação, em turrlo único, do Requerimento n9 56,
de 1983, do Senador Lourival Baptista, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiVamento do Projeto de Resolução n\'1 53, de
1981, de sua autoria, que proíbe o uso do funlo em
dependências do Senado que menciona.
Em votação o requerimento.
Os- Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será. desarquivada _e prosseguirá o seU curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 24:
-Votação, em turno úniCo, do Requerimento n9 59,
de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes, sOlicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nQ
-70, de r982, que aritOi-iza a Prefeitura Municipal de
Mogi-Guaçu {SP) a elevar em Cr$ 627.324~000,00
(seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada interna.
Em votação.
Os _Srs._S~nadores que o aprovam queiram permanecer
- -sentados. TPãusa.)
Aprovado.
o projeto de resolução constante do requerimento vai~
tarâ a tramitaf-noi'rriãlmente_.

O SR •. PRESID.ENTE (Nilo Coelho) '-'Item'~;
Votaç_ão, em_turno ún.ico, dÓ Requ~ím.~to nl
61, de 1983 do Senador Muril.o Badaró/solicitando,
nos termos do art. 367 d9 ~egimenta: IàtCrno, o desarquivamento do Pro,&:to de J,.ei" do:Senado n• 337,
1
de 1981, de autoria dà· tc;>WisS'àG ESpeéiai do Júri
Popular, que altef8 dispOsith:o do~Código Penai
(Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezemb:ro de 1940) e
~ do Código de Processo Penal.
Eni votaçãO' o iequerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
•
· Aprovado.
O Projeto de Lei a que se: refere o re(ruerimento aprovado voltará a tramitar nonnalmente. ::.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -·Item 27:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
62, de 1983, do Senador Murilo Badaió, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivameÕÍo dÕ Projeto de Lei do Senado n"
280, de 1977, de autoria do Senador José Sarney,
que institui o voto distrital e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse com9 estilo. (Pausa.)
Aprovado.
O ProjetO de Lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

O SR. PRESID.ENTE (Nilo Coelho) -Item 28:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
185, de 1983, de ãutoria dO Senador AffonSo Ca~
márgo, pela liderança do PMDB, solicitando urgên~
cia, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 151, de
1982 (n• 6.766/82, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Paraná. e dã outras
providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado _o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n9 151, de 1982, serâ incluído na Ordem do Dia da sessãp do próximo dia 15, nos termos do art. 380 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 29,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 8, de 1981 (n9 254/79, na-Casa de ori~
gem), que acresceu~ parágraJos ao artigo 811 do
C6digo Civil, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob o n• 1.398, de

1981, da Comissão- Constitulçao e Justiça
Sobre ames~, requerimento cuja leitura serâ feita Pelo
~
Sr. 1"'-Secretárío.
E lido e

apro~·ado

o seguinte

REQUERIMENTO N• 210, DE 1983
Nos termos do art. 310 b, do Regimento Interrio, requeiro adiamento da discussão do Projeto da Câmara nt
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8, de 1981, a fim de que seja encaminhadO-ao reCxaine-da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983. -Aloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo
com a deliberação

do Plenário, a matéria sai-da Ordem

do Dia para-reeiame da CõmisSãõ cfe ConstituiÇão e Jus·
tiça.

O SR. PRESID!lNTE (Nilo Coolho)- Item 30:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 146, de 1982 (apresentado pela Comissão

de Economia como conclusão de seu Parecer n; 833,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
ltapiranga (SC) a elevar em CrS 8.-993J)l7/YJ (oito
rriilhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 834 e 835; de 1982, das
CotnisSões:
-de Constitulçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queirarri fizer uso da palavra,
declaro-a encerrada.
Em· votação.
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria va1 à ComissãO de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 146, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga
(SC) a elevar em CrS 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve;
Art. 19 Ê a Prefeitura MuniCiPal de ltapiranga, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito milhõ_es, novecentos e nove-nta e três mil e dezessete cruzeiros) - correspondente a 5.343 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de Cri 1.683,14 em abril/82o montante de sua dívída consolidada interna, a fim de
contratar um empréstimo -de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialF AS, destinado à construção da terceira etapa do prédio
da Fundação Educacional de ltapíranga- FUNEI, no
Municipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vlgCir ria- data de sua
publicação.
-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 31:
Discussão, em turno i.í:nico, do Projeto de Resolução n9 156, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 868,
de 1982), _que autoriZa a Prefeítura Municipal de
Campinas (SP) a elevar em Cri 1.819.424.520,00
(um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 869 e 870, de 1982, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favoráveL
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação. Os Senadores que o aprovam queiram
conservar-se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão de Redaçào.

DJÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL'(Seçã~ li)

E o seguinte o projeio aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 156; DE~I982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP)
a_e)evar em Cli 1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove IÔilhõés, .juatrocentos e_-l'inte e qua·
tro mil, quinhentos e l'inte cruzeiros) o_montante ~e
sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal res-olve:
Art. !9 f: a Prefeitura Municip3.1 de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de I I de_outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e
dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte ceruzeiros), correspondentes a J .468.000
UPC. considerado o valor nominal da UPC de Cr$
1.239,19, vigente em outubro de 1981, a fim de que possa
contratar· uma operação de crédit9 âe igual valor, junto
ao Bã.ilco- do Estado de ·sào-PilulÕ S.A.~ -eSte-na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinada à execução de obras de infra-estrutura
e p_"r()graffia. de equípa~entos comunitârios rio cq_njunto
habitaciÓnal "Cidade I-ndustrial" da COHABjCP, naquele Municfpio obe_de-c1das as condiçõeS adn:iitídas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do dia.
A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação das seguintes Mensagens:
N9 41, de 1983, relativa à escolha do Sr. Antônio Conceição para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Popular de Bangladesh;
N9 42, de 1983, relativa à escOlha do Si-. Hêlcio Tavares Pires para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto aos Emirados Ãrabes Unidos;
N• 53, de 1983, relativa à escolha do Sr. David Silveira
da Mota Júnior, para exercer a funcão de Embaixador
do Brasil junto ao Grào-Ducacjo de L!_.ixe_rl)burgo; e
N9 54," de 1983, relativa à escolha do Doutor-Pir:iheiro
da Silva para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
Fedefal de Recursos.
O Sr. Aloysio Chaves- Sc. Presidente, solicito a V.
Ex• a palavra, pela Liderança, para transferi-la ao nobre
Senador Virgnio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o·nobre Senador VirgHio Távora, que falará como
Uder.
OSR. V/RG!L/0 TÁVORA PRONUNCIA Dl$CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESlD~NTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO (Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para uma ligeira comunicação e, como normalmente como devo fazer, um apelo às autoridades
COI}stituídas deste país sobr~ um telegrama que recebi
hoje do ilustre prefeito de Parnaíba, meu particular amiM
go, Dr. João Silva Filho, Prefeito eleito do PMDB, irmão do ilustre Senador- Alberto Silva.
Sr. Presidente, é lamentável que o Piauí seja hoje,
- 00-ino terri Sido há vários anoS, o Estado dO "]â teve". As
cOisas estão deixando de existir no Piauí, e o Prefeito de
- Parnaíbã endereçou-me o seguinte telegrama que, com a
paciência dos ilustres Senadores, passarei a ler neste momento:

PMP/GP NR 05(83 020383- Tomaodo conhecimento, através Imprensa, desativação total nossa
ferrovia e conseqüente transferência material e pes.so.al remanescentes para Teresina, vimos apelar, em
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nome povo Parnaibano,. para generoso espÍrito de
-V:. Ex" no sentido de que seja evitada tamanha cal.:imidade para nossa cidade e nosso povo. Pamafba já
teve sua navegabilidade desativada, transportes
aéreos, também contava somente com transporte
teiTestre e ferroviário, Cste eniboni erii-peqUeno porte mas vinha servindo PoPUlação com viagens trens
para teresina a preços bem mais módicos do que o
rodoviário. Contamos com sua prestimosa colaboração_ e apoio no sentido de interferir junto Senhor
Presidente da República, Senhor Ministro dos
Transportes e Presidente Rede Ferroviária Federal
para que permaneçam viagens trens e mantido escritório e funcionários nossa cidade. Atenciosas saudações.
Jodo Taves Silva Filho, PrefeitO Municipal Parnitíba.

Sr. Presídnete, não posso deixar de levantar minha

voz, neste momento, para as autoridades mencionadas
pelo Sr. Prefeito João Silva, no sentido de que a cidade
de Parnaíba não tenha mais esse serviço público desativado do uso do povo, principalmente, do povo pobre, do
transporte de carga barato que existia até agora, da cidade de Parnaíba até a cidade de Teresina,
Reconhecemos que a Rede Ferroviária Plauiense era
uma rede d_e funcionamento precário; talvez, deficítáiia,
mas servia muito ao povo daquela região.
Faço, pois, Sr. Presidente, um apelo ao Senhor Presidente da Repúblicl:l e ao Sr. Ministro dos Transportes,
para que não cometam mais essa injustiça-Contra o meu
Estado, contra o Estado do Piauí, e deixem funcionando,
mesmo precariamente, a Rede FerroYiái'iil Piauiense,
que vai de Teresina a Parnaíba.
Era este, Sr. Presidente, o motivo _do meu apelo, da
minha fala, neste momento. (Muito bem/)
O Sr. Alberto Silva- Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Com a
palavra o nobre S~nador Alberto Silva, para uma breve
coi:nuriic3.ção.
O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação.
Sc:m revisão _do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nobre Senador João Lobo, desejo agradecer a V. Ex•
o e~pe~ho ql!e toma em relação a minha cidade.
- Recebi um telegrama semelhante e estava preparandome para fazer um discurso sobre o assunto, mas c-omo V.
Ex~ o acaba de ler e tomou o partido que ê de todos nós,
piauienses, quero congratular-me com V. Ex' e agradecer o apelo feito ao Senhor Presidente da República.
Qúeria aproveitar ã- oportunidade para dizer que fui
diretor desse trecho ferroviário duas vezes, e não há nenh~ma razão, pelo menos à vista, que faça com que se
desative o ramal ferroviário entre Teresina e Parnaiba.
Há pouco mais de um mês, pedi uma audiência ao Sr.
Ministro dos TransPortes e expus as seguintes razões pelas quais o ramal ferroviário Parnaíba-Teresina não devia ser desativado. Se houvesse uma razão de que não há
transpOrte, e-de que o ramal seria deficitário, eu colocaria as~seg_uintes posições: Na cidade de Párnaíba, hoje,
mercê do terminal de combustível~_ que deixei em Teresina, quando Governador, já se consomem 1 num raio de
I00 quilômetros, 100 mil litros de combustível/dia. Se ao
invés desse combustível seguir para a cidade de Parnaíba
por via rodoviária em carros tanques, seguisse numa
composição ferroviária de cinco vagões de 20 toneladas
- um trem de 100 toneladas é -econômico em qualquer
ferrovia- nós teríamos um trem diário entre Teresina e
ParnaJba,. l_evando combustível para dali ser distribuído
a uma menor distância rodoviária~ A primeira razão que
apresentei ao Ministro.
A seiunda ê que cerca de 20 a 30 caminhões carregados de 15 toneladas cada um, percorrem, diariamente, a
rodovia Teresína-Parnaíba, a BR-343, levando mercadoria diyersa, gastando combuStível, pneumático e horas
de motorista.
Propus, também, que a Rede Ferroviária colocasse
quinze pranchas, diariamente, para tevar os caminhões
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sobre as pranchas, porque uma locomotiva de mil cava~
los levaria quinze caminhões de cento e cinqUenta cavalos cada um, consumindo um mínimo -de combustível,
porque os atritos numa ferrovia são nluito menores do
que os atritos na rodovia. _E, neste caso, seria altamente
econõmico para os donos de caminhões e para o País.
Estas razões eu expus, além da outra última e maior; ê
que está-se concluindo um porto. E, ness-e caso, como é
que se desativa uma ferrovia que liga o ceiltro nervoso
que é a nossa Capital e o porto?
Estas três razões são suficierites piirã que a riossa Voi,
independente de Partido aqui~ no Plenãrio deste Senado,
se junte e solicite ao Ministro dos rr.ansportes e ao Senhor Presidente da Repúbtica, que revejam ã. posição e,
ao contrãrio de desativar, reativem o ~:amai, transportando combustível e mercadorias Sobre as pranchas e, com
isso;: dinamizando a economia do Estado.

O Sr. João Lobo -

Permite V.

O SR. ALBERTO SILYA. __-

Ex~

um aparte?

Pois não,_nobre Sena-

dor.
O Sr. João Lobo - Aguardaremos o seu pronuncia·
mento que, sabemos, será brilhante, fundamentado ...

O SR. ALBERTO SILVA -

Muito obrigado.

O Sr. João Lobo- ... pois, alêm de engenheiro, V. Ex•
foi Diretor daquela ferrovia~- foi GOVernador do Estado e
conhece de perto os problemas e as necessidades do nosso Estado. Nós estaremos presentes para juntar a nõssa
voz à de V. Ex~, em beneficio da manutenção e da modernização daquela ferrovia.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado a V. Ex~
Sr. Presidente, termino as minhas palavras, agradecendo a V. EX• a bondade. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Raymundo Parente)- Concedo a palavra ao ~obre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se"riadores:
As eilormes dificuldad~ financeiras enfreiltadas pelo
País; as difíceis condições para uma recuperação ecoriômica, restringidas as importações e reduzidas as exportações; os tremendos efeitos da rnaxidesvalqrização do
cruzeiro, estariam aconselhando o Governo a promoVer
uma severa contenção nas despesas públicas, num ano
em que a inflação já nos acena com a imíilênCía dos três
dígitos.
~justamente nessa conjuntura qu~ se noticia a frariSferência, com enormes gastos da sede da Procuradoria da
República, no Rio de Janeiro.
Recebemos um memorial de procuradores cariocas, a
respeito desse assunto, afirmando:
UA transferência se evidencia tanto mais injustificável quanto a União desapropriou e já está coriS·
truindo - também por elevada quantia - prédio
contíguo à sede atual, de que breve irá dispor.
Essa inconformidade avulta quando jâ reiteradamente se vêem expressando os graves riscos que a
má localização trarâ para a defesa judicial da
União."
Prosseguindo, os procuradores cariocas consig_nam
que, "sem prejufzo da prerrogativa de final decisão reconhecidas às chefias, medidas pertinentes a toda uma coletividade transcendem os limites de uma administração,
devendo, por isso, resultar, senão do consenso, pelo menos da colheita de opinião daqueles qu~ melhor conhecem as peculiaridades locais e que irão, em llltima análise,_suportar as conseqUências do que for decidido".
Queremos apresentar nosso iriteiro aPoio aoS Procuradores da República no Estado do Rio de Janeiro, reclamando uma solução mais racional para a transferência
da sua sede naquela Capital, que é, tambêm, a menos
dispendiosa. num período de_ tantas e tão proclamadas
necessídades financeiras.
Espere-se a conclusão da nova sede, para não desperdiçar dinheiro em duas mudanças.
Era o que tinham os a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao ilobre Senador Lourival -Baptista.

divisa do Barão do Rio Branco: - Suaviter in modos
fortirer in re. Suave nas maneiras, forte na ação~·. e reproduzo, tambêrn, os conceirns de Jayme de Sâ Menezes
no seu magistral artigo sobre a "Vida Luminosa.. de Pedro Calmon:

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
'discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Através ·das suas instituições culturais mais categorizadas, e por intermédio de manifestações de irrestritra admiraÇão_ e apreço, que se sucedem, de norte a sul do Pafs,
o Brasil-se regozija com os 80 anos do consagrado Mestre Peçiro Calmon Moniz de Bittencourt, comemorando,
com justificada alegria a fecunda e exemplar existência
.de uni dos' seus mais ilustres filhos.
Nascido em Amargosa, na Bahia, a 23 de dezembro de
-1902, o insigne octogenáriO ãinda se encontra na plenitude de sua excepcional capacidade de trabalho, como historiador e escritor, sendo atualmente Vice~Presidente do
Conselho Federal de Cultura, no qual, desde sua fun~
dação, desenipenha intensa atividade; Presidente do Instituto Histórico e Geogrâfico -Casa a que pertence des~
de_l931; Presidente da Fundação Castro Maia e do Insti·
tuto Brasil-Argentina de Cultura; Membro da Academia
Brasileira de Letras desde 1936, quando sucedeu ao acaPê_mico _Felix Pachç:c9; Deput~Qo Federal de }935 a
1937; Catédrâtico de Direito Público da Faculdade Nacional de Dii'C:ito da qual foi Dire-tor de 1938 a 194-8;
Magnífico-ReitOr da Universidade do Brasil durante 18
anos (1948-1966).
Mas, o segredo dos êxitos espeta'?Jlares da vida luminosa de Pedro Calmon se explica pela sua impressionante capacidade de trabalho, evidenciada através de mais
de 100 livros que publicou, desde quando estudante em
1923, até o mais recente, a biografia de Franklin Dória,
Barão de Loreto, publicada pela Biblioteca do Exército
Editora em 1981.
Seria longo e desnescessário enumerar todos os títulos
da iffiprCssionante bibliografia de Pedro Calmon.
Impõe-se, todavia, destacar, nesse fabuloso conjunto,
algumas obras imperecíveis como, por exemplo, a História do Brasil, em 7 volumeS; a História -Social do-Bra~1, em 3; e as biogra(ías de D. Pedro I, p, Pedro II (~m. 5
tomos), da Princesa Isabel, de Castro Alves, de Gomes
Ca'rneirõ, entre outras.
Comvém, aiilda, relembrar que, na qualidade de Presidente da Academia Brasileira de Letras, o escritor Pedro
Calmon presidiu a comissão -que elaborou o projeto da
unidade ortográfica em Lisboa. Em 1945 foi delegado
brasileiro à Conferência de Pai e Guerra, de Chapultepec, no México, tendo, além disso, exercido numerosas
missões no extúior, entre estas como Embaixador extraõrdinârla à Posse do Presiderite de Costa RiCa, às comemorações do centenârío de Rubem Dario, na Nicará-gua, e à posse do presidente ultimamente eleito da Venezuela.
Não desejo àlongar-me a respeito da extroardinária
personalidade desse brasileiro eminente do qual me orgulho de ser amigo desde longos anos.
Melhor do que eu jâ o fizeram inúmeros escritores, em
primorosos artigos Publicados pela A Tarde, da Bahia,
em suá edição de 19 de dezembro de 1982, quando esse
grande órgão da imprensa btaSH~iia reuniu-os numa homenagem excepcional, em um caderno inteiramente dedicado aos 80 anos de Pedro Calmon.
sãO trabalhos de indiscutível vaiõr que solicito sejam
incorporados ao texto deste breve pronunciamento, nos
quais se encontram condensados aspectos da vida e da
obra de um brasileirO, cuja importância avulta, à medida
que os anos vão passando, como um dos protagonistas
ffiaipres da história política, administrativa e cultur-al do_
País.
- --Antes de concluir, parece-me oportuno mencionar o
admirável e conciso jUlgamento da fascinante bío&r-ãfta
~e Pedro Calmon pelo ilustre conterrâneo, amigo e com·
panheiro, no decorrer de .uma_ não menos fulgurante tra]etória lÍa vida intelectual e polftíéa de nosSa Pátria- O
Senador e Acadêmico Luiz Viana Filho- que assim encerrou o seu artigo na ..A Tarde", sobre Pedro Calmon,
intiful_ado "O Amor Perfeiro:': - "A de bem se aplica a

"Raro exemplar humano, de bela e edificante vida, retumbante pelo êxito de seu trabalho, a glória
hoje o alcança, sem que ele disso se envaideça ...
Grande baino, grande brasileiro, fiel aos ensina·
mentes de Ruy, não plantou a couve para o prato de
amanhã, mas o carvalho para o abrigo do futuro."
Sr. Presidente, solicíto a V. Ex• que sejam incorporadas a este meu pronunciamento, do documentário publicado no Caderno Especial de A Tarde P,e SalvadorBahia, de 19 de dezembro de 1982, os seguintes artigos,
que me parecem indispensáveis para conhecimento desta
Casa, sob o título geral: "80 Anos de Pedro Calmon: "O Amigo Perfeito", de Luiz Vianna Filho; - "Um
Mestre pela Doutrina e Pelo Exemplo", de Nelson de
Souza Sampaio; --~'Pedro Calmon•,-; de Adalicio Nogueira; ~~~O §empre JOv~m Pedro Calmon'', de Edíval~
doM. Boaventura;_.:-. '~Em BUsca de Nosso Passado",
de Cláudio Veiga; -"Pedro Calmon, O Liberal", de
Cón-suelo Pondé de Sena; - "Pedro Calmon, o Hinário
Plebeu", de José Calazanas; - "Um Mestre da "His~
tória Social'"', de Thales de Azevedo;- .. Um Entrevista com Pedro Calmon", de Luiz Henrique Dias T.a vares;
-"Vida Luminosa", de Jayme de Sá Menezes;- "Os
Créditos de Um Escritor", de Wilson Lins;- ..0 Baiano
Pedro Catmon", de Godofredo Filho; - "Pedro Cal~
mcm na Intimidade", de Jorge Calmon;- "Dois instantâneos de Pedro Calmon", de Fernando da Rocha Peres;
-~Pedro Calmon e a História da Educação na Bahia",
de Waldyr -Ffeitas 01iveíra; - "O Livro Inacabado de
Pedro Calmon", de Renato Berbert de Castro;- O Estilo Bahia", Trecho do Discurso de Posse de Pedro Calmon na Academia Brasileira de Letras, em 1935; --~·A
vida" (Bio~afia) e--_ ~_s Livros" (Bibliografia).
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

(DOCUMENTOS A QUE .SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU PRONUNCIAMENTO}.
A

Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982
8Q ANOS DE
PEDRO CALMON

A Tarde- Domingo 19 de dezembro de 1982
UM MESTRE PELA DOUTRINA
E PELO EXEMPLO
Nelson de Sousa Sampaio

Conheci-o e admirava-o desde cedo, pela sua palavra
falada e escrita. Antes da leitura da vultosa bibliografia,
meu entusiasmo e admiração começaram pela sua oratória. Não me lembro se já havia ingressado na facUldade ou estava nos últimos anos de ginásio. O certo é Que
não_ faltava a nenhuma de suas conferências. Sempre o
tive como o maior conferencista do pa(s, pela eloq-Uência,.pela memória excepcional e pela fluência sem tropeços, das· exposições, que nunca eram lidas. Se fez na
·vida discurso lido, penso que tenha sido, por força da
prax_e, em sua posse na Academia Brasileira de Letras ou
;m s~udações a reCipiendários desse s_odalício. Outro
grande inimigo do papel na tribuna, Octavio Mangabeira, quebrou essa praxe, pelo menos no seu canto de cisne, ao fazer, jâ alquebrado pela doença, seu magistral
discurso_ qwuando nosso Petit Triãnõir celebrou o cinqilentenário da morte. de Machado de Assis.
__ Quªn;o a~ nos~9 pe_rfilado, seria, pois, !latural que
surgissem intúPretaÇõeS mais ou menos maldOsas sObre
a sua oratória, como a de que decorava os discursos.
Cer.amente que ele_ de·. ia fazer um esquema mental
sobr~__os pontos capftais que iria desenvolver.

0260

Quintá-feira 10

Só wna vez presenciei que ele trazia um papelucho.
Descobri por um breve incidente, em conferência no
Instituto Histórico da Bahia. O papelzinho- caiu nã j:iãrte
interna da tribuna, mas era tão miiJ.úSCUlo que não poderia conter um roteiro. Quando muito, traria aperias imotação de dois ou três temas para que não o traisse á memória, apesar de tão prodigiosa. Jamais me ~quecerei de
como ele se abaixou para apanhá-lo.
Fê-lo com tal rapidez e tanta naturalidade que o auditório mal notou o fato e o orador não perdeu o fio das
palavras.
Outros dotes, inclusive físicos, ajudavam-lhe o êxito:
jcivem de boa altura, bem afeiçOado, elegante no porte,
no andar e no vestir, além de portador de primorosa educação, digna dos seus ascendentes fidalgos pelo lado pa~
terno e materno.
Depois, travei conhecimento com o escritor, começand~ pelo jornalista de ~tigos sêrios ou eruditos, e das ~rcj

nicas amenas e graciosas, às quais não falta o sal do humor e.da ironia-, ironia jamais agresSiva, mesmo Quando criticava costumeS, atas ou· Personalidades. Minha
condição de leitor coiripletou-se com o manuseio dos livros, em especial, dos hoje clássicos História SoCial do
Brasil e a História do Brasil.
Curioso é que não saiba exatamente quando vim a
conhecê-lo pessoalmente. Suponho ter sido em 1949,
quando aqui se realizou um Congresso de Direito Constitucional em comemoração ao centenário de nascimento
de Rui Barbosa. Lembro-me bem de que presidia a uma
das sessões de que eu participava e ele, subitamente, me
concedeu a palavra. Respondi-lhe que não a havia pedido.
Retrucou-me de que percebera, pela minha postura
que eu queria falar. Repliquei-lhe que tinha dúvidas
quanto à sua "hermenêutica ocular.. , mas não recusei a
palavra doada. Percebi logo o homem traquejado em
presidir a sessões, preocupado em evitar que elas caiam
na modorra ou quase não deixem assuntos para os anais.
As relações pessoais- fOraffi-me urria grande dâdiva,
pondo-me em cantata com um homem de prosa encantadora, sempre entremeada de verve e de inesquecível agilidade mental. Certa feita, em palácio, então enriquecido
pelo ocupante, Octavio Mangabeira, perguntei-lhe por
que não fazia ta(Julgrã.far suas conferências para reunitas, em livros. Respondeu-me, com modéstia, que elas
nunca o satisfaziam, e fez o elogio da impecável oratória
do governador Mangabeira. Observei-lhe que ele não tinha motivos para temer a comparação. Reconheço que a
oratória do nosso autor, sobretudo, a de quando era
mais moço, tinha traços barrocos, com adornos em muitas frases.. No entanto, confesso que uma das mais modelares conferências s-obre Rui que ouvi foi a que "ele proferiu aqui, quando se celebrou o cinqUentenário da morte
do grande brasileiro. Já não havia laivos de semibarroquismo. Este fora substituído pelo aticismo. Corno não
se gravou nem se reconstituiu, perdeu-se essa jóia da oratória ilaCional.
A essa altura, ele já havia acumulado vários recordes
de precocidade na conquista de vários titulas: entrou

para a Academia Brasileira de Letras com 34 anos;
tornara-se diretor da Faculdade de Direito com 36janei,.;
ros; iniciara os rs ãõoS de reitor da Universidade Nacional com 46 anos. Tudo isso atesta o reconhecimento dos
seus méritos, sua cãpaCidade de fazer amizades, seu
espírito de liderança, e suas qualidades de administrador, um desmentido aos que pensam ou sustentam, com
maior ou menor malícia, ser ele tão-só um homem de gabinete.
Não fica nisso somente sua aptidão de conciliar o homem teórico com o homem político, como vemoS ainda
em vários baianos ainda neste século. Foi deputado estadual no governo Góes Calmon; deputado federal em
1935; ministro da Educação em 1950; candidato a governador da Bahia em 1954. Na última oportunidade, ele
demonstrou que não era apenas o grande conferenCiSta.
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Revelou-se também tribuno de praça pública e a Bahia
ouviu;então, belíssimos discursos .. Mas discursos ~eral
mente dão mais aplausos do que votos. São poucos os
exemplos do poder decisivo dos discursos na política. A
oratória hipnotizante de Hitler produziu a vitória do nazismo, cuja derrota se deve, pelo menos em parte, à eloqUência de Churchill. A palavra de Franklin Roosevelt,
ajudada pela beleza radiofônica da sua voz, concorreu
para fazê-lo o único americano eleito quatro vezes presidente.
Para honra e alegria minhas, algumas atividades e circunstâncias propiciaram alguns encontros em nossas vidas. Tornei-me catedrático, na Bahia, da mesma cadeira
de que ele era mestre na Faculdade Nacional de Direito.
Examinamos um desastrado concurso no Paraná, sua segunda província, porque é a teri-a da esposa. Quando se
candidatou ao governo do nosso estado, fiquei contra o
meu partido, a UDN, e dei-l~e apoio. Somente_ três mos-_
queteiroS quixotescos- pouco afeitos ao realismo político, à Real Politik - tomaram essa posição: Aliomar
Baleeiro, José Cunha e eu. Na Assembléia fiqüei solus totus et unus como o renegado do partido - partido que
havia liderado em duas legislaturas. Fui, então, o único
ou, pelo menos, o maior verberador das intrigas, maledicências e até aleivosias· c:om as quais, durante a campanha eleitoral, os adversários coroaram de espinhos a personalidade do baiano eminente.
Resta-me, pois, o consolo de não ter partlcipado das
hostes dos trabalhadores para que a Bahia não tivesse no
governo o seu grande filho. Esse .sentimeritõ.de culpa,
que pesa sobre muitos não o carrego.
Como gostaria de "ter espaço para salientar sua figura
humana e os ditos de espírito que ele esbanja, como um
pródigo intelectual, na vida quotidiana. Antes das relações humanas se converter, entre nós, .em disciplina
universitária, ele já ·era um mestre espontâneo delas.
Creio que adquiriu desde a mocidade, o hábito de tratar
todo mundo com a expressão de "meu filho", até que os
que o superam em idade. Antes do renascimento da
"teoria da argumentação", ele já a praticava com mestria de invejável dialogador e negociador. Era exímio
nessa arte até com a categoria mais difícil S{e dialogar-se,
a dos estudantes. Mas não se esqueça que também sabia,
quando necessário, cobrir os moços com o manto da sua
grande autoridade moral e intelectual.
A propósito, nãu me furto a lembrar um episódio de
quando de era diretor da Faculdade Nacional de Direito, em época de agitação p"olítica estudantil. A polícia
tentou invadir a faculdade para castigar osjoveris rebeldes ou prender os líderes da ..subversão". Eis que surge
no portal o diretor e, serenamente, diz para o troço de
poticiais: "Alto lá! Nesta casa só se entra com vestibular". Assim; a arma da chis~osa presença de espírito desarmou os profissionais das armas físicas.
Fico a ·imaginar que incomparável embaixador daria
esse homem de sete instrumentos ou esse homem pf?/Nalente, para empregar o termo popularizado pela atividade mais importante e mais rendosa do país, o futebol.
Mas sobre quem estou falando? - perguntará algum
leitor. Tem o articulista a presunção de haver traçado
perfil tão perfeito que toda gente logo identificaria o perfilado? Longe de mim tal pretensão. Bem sei que isso seria tarefa para um livro e não-para um aligeirado artigo.
Este. tosco.·debuxo se assemelha ao retrato feito para um
papa, a quem, depois, o pintor pediu que. escrevesse uma
frase na tela. Prontamente, o Pontífice grafou as palavras de Cristo; "Homens de pouca fé, por que duvidais?
Sou eu". - Quanto a mim, achei desnecessário o nome
do personagem porque todo mundo o reconheceria, especialmente na Bahia, pelas qualidades apontadas e porque, no momento, todo o Brasil homenageia seu octogésimo aniversário: 80 anos de trabalho incansável; 80
anos de enriquecimento da cultura nacional; -ª.9 aQOS de
quem está na galeria dos grandes brasileiros baianos. Em
todo caso é grato grafar o mame do glorificado oCtogenário como fecho destas_ palavras. Ecce homo: Pedro
Calmon.
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A Tarde- DOMINGO; 19 DE DEZEMBRO DE 1982
O AMIGO PERFEITO

Luiz Viana Filho
Aureolado pelo apreço e a admiração, que traduzem o
reconhecimento nacional a uma vida luminosa e exemplar, Pedro Calmon completa agora os seus oitenta anos.
Desde a antiguidade a efeméride era tida como gloriosa
oportunidade a Ser assinalada e festejada. E dos tempos
modernos ainda se ouvem os ecos dos oitenta anos de Vito r Hugo. Natural, portanto, que o Brasil pelo que possui óé inais rePresentativo da sua cultura, se uma no louvor ao filho eminente, que tanto tem enaltecido o país.
Cqnheci-o nos dias ágeis da sua adolescência, quando
depois de secretariar o Ministro Miguel Calmon, veio ter
assento na Câmara Estadual. Na mão costumava ter um
lápis seinpre -prOnto para traÇar o perm de um campa~
nheiro. Não fora assim Castro Alves? Na ponta da
língua trazia uin discurso, hábito que jamais perdeu, pois
sempre o aprimorou. Contudo, as boas e generosas fadas
que lhe cercaram o nobre berço, levando-lhe raros dons,
não permitiram que ele se perdesse nos caminhos da
política e restitu-íram ·ao Direito e à História o infatigáVel
trabalhadÕr. Por certo, serão inumeráveis os que, agora,
irão falar do quanto realizou, na longa caminhada, com
brilho incomum. Fá-!o-ão com inteirajustfÇa~ Não desejo, porém, esquecer que tudo quanto escreveu e construiu Pedro Calmon é também o fruto de um trabalho
sem fim. Desde a primeira mocidade, senão desde a adolesc.éncia, não- tem ele feito outra coisa senão trabalhar.
Podemos dizer ser o trabalho a sua diversão predileta. E
graças a isso, lendo, pesquisando, estudando, acumulou
uma soma invulgar de conhecimentos", particularmente
no campo da História, no qual, beneficiário de privilegiada memória, devassou e conhece todos os pormeno~
res.
Na realidade parece estar com a inteligência sempre
atenta .e voltada para a apreensão dos fato~ da História
do Brasil. Costuma mesmo ter à mão um pequeno caderno de notas, onde lança quanto lhe chegue ao alcance,
em qualquer momento, ou .em qualquer lugar. :t: a maneira de nunca perder tempo e jamais desperdiça! umã
oportunidde....Se vai a uma velha igreja, a um museu; ou
mesmo a um .cemitério, enquanto qualquer visitante comum estiver apenas vendo, ou admirando, o que lhe passa sob os olhos, Pedro Calmon estará lendo as inscrições, analiando-as e tirando ilações que logo anotareligiosamente. :Na verdade, o muito que sabe permite-lhe
ver o que outros não vêem: é a curiosidade insaciável do
historiador.
Mesmo no estrangeiro, onde é costume se ir a passeio,
Pedro Calmon não deixa as suas ferramentas. Elas nunca
lhe pesam. Em Portugal, na antiga Torre do Tombo, ou
no Arquivo Ultramarino tem a mesma intimidade dos
que ai envelheceram debruçados sobre os documentos
dos.. descobridores e colonizadores... Certa feita, nUm-a
dessas visitas que faz com a naturalidade de um velho
amigo, . mostraram-lhe uma alta pilha de inventários
baianos do século XVII. Para os portugueses era como
se fossem documentos contemporâneos. Pedro Calmon
olhou de cima a baixo os poeirentos in-folios, tornou a
olhá-los até se· fixar· i1uiri dãqueles autos -provindos da
Bahia e conseguiu puxá-lo cuidadosamente. E não custou a ver que se tratava de valioso e procurado documen~
to, pois não era nem maiS-nem menos do que o único elo
que faltava na longa cadeia sucessória dos proprietários
do Engenho Freguezia, que Wanderley Pinho tão admirável _e pacientemente estudara e descrevera. A sorte,
como por vezes faz com os historiadores, bafejara ·Pedro
Calmon. Quantas vezes não aconteceu o mesmo com o
VisConde de Porto Seguro ou Capistrano de Abreu, famosoS" descobridores de documentos? Ocorre, porêm,
que a sorfe não costuina ser cega -ela somente ajuda os
que pesquisam sem descanso. E assim tem sido PedroCalmon.
~ão me desejo, porém, deter sobre a imensa obra do
historiador, pois outros ó farão melhor, a começar pelas
premissas d'Á Bala de Ouro, o lendário crfme que emo~
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cionou a Bahia, ou pelas aventuras extraordinárias dos
sertanistas que buscaram as minas de prata. Mas, justamente por trabalhar infatigavelmente, Pedro Calmon
tem tido tempo para tudo e para fazer grandes coisas.
Não é ele apenas o autor de centenas e centenas de volumes, monografias e artigos capazes de encher estantes,
cada um deles contendo alguma novidade, ou pelo menos a maneira mais completa de ver um fato. Além de
tudo isso, que bastaria para justificar e ilustrar muitas vidas, foi também, como reitor da Universid_ad_e do _Brasil,
o restaurador do monumental edífíciO do antigo hospício construfdo após a Guerra do Paraguai, e onde hoje se
abriga tão dignamente a Reitoria daquela universidade.
Para se distrair, ou distraidamente, pois o trabalho,
como vimos, é a sua diversão predileta, Pedro Calmon,
obstinadamente, reuniu as centenas de peças históricas,
quadros, tapetes, mobiliário, mármores que decoram o
velho edifício, restituído à sua beleza clássica, Não pára,
porém, aí o que edificou a tenaz e cultivada vontade do
jovem e admirado octogenário~ Presidente do Instituto
Histórico, coube-lhe levantar, desde os alicerces. até a
alta cúpula, a admirável sede da centenária instituição,
memória da vida e das glórias da naclonalidade. A tudo
ele presidiu e fiscalizou: desde a arquitetura do grandioso salão nobre até a reunião de um acervo documental e
artístico, talvez inigualado no Brasil e no qual se inclui o
quadro da Coroação.
Ainda algumas palavras - estas sobre o homem.
Numa apreciação sobre _EÇã de Queiroz, escreveu JOãoChagas, ilustre escritor português, que "facilmente avaliamos o gênio, penosamente o caráter" Não adimira,
portanto, que se o grande público admira e festeja o autor Pedro Calmon, seja privilégio dos seus amigos conhecer.Ihe o caráter, tào extraordinário, se não maior do que
a inteligência. E aqui vai um breve depoimento: muitos
talvez tenham julgado Pedro Calmon pelas primeiras impressões de um temperamento amen_o, educado, naturalmente conciliador, incapaz de uma indelicadeza. Realmente, é ele primoroso no trato e talvez por isso hajam
alguns o imaginado capaz de transigências ditadas pelas
conveniências, como é tão freqüente_ Enganaram-se.
Não há ninguém mais inflexível ante a possibilidade ou a
perspectiva da menor incorreção. Diretor da Faculdade
de Direito, reitor da universidade por longos anos, elejamais transigiu no essen_cial, embora o fisess_e disCreta-_
mente, sem ruído, como é próprio naqueles Para os quais
a correçào é algo natural, e que não se necessita exibir.
Virtude que não o impede de ser cordato e educado. A
ele bem se aplica a divisa do Barão do Rio Branco: suaviter in modos jortirer in re. Suave nas maneiras, forte na
ação.
Certa vez, conversando com um saudoso amigo, Oemóstenes Madureira de Pinho, sobre dificuldades com
que se deparava Pedro Calmon ante um agitado movimento de estudantes, dele ouvi, confirmando o que eu
lhe dizia: "Há quinze anos que sou colegit do Pedro e
nunca o vi praticar uma ação que pudesse parecer menos
digna". Assim foi, e assim é Pedro Calmcifl, âe quem iodos nós, seus amigos e conterrâneos, tanto nos orgulhamos. Mas acima de tudo, é ele um amigo perfeito.

A Tarde -

Domingo, f9 de dezembro de 1982.
PEDRO CALMON

Adalfcio Nogueira
O meu conhecimento com Pedro Calmon dita do anO
de 1920, quando nós, ambos, após o exame vestibular a
que nos submetemos, ingressamos na Faculdade de Direito da Bahia. f::ramos, então, jovens, com cerca de 18
anos.
Prenderam-nos, então, os laços de uma amizade e de
uma simpatia recíprocas. Em sua companhia, também
matriculou-se naquele tradicional estabelecimento de ensino jurídico, seu ilustre irmão -Nicolau Calmon, que
seria mais tarde, meu digno colega no Tribunal de Justiça da Bahia, como desembargador, sendo, depois, seu
presidente.

Naquela época, já fulgiam em Pedro Calmon, a centelha espiritual que foi o segredo do seu triunfo:
No livro de memórias que escrevi e que denominei
"Caminhos de Um Magistrado", rememorei esse passado saudoso, que me é tão caro, Nesse relicário de recordações, mencionei que, entre os que transpuseram os
_ umbrais daquela faculdade, estava Pedro Calmon, "fadado", como então disse, "ao fulgor de uma trajetória,
que ainda está longe de encerrar-se". Breve, porém, foi
nosso convívio na vida académica, por que, no início do
ano seguinte, ele se transferira para o Rio de Janeiro, a
convite do ent.ão..Ministro Miguel Calmon Du PineAlmeida, que o designara para exercer as funções de Secretário da Exposição Nacional, prestes a realiza-se, em comemoração do Primeiro Centenáiici da Independência
do Brasil.
Mas essa brevidade não inlpe-diu que as nossas relações se consolidassem num afeto recíproco e duradouro. Além disso, a grande admiração que sempre lhe tributei, permaneceu íntegra através dos tempos, Já diplomado.emDlreito, quando, servindo ao MinistériO' Público, eu exercia as funções de promotor público da _comarca de Amargosa, ao relatar esse fato no meu referido livro de memórias, eu disse, no final do capítulo, em que o
. fiz: "ao rematar este capítulo, recordo ser Amargosa o
berço natal de Pedro Calmon, personalidade que cresce
dia a dii e cada vez mais, no horizonte intelectual da Pátria,_como um astro luminoso que nos sobe, serenamenje, para o seu zénite."
Concluído o curso jurídico, no Rio, com o brilhantismo habitual, Calmon prosseg1,1iu, com arclor, na senda
edificante a que, havia muito, se co_nsagrara. A sua cultura quejâ ·medrara nos bancos acadêmicos e de que deram
prova os exames~ que se submetera, o;;rescera, vertiginosamente no ambiente propício onde passara a residir e
onde a reputação da sua inteligência e da sua capacidade
empolgara a todos quantos o conheciam. Não raro, as
colunas dos jornais estampavam os seus artigos eruditos
e, d~sde_ çech>~o ç_Q_meçaram a vir a lume os seus livros admirãve_i~,_ y_ªzado~ IJ-l,tnl~ li_nguagem elegante e correta e
corn que __ele_passou a enriquecer a literatura pátria.
Foi, porém, no terreno da História, que ele se consagrpu cqmo uma d~s figuras mais insignes da nossa terra.
Da História é ele realmente, um mestre consumado. Basta que record_emos a História do Brasil e a História de
Pedro It_que São~ço-mo dois <;imos culmin_ªntes ele ~Jcma
cordilheira imponente.
Orador primoroso, o seu verbo tem ecoado em todos
os_recantos da Pátria, sonorizado pela eloqUência que o
encanta. A espontaneidade do seu estro, a fecundidade
dâ sua imaginação, os arroubos de um verdadeiro gênio
da palavra, com que ele arrebata os qpe o escutam, imprimem ao seu discurso uma imponência singular.
Não menos profícuo e proveitoso foí o seu-desempenho nos altos cargos, a que foi convocado para servir.
Antes de exercê-los, ele, ainda muito jovem, iniciara a
sua atividade administrativa, como funcionário do Museu -Hístóiico Nacional.
Daí ascendera às mais merecidas alturas. Reitor da
Universidade do Brasil, por longo tempo, Ministro da
Educação no Governo Gaspar Outra, presidente do Instituto Histórico Nacional, repetidamente, ele desempenhou tão nobres incumbências, com a comp-etência, o
bom sens.o_~ __a inteir_c;~ __de caráter que o assínalam.
Como reitor, ele soube dignificar a Universidade do
Brasil, imprimir ao ensino uma seriedade digna de nota e
desvelar-se pelos interesses legítimos da mocidade estundãniil que, nãs- bancas de estudo,- busca saciar os seus
mais legítilnos anseios. Mestre-do Direito; como emiiten---tc!1itU.fiir de" unia cátedra univeisitãriã., de sOUbe afeiçoar
os seus alunos ao culto da lei e encaminhá-los às estradas
ensolaradas da verdade jurídica.
Um varão de tão subidos valores não podia deixar de
ascender ao solar, onde pontificam as mais altas expressões da intelígência: a Academia Brasileira de Letras_. E
ele, ainda muito jovem, conduzido pela força invencível
dos seus méritos, teve assento nesse palácio ambicionado, onde reinam os imortais. E foi desse novo foco de
luz, que ele continuou a espargir as belezas do seu pensa-
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menta, as concepções oriundas da profundidade do seu
entendimento de modo enlevar a todos quantos lhe admiram os requintes da sua mentalidade de eleição.
Festejemos, pois, com alegria e orgulho, ainda_ este
mês, o aniversário deste grande cidadão. Vai ele celebrar
os seus oitenta janeiros, como eu já celebrei os meus, hã
poucos meses. Ê assim que todos nós nos aproximamos
do ocaso, em que todos mergulhamos. Mas Pedro CalmOn -é -um octogúiário luminoso. As pompaS qu_e lhe
adornam a personalidade são tão ricas e viridentes, que
·ele ãinda prosseguirá, com redobrado vigor, na obra
grandiosa, que tem levado a cabo e que é um exemplo,
altamente edificante, em que se haverão de mirar as gerações futuras.

a

A Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982.
O SEMPRE JOVEM
PEDRO CALMON

Edivaldo M. Boaventura
A minha aproximação com Pedro Calmon se daria

por intermédio de Luiz Vianna Filho, quando eu era o
seu secretário da Educação e Cultura. Mais precisamente, quando lançara a sugestão para a construção do Parque Castro Alves, em Cabeceiras do Paraguaçu. Em artigo para A Tarde, de 19 de junho de 1970, Comentava o
discurso do Presidente MêdiC-i, no Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, anunciador do propósito de levar
adiante o programa de parques históricos.
Primeiramente escreve e sugere:
Também não faltará- o que especialmente lisonjeia o
nosso orgulho perdoável de conterrâneos- o do Poeta
dos Escravos aquele rapaz eloqüente de Muritíba discípulo de Gonçalves Dias, mestre de Bilac- quedeslocou montanha abaixo, a golpe de asas, asas de Ariel, a
pedra do cativeiro. Esse inexaurtvel Castro Alves- em
que, durante um longo século, se revê a Bahia.
Para depois agir. Empolgado com a idéia do arranjo
espacial do sítio natal, vincula a edificação do parque ao
centenário de morte, que se daria um ano depois, em 7 de
julho de 1971. Passa do verbo à açào e se articula com o
Governador Luiz Víanna Fitho e com a comunidade de
-Muritiba.
A Pedro Calmon coube o mérito de apresentar uma
sugestão exequível e de traçar, ele próprio, o esboço arquitetônico do futuro Parque de Cabeceiras. Pude obser--var, então, a sua extraordinária capacidade prática de
açào, de passar do plano abstrato das idéias para o esquema concreto das realizações objetivas. Era um aspecto da sua poliédrica personalidade que eu desconhecia. O
homem erudito, com uma excelente scholarship, se concertava harmonicamente com o implementador de decisões, a confii"mar a observação de Kurt Lewin- ilada é
mais prático do que Uma boa teoria!
E é. De Castro Alves, ele tem todo o conhecimento
teórico, afetivo, discursivo. E o biógrafo, enfim.
Reunimo-nos para tratar dos detalhes da preservação
do sítio históríco. Pedro Caimon, com vibração e encantamento, falava e explicava, elucidava e ensinava, num
seminário a dois, a vida de Castro Alves, na circunstância sertaneja bem às margens dÕ misterioso e poderoso
Paraguaçu, O sigriificado da modesta fonte (um olho
d"água como se chama em Feira de Santana), a Cachoeira do Roncador, transformada e ampliada para ser cantada como Cachoeira de Paulo Afonso. Assim, da Geografia passava-se à biografia e desta à obra. Périplo completo! E ia cada vez mais longe para as necessárias aproXimações do concreto. Com papel e lápis demonstrava a
viabilidade do projeto. -Elaboração intelectiva, verbalização e psicomotricidade se coordenavam magnificamente! A vida e obra de Castro Alves tem sido uma das
suas fascinantes ocupações intelectuais. Desde muito
tempo que as estuda e publica a biografia e conta as seus
amores e narra as suas missões --"Vida e Amores de
Castro Alves", 1935; ''Históría de Castro Alves", 1947;
"A Vida de Castro Alves", 1961; e "Castro Alves. O Homem e a Obra", 1973. Esse último, publicado pela José
Olympio Editora, ê. síntese documentada das anteriores.
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Era natural que como conhecedor da vida e obra_de CecéU e militante interessado de- tudo quanto lhe diga respeito, por um lado, e tendo informação direta do programa de parques históricos, por outro lado, houvesse sugerido a construção do parque, no exato momento em que
o governo baiano ínicii.tva- as colnemOrações do centenário da morte do poeta.
Pedro Calmon passa a liderar com o peso do seu
prestigio a edificação do parque. Cartea-se com a boa
gente de Muritiba. Visita Cabeceiras. Entra em entendimentos com a direção do Patrimônio Histórico N acional. Informa tudo ao Governador Luiz Vianna Filho.
Em suma, procurou de todas as maneiras operacionalizar a sua idêia.
E a efetivou.
O parque foi projetado não somente segundo a sua sugestão e desenho, mas· viabilizado conforme a sua demonstração, evidente e convicente, que seria põssivel
edificá-lo em pouco tempo e com reduzido custo. Comprovando o adâgio dos economistas - um bom projeto
encontra sempre um financiador.
A vivacidade de Pedro Calmon contagiava governos e
pessoas. O brilho, a erudição, o conhecimento da experiência feito se tfã:D.SrilUdavam em projeto e ação. Inversamente, era a biografia recriã.ndo a Geografia, a vida refazendo o berço, o tempo delimitando o espaço, a festa
centenária da morte ~rlorificando a obra.
A Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982

EM BUSCA DE
NOSSO PASSADO
CláUdio Veiga

Há alguns anos, George Duhamel afirmou que o romancista é o historiador do presente, e o historiador,- ó
romancista do passado. De acordo com essa conceituação, tanto Jorge Amado poderia ser considerado historiador, quanto. Pedro Calmon, romancista. De duas
maneiraS, no entanto, o biógrafo Pe D.Pedro II teria -eS- ~
crito romances no sentido próprio e no sentido figurado.
Na verdade, em sua perseverante e encantada peregrinação através de nosso passado, não foi como historiador, mas como ficcionista que Pedro Calmon fez sua estrêia. Seu primeiro livro, Pedras d~Armas, é um.i colelânea de contos, escrito na idade de dezoito --ãnos. Pelo
conto-inicial, o livro se enfiuda numa das principais manifestações-- do romantismo, o romance histórico,
mostrando-se o muito jovem escritor, pelO estilo e certos
detalhes, um atento leitor de Victor Hugo._O trecho de
Baltazar de Aragao, em que, em meio da tempestade, os
canhões da SenhOra da Vitória se desprendem das amarras e começam a destroçar a embarcação, tem, certamente, sua matriz no romance- O Novenia e TrêS. Vlciõr
Hugo era, sem dúvida, muito familiã:r ao contista adolescente. Já em outro ângulo- a exploração do espaço, Pedro- Calmon, naquelas páginas se antecipa a Àdonias Filho, autor do recente O Largo da Palma, evoluindo os
dois escritores, nos referidos textos, nas imediações do
antigo convento dos agçstinianos, como ficionista;--iiãO
se limitará a Pedfas- d•Armas. Haverá de romancear ainda as infrutíferas expedições às minas de prata de Robêrio Dias (O Tesouro de Belchior} e a revolta dos escravos, ocorrida em 1835, na- Bahia. (Os Malês).
Mas não ê no terreno da ficção histórica que orientará
a sua produção que haverá de concentrar-se,
aprofundar-se na história propriamente dita.-·um -confronto siginificativo baliza a evolução do jovem escritor.
Se, aos vinte e seis anos, ê premiado pela Academia Brasileira de Letras, por seu romance O Tesouro de Belchioi-,
aos_ trinta e quatro anos será eleito para a mesma instituição, por sua biogÍ'afia de D.Pedro I, O Rei Caw1leiro,
circunstância que levou o novo acadêmico a confessar
haver entrado na imortalídade, na garupa de nosso primeiro imperador.
·
Na perspectiva da velha província, traçará a bíografia
de figuras baianas, como o Marquês de Abrantes, Castro
Alves, Franklin Dórea, histórias da Bahia e de sua lltera~
tura. Fora de nossas fronteiras, escreverá a vida de várias
personalidades, como D.João VI, D.Pedro I, O. Pedro II

e histórias do BrasiL Tantas reconstituições do desdobrar da vida nacional ou individual, exigiriam apreciações mais demoradas. O Prof. Luiz Henrique Tavares
nos aponta, por exemplo, a orientação a que obedeceriam os trabalhos históricos de Pedro Calmon,
integrando-se seus livros num conjuntQ consciente de
etapas. Assim, suas histórias do Brasil teriam sido longa
e persistentemente preparadas por livros e estudos que as
predispuseram ou estruturaram . Desde o trabalho sobre
as bandeiras baianas até as biografias doS soberanos, aos
poucos se foi construindo o grande monumento que é
sua História do Brasil (1959). O mesmo comportamento
deveria manifestú~se na Hist6ria Social do Brasil (1937
- I 939) cujos alicerces se encontrariam na História da
Civilização Brasileira (1933). Idêntica observação caberia
a Castro Alves- O Homem e a Obra (1937) que seria o
coroamento da História de Castro Alves, publiCada em
1947. E,_ .com maior razão, confirar-se--ia o mesmo enriquecimento e aprofundamento na História_ de D. Pedro
II, que constituiria a somã portentos-a de estudos anteriores.
Importaria tambêm aprec:icir ó poder narrativo que, de
uma poeira de acontecimentos pesquisados, consegue
construir livros harmoniosos. Destaque-se, ao menos,
um pormenor, isto ê, as aproximações e apanhados que,
aqui e ali, pontuam as cativantes narrações. São os sugestivos cotejos de fatos, como, na visãO panorâmica da
história desta capital, o confronto de Vieira com o invasor holandês:_ "Ao purpurejarem no recôncavo os incêndios, ateados em 1940 pela frota do almirante Lichtardt,
-~-eloqiie_ncia de Antônio Vieira já fazia estremecer as
multidões com o alento cívico, das pátrias que se revelam, das nações que se anunciam" (Históda da Fundação da Bahia}. Várias conotações se abrigam no confronto . .
Entre semelhantes cotejos se incluem, interrompendo
- agradavelmente a linear cronologia- da narração, as
aproximações de fatos pertencentes a êpocas diversas.
Exemplo frisante se encontra na biografia do Barão de
Loreto. Em 1890, D.Pedro II, viúvo e destronado, vai até
_o santuário de Lourdes. Ao evocar aquele momento,
traça o historiador um expressivo ziguezague no tempo:
a visit3. que, havia pouco, a imperatriz fizera' ao mesmo
local, a vinda ao presente do narrador, um mergulho na
distante guerra do Paraguai: ..Ajoelharam-se junto da
pedia de Massabielle; comtemplaram, na basflica, a bandeira oferecida em 1888 pela imperatili- essa que o
tempo e as mudanças não subtraíram à piedade patriótica dos romeiros, e até hoje, passados noventa e três anos,
encontramos, auriverde e coroada, no fundo do altarffior, o único lugar do mundo em que se hasteia, como na
popa dos barcos de Tamandaré ou à testa dos bat3.lhões
~-~Caxias, o pavilhà~ an_t_ig~ do Brasil".
Se, no verdadeiro historiador, conforme se afirma, devem c()e,xistir erudição e imaginação, eSse co'ngraçamento se faz sentir em Pedro Calmon. Sua Hist6ria da Fundação da Bahia, ao referir-se ao naufrágio de Diogo ÃIVares, ofereCe um _exeffiplo que vem a talho de foice. A
começo narra o historiador o que ê factual e fl~i diretamente da documentação: a caravela que se destroça nos
recifes. A partir de certo momento, cedendo, conscientemente, a palavra à imaginação, esboça com naturalídade
o que, possivelmente, sucedeu: "Podemos imaginar o
reSto. Enrolado de sargaças, semimorto na areia fulva,
entre lascas de madeiras, pedaços de cordoalha, panos
dilacerados, lixo flutuante do naufrágio, pareceria, as-sim, misturado às algas verdes, à imundície da marê, à
confusão das coisas cuspidas pela vaga, 'um peixe que extrebucharia ali ... Como os catamurus ou moréiã:çque se
escondem nas locas, figam-se no côncavo das rochas
quando as águas baixam, e vêm descansar nos abrigos
sutis". O que houve e o que possivelmente terá aconteciçlo.

Os livros _capitaiS de Pedro Calffion seriam sua- História do !Jrasi/ (1959) e sua História de D. Pedro II. Para
essas sumas em que se sedimentam estudos e pesquisas
de tantos anos, o maior dos elogios que se possa fazer ê o
de_ que sua leitura é tão agradável quanto a de um ro-
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mance. Este..elogio já foi fiito. Assim se refere Rachel de
QUeiroz ao primeiro -e_Otãvio de Faria ao seSundo__ desses
prodígios d-e erudição.
A Tarde- Domingo, r9 de dezembro de 1982
PEDRO CALMON
O LIBERAL
Consuelo Pondé de Sena

"Os monarcas da inteligência não Cai'ecem de tronco-e
dinastia. Não temem pelo espírito nem antecessores nem
descendentes. Nascem da humanidade e vão para a
glória. Nascem do_ pó terreno.e mundanal e caminham
luminosos à divina imortalidade"~ Latino Coelho.
Nenhuma faceta da fulgurante personalidade de Pedro
CalmOn, incontestávelmente, o maior dos baianos vivos,
se me afigura mais fascinante do que a sua indiscutível
vocação liberal.
Intencionanl'os aqui empregar o vocãbulo liberal
- vinculando-o à sua estreita acepção etimOlógica, à sua·
· origem latina - liberalis - referente à liberdade, bem
assim aos seus inúmeros desdobramentos Iêxicos, de que
são exemplos, franco, generoso, dadivoso, livre, independente.
Cabe-nos, pois, neste contexto, que pessoalmente pri~
vilegiamos, analisar o comportamento liberal que tão
impressiVamente tem marcado a postura democrática
deste notável brasileiro no desempenho de suas múltiplas
e relevantes atividades públicas.
Visceralmente democrata, tem pela força do seu talento e reconhecida capac.idade, exercido__ o _p~der e a ele,
conseqüeittemente, servido, sem jamais transigir qu_;tilto
ao -respeitõ que dispensa à pessoa humana, sua liberdade
de pensar, de agir e de, livremente, manifestar a sua opiqião, conforme nos foi dado testemunhar em múltiplas
oportunidades.
Na presidência do Instituto Histór_ico e Geográfico
Brasileiro, onde pontifica há longos anos, revela-se sempre o dirigente ativo e dedicado, o chefe compreensivo _e
delicado, o companheiro amável, sensível, espirituoso e,
acima de tudO, -brilhante.
O que, no entanto, sobremanei~a nos fascina é o seu
desempenho na condução de:s trabalhos das habituais
sessões das quartas-feiras que, invariavelmente, ali se
realizam. Dir-se-ia que alua com a clarividência e a imparcialidade dos magistrados íntegros, irrepreensíveis.
- Moderando, com extremada habi!iOade, acirradas e,
por vezes, impr-ofícuas díscussões, consegue, por isso
mesmo, manter a boa ordem "indispensável ao andamento dos trabalhos do dia. Por outro lado, calmo e habilidoso, bem-humorado e cordato, inteligentemente consegue abrandar, com a sobriedade da sua conduta, os ânimos exaltados dos mais polêmicos, dos mais contundentes, dos mais provocantes debatedores.
Revela-se, ademais, o ouvinte atento e interessado,
sempre disposto a escutar com simpatia e delicadeza,
seja a exposição do mais insosso, do mais agradável, do
. mais erudito ou do mais intempestivo orador. Imperturbável na sua inata tranqüilidade, contêm-se diante das
freqüentes explosões dos temperamentos coléricos e dos
lances extremados daqueles que somente se expressam
atravês de gestos excessivos.
Inferimos, por todas essas razões aqui referidas, ser
absolutamente ímpar o seu desempenho na direção dos
trabalhos da conceituada instituição.
Da coexistência perfeita entre a privilegiada inteligência e a bondade Congênita e natural decorre, a nosso ver,
a- Coerente pers-onalidade do conceituado presidente do
instituto, do honrado membro da Academia Brasileira
de Letras, enfim, do extraodinãrio baiano.
Afora isso, despojado da fátua e ostensiva vaidade
que, freqüentemente, esmalta as individualidades destituídas de mêrito, Pedro Calmon é simples e generoso,
malgrado ser o detentor .. do principado da oratória bra~
sileira, que exerce com sabedoria e graça", conforme depõe Deolindo Couto. Assim atende, sem distinção, a
graildes e pequerios. Acolhe, com igual gentileza, a tantos quantos dele se acercam, sejam as pessoas investidas
do poder e dotadas de prestígio, sejam os modestos e
anônimos seres privados de riquezas, títulos e honrarias.
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Reverenciado, admirado, homenageado pelo fulgor de
sua prodigiosa inteligência:, pelo brilho imcomparãvel do
seu talento oratório, peta sua extraordinária- produção

intelectual, nem por isso o ilustre representante da Bahia
se escusa a atender os inúmeros convites que lhe são for~
mulados para pronunciar conferências e participar de
eventos culturais. É que, sabedores da sua acolhida respeitosa e delicada, não se intimidam modestos e bemintencionados presidentes de associações espalhadas
pelo Rio de Janeiro, em solicitar-lhe a presença, e mais
do que isso, em requisitar--lhe a vibrante palavra de orador e consagrado conferencista,- para que se faça ouvir
nos acontecimentos festivos de suas agremiações.
A essas convocações, por vezes incOvenientes e desinM
teressantes, Pedro Calmon jamais se recusa a atender,
sendo necessária a intervenção de muitos dos seus comM
panheiros que o aconselham a pouparMse mais, a recusar
a tais e tão freqüentes solicitações.
Esta sua singular maneira de ser, de permanec~r simM
pies, malgrado a posição de realce que desfruta no meio
sócioMcultural brasileiro, torna-o tealmente inconfundíM
vel.
..
Homem de formação e verdadeiro espírito universitário, tem ocupado as mais relevantes posições nos centros de cultura do país, onde, também lhe têm sido prestadas as mais dignificantes homenagens. Professor da
Faculdade Nacional de Direito, naquela casa de ensino
ocupou, igualmente, a sua direção.
Reitor da Universidade do Brasil durante 18 anos nela
deixou marcas profundas e inesquecíveis da sua fecunda
e liberal administração.
Invocamos, mais uma vez, o testemunho do professor
emêrito Deolindo Couto, a fim de relatarmos fatos por
demais conhecidos, ocorridos na Faculdade Nacional de
Direito, ao tempo em que Calmon lhe dirigia os destinos:
"A um militar ferido por estudantes em frente à Faculdade de Direito e que, de revólver em punho, tentava penetrar no edifício onde ocorria um motim, Calmon brandamente, obsevou que, nos educandários superiores, só
se entra após exame vestibular, argumento que modificou o humor do oficial de milícias, desarmando-o. Outro
tumulto desencadeado na Faculdade da Praça da República ia também assumindo aparências de tragédia,
porque os alunos se encastelaram no porão do prédio e
ameaçavam depredá-lo, se desatendidas suas reivindicações. Calmon temerariamente (quantos o conhecem
sabem que é homem de coragem) penetra no esconderijo
e, à luz de velas, usa do seu verbo mãgico e recorda aos
estudantes deslumbrados que a atitude deles era comparável à dos cristãos perseguidos que se refugiaram nas
catacumbas romanas e acabaram por ver triunfante a
causa de sua fé. A diferença foi que os religiosos saíram
vitoriosos e os futuros bacharéis apenas lucraram uma
lição de história, com vantagens para os magros cofres
da universidade, Freqtlentemente adversários, porque
insatisfeito em seus desígnioS, oS esiudantes prezavam o
reitor".
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Nosso registro mental, que se permite reter, com precisão, fatos e acontecimentos da maior ou menor importância, reconduz-nos a extraordinários instantes da referida jornada política.
Igualmente ainda ressoam, bem nítido, em nossos -ouvidos os ecos inesquecíveis de suas primorosas alocuções, cuja tônica era a defesa do ideal democrático.
Ali na velha Praça da Sé, ·arema, outrora, de tantas lutas imesqueciveis de nossa terra, escutamos, deslubrados, o mesmo pensamento límpido exposto sem rebuços,
a mesma lição de civismo transmitida pelo clarividente
espírito de Pedro Calmon.
_ Relidas, ainda, então na menória dos que sabem evocar, porque sabem sentir iritensamente, as inensagens em
favor da concórdia, do progresso, da paz social e da harM
mania entre os homens, através da palavra incandescente do nosso orador maior.
Não esquecemos nós, não se esqueceram outros que
lhe sufragaram o honrado nome que, diante da Bahia
que o viu nascer a 23 de dezembro de 1902, estava Pedro
Calmon -- caráter e inteligência postos a serviço de sua
terra e de sua gente.
Lamentavelmente, porêm, o gesto negativo--da Bahia
em relação a Ruy Barbosa se repetiria, então em outra
circunstância e pOr outra geração.
Nem por isso, no entanto, seriam dimínufdas em suas
grandezas estrelas tão cintilantes de primeira grandeza do
nosso firmamento moral e cuÚural. Mesmo porque, am-bas dispensam que lhes afiram o incontestável valor perdurável porque revestido da imperecibilidade dos
realmentes dotados de gênio.
Que-nossa homenagem modesta e despretenciosa, embora calorosa e sincera, possa expressar, com fidelidade,
a imensa admiração que tributamos ao perfilado, a quem
se ajustam, com precisão, as sábias palavras de G. Fichte: _':'0 valor propriamente dito de um ser humano não
está numa só ·qualidade que ele possuí, mas sim, na harinohia de todas as qualídades.
E ninguêm, seguramente nimguém entre nós, é tão
gloriosamente harmônico como Pedro Calmon.

A Tarde -Domingo, 19- de dezembro de 1982
PEDRO CALMON E
O HINÁRIO PLEBEU
José Calasans

-Silvio Romero, em 1879, quando iniciou, na Revista
Brasileira, seus estudos sobre a poesia popular em nosso
País, declarou acreditar na existência de um cancioneiro
político de origem plebéia, embora não dispusesse de elementoS seiuro-s (: numerosos para comprovação de sua
assertativa. Pensava o ilustre escritor que a musa dita do
povo acompanhara, no decorrer da história nacional, o
evolver da nossa vida política, participando assim do
processo de politização em terras do Brasil. Muitos anos
depois, porêm, surpreendentemente, numa sêrie de artigos na- Revista da Academia Brasileira de Letras, Silvio
Romero negou, de modo categórico, a participação -da
lira popular e anônima nOS aContecimentos políticos brasileiro: Ficou o ditO por não dito. O pesquisador qUe se
Sem que preteridamos esgotar o assunto, restaMnos fa-mostrara, a princípio;inclinado a acreditar no romanCeizer ligeiras considerações sobre o comportamento de Pero político nacional, mudou de opinião e disse alto e
dro Calmon quando postulante ao cargo de governador
bom som que a nossa gente não se interessava pela vida
do Estado da Bahia, na condição de candidato oficial do
política.
Partido Social Democrático {PSD), no ano de 1954.
Os pot'l.los de vista do autor da História da Literatura
Naquela ocasião, com a sobriedade que lhe exorna_a _
Brasileira, pelo que sabemos, não foram jamais discuti~
invulgar personalidade, e a prudente contenção dos que
dos. Caiü sobre_o ass_unto o mais profundo silêncio.No
nem humilham, nem se deixam humilhar, enfrentou as
ano de 1943, todavia, sem qualquer referência às diveragruras de uma ruidosa e desgastante política, apesar de
gêntes opiniões de Silvio, o historiador Pedro Calmon
não ser afeito à militância Partidária. Jamais havia prepublicou a primeira edição da História do Brasil na Poetendido o governo da Bahia e a nova experiência não lhe
sia do Poro, uma farta e bem documentada amostra da
traria a com~nsaçào esperada.
- contribuição dos nossos aedos nas lutas políticas e soM
Faltando-lhe a exacerbada paixão pelo poder, mas
ciais travadas pelo povo brasileiro, sobretudo a partir
sobrando-lhe o amor pela causa pública, submeteu-se ao
dos dias heróicos da independência. Pedro Calmon revesufrágio popular.
lou o nosso "hinário" plebeu, do nominação por ele escoVencido, embora, no pleito, dele saiu vencedor pela
lhida para designar o conjunto de criações poéticas, Pomaneira irrepreens[vel como se conduziu durante toda a
pulareJ> ou popularizadas, referentes aos eventos da noscampanha eleitoral e após o seu resultado. Executou-a,
-sa história, que de projeção nacional, quer de sentido
em nível extremamente elevado, como aliás se tem sem~
provinciano e atê mesmo municipal. -Séu trabalho, apa- pre portando durante toda vida.
---- reciclo em segunda edição, realmente aumentada, com-
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prova à saciedade que o Silvio Romero de 1879 estava
certo: A chamãdã. lira -do poVo jamais foi indiferente aos
emba.tes travados nos mais variados momentos do nosso
evOlver históricO.
A coleçãÜ organizada pelo eminente baiano seria suficiente para realçar o valor de sua contribuição ao conheM
d:lilent:ó do nosso folclore político. Revelando, ainda
uma vez, sua extraordináda capacidade de pesquisador,
Pedro Calmon realizou uma colheita valiosa indo catar
sua bibliografia nacional e regional às peças rimadas que
exaltam ou criticam, elogiam ou estigmatizam figuras e
fatos, aparecidos e ocorridos na travessia histórica do
povo brasileiro. Ao lado do criterioso coletor da poética
popular, o histOriador se fez presente de modo a comentar os versos anotados, explicando sua significação, comparando variantes, esclarecendo as origens de certos apelidos de pessoas, ou correntes políticas, tornando, assim,
seu importante livro um autêntico manual de história
onde não fica apenas o ritnio da poesia anônima, a ironia do contador politicamente engajado, a agressividade
do adversário político, o elogio desmedido do correligionário exaltado. Sempre que possfvel, o investigador autorizado da história prestou sua c_ooperação ao melhor
entendimento da poética das ruas.
Outro aspécto a mere_cer destaque na História doBra~
si! na poesia do povo são as considerações expostas nas
palavras do prefácio.
Calmon entendeu muito bem os conceitos a respeito
da poesia popular ou popularizada. Por isto mesmo, não
sustentou que os versos fossem nascidos e criados exclusivamente no meio do povo. Aceitou a contribuição dos
homens ilustrados, muitos dos quais incluídos no seio da
gente grave dos homens bons da governança, quem sabe
mesmo nos altos postos do Conselho do Estado, que
usaram o epigrama com arma de combate, desfechando
seus dardos eivados de ironia, de perfidia e de: ódio. O
importante, num estudo do material rimado, ê a aceitação coletiva, que modificando palalvras e fazendo
adaptações de conceitos e pessoas, as~gura a sobrevivência d_os versos da memória do povo.
No elogio merecido da obra de Pedro Calmoq Moniz
de Bitencourt, _quando estamos comemorando. seus 80
anos de vida bem vividos, permitindo-nos, na qualidade
de estudiosos da noss<t história e do nosso folclore, relembrar uma contribuição pouco conhecida, mas valiosa, do eminente octogenário à cultura brasileira, onde
teve ensejo de recolher e explicar subsídios substanciais
ao conhecimento do pasS3do nacional.

A Tarde --Domingo, 19 de dezembro de 1982
UM MESTRE DA "HISTORIA
SOCIAL"

Thales de Azevedo
Enquadrar o historiador em uma categoria defin-ida e
inconfu-ildível é uma das dificuldades do estudioso, do
pesquisador, mesmo do leitor comum, quando aquele
não se coloca inequivocamente em tal ou qual posição
ou corrente teóiiCa e -a metodológica. Essa busca é, en~
tretanto, uma exigência do próprio conhecimento, necessária à inteligência do que se lê e à compreensão de quem
escreve. Ê relativamente fácil discernir a temática- preferida ou o período a que determinado historiador se dedica. Mais diftcultoso é, por vezes, situar o autor em esquema ou em quadro que lhe caracterize o gênero, o estilo, a
corrente de pensamento. Há historiadores que se presumem encontrar nos documentos a toda a verdade dos fatos: recusam-se, por isto, a concluir ou a deduzir,
limitam-se a descrever o que consta dos códices, supondo que estes revelam tudo e que não é lícito fazer ilações,
levantar hipótese, induzir significados. Contentan-se
com a frieza, com a suposta suficiência e imparcialidade
dos dãdoS que oS aTfarrábios oferecem. E menos ainda
tomam posição ante os sucessos, omitindo-se de participar da história, alheios ao que estudam e descrevem. Outros se armam de co-mbatentes e militantes, arrancando
dos registros indicações para posições que tenham no
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passado inspirações para o presente e para o devir. E,
aliás, uma postura legítima. Áiguns omitem-se de afirmar sua posíção teórica ou seus pontos de vista, deixando ao pesquisador o ônus de lhes descobrir onde cabem,
Poucos confessam aberta e desafiadoramente suas
opções. A obra de Pedro Calmon é, nO ·particular~- muito
interessante: sua bibliografia cobre uma variedade de te-mas e objetos - personagens biografias, o deSenrOfar
da formação nacíonal, a fundação de cidades e seu desenvolvimento, as relações do País com a metrópole, a
poesia popular como dado para a história, o evolver da
literatura, origens remotas dos acontecimentos, das nacionalidades, Ch cuitura, suCessOs próximos-- tudo a desafiar seus discípulos, seus críticos, seus leitores i lhe
atribuir uma feíçào indisfarçável. Aquela uniVersalidade
logo o distingue, porém evidencia o que parece ser sua
característica mais acentuada, a de um mestre da Históiia Social. Vastã como tem sido sua produção hlstoriogrâticit, nem assim se perde em vacilações, em desvios,
em confusões de abordagem: n""'m só elege cedo seu método como o define Sem ambagt:s. Já em 1927 faz ao Instituto GeográficO e Histórico da Baliia u·mã cómunicação em que a temática já o compromete: ocupa-se de
"Gente da Bahia no Século XVII", do ponto de vista de
"coStumes, cabedais e nobreza", isto é da pessoa humana e do que explica a ação e presença da mesma. Faz
questão de sublinhar qu_e presta informações inéditas,
hauridas de fontes seguras dos arquivos, trazidas pela inv-estigação metódica, percuníente e tenaz qtie obServa
por toda sua longa dedicação à história. Não se contenta
em relatar, distante e indiferente, os eventos, mas procede como. quem participa dos mesmos pondo em evidência as personalidades, os gestos, os valores, os sentidos,
as circuilstâncias que estão no cerne do acontecido.
Note-se que não é arbitrário, nem inventa, mas joga com
aquele conjunto de dados e de abordagens como "elemento autêntico da interpretação" como estabelece, no
ano seguinte, noutra conferência, esta de severa crítica a
recente livro. FaZ iSSa análise no mesmo instituto, ao falar sobre "História e Romance".

e

Para situar-se claramente como historiador do estofo
científico procura aí distinguir, para além de quaisquer
equívocos, o romanCe histórico,-••gênero roiTiãnGco,- útil
como elemento educativo e necessário como instrumento
de popularização", da história romance ou do roman_ce
história, que "repugha ao gosto literário, falseia a ãrte- econtrafaz a ciência sem atingir a nenhum dos seus objetivos normais". Repudia neste, igualmente, "a intolerável
monotonia descritiva oü memorativa" e o ''"d_esvirtuamento da verdade, que é a sua moral e a sua lógica, alguma coisa de monstruoso e escusado", Dita uma lição
sobre a categoria oposta: "Ao revés disto, o romance histórico, por ser apenas romance, cingindo-se embora a
um quadro de fatos memoráveis, a uma certa época, a
determinada gente, pode prestar-se à ressurreição do
passado, supressas as lacunas da arqueologia pela fantasia livre ou pela indução erudita, ao entendimentO da
vida nacional nas suas intimidades ignoradas, à expliw
cação dos fenómenos sociais pelos seus encobertos mecanismos, com sobejo proveito assim para a ciêllica, abordoada ao pensamento e ao coração, como para a alma
popular, inquieta e insofrida nas indagações SC?~ termo".
E exemplifica coffi Walter Scott e Lerlôtr_e ('ffie~do_re
Gosselin), com Alencar e Guimarães (Bernardo), Hercuw
!ano e Rabelo, Hugo (Victor) e Disraeli. Atribul ao row
mantismo haver criado essa "energia nova da literatura
baseada nos fatos di .vida'', abrindo à inteligência "um
pala imenso, em que 1ígurassem o~s heróis, ressurgidos
para o juízo definitivo - dua posteridade que os vê no
recesso da sua intimidade, fora dos quadros dourados da
apoteose, no fragor da existência real, no sossego ou no
tumulto das consciências dobradas sobre si mesmas,
como homens que foram, na alegria, na dor, na glória,
nas imperfeições e- fraquezas que --iodOs tiVeram".
Contrastando-o com ir história romance, mostra como o
ramance histórico tem feição "didática, persuasiva, douM
ta, que cedo o insinuou por auxiliar, de fácil manejo e
aceitação aprazível, da vefdadeira história, inextricável à
. compreensão tarda do comum das gentes, de geografia

humana, das ciências criadas à sua sombra, do pensaw
filosófico neles calcado .....
Lastimando que até então esse romance houvesse impressionado unicamente a pequena roda de homens de
letras, recorda nomes que o inauguraram no Brasil como
"o do jovem Manoel (Antônio)_de Almeida". o das memórias de um Sargento de Milícias, .... apressada, mas espirituosa prosa de repórter", como José de Alencar, ganhando em fantasia e largueza de traço em "lmpressionalidade artística" o que perdia em conhecimentos de
história nacional: celebra-lhe As Minas de Prata, "seu
grande romance histórico",_em_que não encontra a hístoúcidade que o autor famoso proclama e no qual surpreende anacronismos, confusões, erros crassos, falsas
imputações e pior geografia, tudo entretanto a dele fazer
''a mais fantástica das novelas rememorativas". E
lembra outros debuxos de costumes ou de coisas de seu
tempo que foram de Joaquim Nabuco, do Visconde de
Taunay, de Melo Morais Filho, Artur Pompéia, Afonso
Celso, Coelho Neto, Euclides da Cunha, nos últimos
a~os Afonso de Taunay e_ Rodrigo Otãvio. E denuncia
as deturpações dos_que "puseramMse a escrevê-lo como se
fosse a mesma história, mestra suprema, que é a verdade
na sua expressão mais alta e na sua deflriiçào mafs rigorosa". E com esse escrúpulo e com tal método que se firma na História s_ocial sem se deixar tentar pela ficção
emb~ra houvesse sido de c_ontos históricos Seu primeiro
livro, Pedra dúArmas, d~ 1923.
Ao contrário, esmera-se na fidelidade aos fatos e aos
~eus tç_s_temunhos bem ..como às interpretações autoriza- dus dos mestres da especialidade, .Explora, sim, os mecanismos encobertos, as intimidades, as motivações, procurando preencher as lacunas dos relatos com a indução
inteligente e notoriamente erudita, para alcançar a explicação dos fenômenos sociais em visada histórica. Faz
desSa nota humana o clima em _que os acontecimentos
sucedem e· assumem corpo, melhor do que na aridez das
disseitações presunçosamente imparciais e verazes. A dotando urna perspectiva humanística torna a história vivu
e comp-artida mais acessível â compreensão e_ mesmo à
_!nterprt.:tução analítica a mais séria, pelas circunstâncias
que nos fatos como que adivinha c .sobretudo percebe.
Percebe porque, sem criar do vazio, capta da realidade
os rraços sutis, aparentemente minlmos, porém rriotivanM
tes e causadores que escapam aos que vêem somente os
ge~to? e-oS- movimentos manifestos, as -~xpressões e os
eventos Cledarados, as razões ditas e confessas, tantas vezes ocultando intentos negados. Também risca com colorido os cenários em que os suCessos se verificam para
zer·senTfr os aml5tentés da ocorrênica. Os quadros e retratos que pinta não valem, entretanto, somente por suas
notas estéticas: são os panos de fundo da ação, seja: indiM
vidual, seja coletiva.. Ê nesse sentido que muito de sua
Obra é ode "História Social", abordagem que envolve e
abrange o econômico, o psicólogico, o intelectual, o biow
gráfico e muito princípalmente O pOlítico, compondo a
unidade de conce-pção de seus ensaios. E para a fidelidade aos fatos, aos testemunhos, aos documentos e aos juízOs raciónais e lógicos, convenCe em um de seus tratados
sobre as origens do Brasil e o decurso de sua formação
que disserta e escreve "com a preocupação da verdade, a
crítica das fontes, a avaliação e a comparação dos fatos,
a curiosidade dos movimentos e a explicação das
forças". Desse modo descobre, caracteriza e expõe o
espírito nacioil.al. O que lhe cori.solida o pretíg~io e a autoridade é essa riqueza interior de significados, substância
do que relata e registrá, -dO que analisa e explica, do que
demonstra e prova.
m~to

ra-

UMA ENTREVISTA COM
"
PEDRO CALMON
Luís Henrique Dias Tavares
Professor Titular de História do Brasil da
Universidade Federal da Bahis

SenteiMrne para ~scutar Pedro Calmon. Naquela ocaM
sião eu estava preparando o pequeno volume que lhe se~
ria_ dedicado na série progamada pelo Departamento de
Ensino Superior e de Cultura da Secretaria de Educação

(governo Luiz Viana Filho) para homenagear os baianos
-da Academia Brasileira de Letras, e que foi publicado
pela Fundação Cultural do Estado em 1977, na gestão
do poeta Fernado da Rocha Peres. Era um dia de janeiro,__!rlorrnacento no Rio, mas agradável em Petrópolis, e
muito especialmente na casa de Pedro Calmon, que está
situada em rua tranqilita e tem um quintal que se prolonga na vegetação verde-escuro da colina.
Dr. Pedro disse-me:
- Tive uma infância de menino pobre.
Eu não escutava uma novidade, pois sabia pelas reminiscências dos meus avós, Abílio e Joaquim, antigos CQw
merciantes na cidade de Nazaré das Farinhas, do golpe
que desabou sobre o pai de Pedro Calmon. Coronel Pedro Calmon Moniz de Bittencourt, um senhor na exporM
taçào do café na Bahia dos fmais do século XIX, no entanto transformado de homem rico em homem senão
pobre, ao menos carente de recursos, por causa da política financeira de Campos SaHes - Joaquim Murtinho.
Mas ouvir de Pedro Calmon, naquela manhã, que ele
tivera "uma infância de menino pobre", significava uma
advertência para compreender uma vida de lutas persfs(êntes deste homem notável, Pe_dro Calmon Moniz de
Bittencout, que completa oitenta anos, e de quem muitos
terão apenas a imagem imediata e superficial do orador
brilhante, o_ do historiador oceânico, ou do conversador
_jovilll, que sabe _encantar .os circunstuntes com frases .e
comentários inteligentes. No homem vitorioso, a mão
firme ainda segurava com ternura a mão do menino
pobre da velha rua do Jogo do Carneiro e ainda recordava com um sorriso indulgente o contraste do nome de
sua família flustre com a realidade do dia-a-dia de carênCias e- 3.té ~de falta de alimentos.
Ele falava sentado com a mão no teclado da sua velha
máquina de es_crever, na qual bateu todos os seus livros
com surpreendente técnica de datilógrafo de dois dedos,
rápido e seguro.
- EStive gravemente doente aos nove anos, disse-me
Õr. -Pedro.
Sorriu, muito alegre, porque recordou de repente o pai
suf-Preendendo um ladrão escondido atrils da porta da
itia e lhe falando que era feio "roubar o alheio" - e o
p_ulo que o ladrão dera, canivete na mão, quase o ferindO. Na vez em -que estiv"'êra à morte, foi um parente médico que o salvou, aplicando~lhe a única ampola de irijeção
que se encontrava naquela pequena Salvador de 1911.
·- - Minha mãe, falou-me Dr. Pedro, tinha veneração
pelo Imperador O. Pedro ll.
E~plicawse: neta de Nogueira da Gama, o último mordomo (administrador) do Paço, D. Maria Romana, mãe
de Pedro Calmon, foi educada com a finura de quem
ocupava posição de destaque na Corte, daí o seu conhecimento de música e de línguas estrangeiras - os bens
que a serviram quando se fez preciso ajudar o marido na
manutenção da família e ela se tornou professora, Educado, portanto, sob valores permanentes, a casa pobre,
mas enfeitada de objetos e lembranças que recordava
tempos grandiosos o menino, e em seguida o jovem Pedro Calmon, não soube jamais o que fosse revolta ou rebeldia, e ao contrário dos que se ressentem com as adverw
sidades da vida, rompeu para o alto com o estudo e a palavra.

-Comecei trabalhando em jornal, disse-me Dr. Pedro.
Era então um rapaz magro e fino, adolescente que preferia os livros e as conversas dos mais velhos da família, e
que es.crevia contos históricos e tinha a firme decisão de
''subir na vida'' para methorar as condiçõ~ de vida dos
pais e dos irmãos. Ele contava-me sobre essas coisas às
vezes com um sorriso e às vezes com a seriedade de quem
pesava a existência.
- Poucos sabem, disse-me· Dr. Pedro, que a minha
primeira tese de concurso para a Faculdade Nacional de
Direito tinha idêias avançadas e até socialistas.
Mas. a Revolução de 1930 anulou esse concurso e esse
trabalho se perdeu.
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Mostou~me a mâquina de escrever:
- Eu só tenho uma explicação para a minha vida: o

trabalho. Desde jovem que' eu trabalho. Nesta máquina
escrevo todos os dias.
Levantou-se, andou alguns passos no gabinete modesto e carregado de livros e papêis.
- Vamos ao arquivo?
Fomos andando na tarde de Petrópolis, e a nossa conversa balançou para o lado da biografia de D. Pedro II,
que ele escrevia naqueles dias com os cuidados e a preocupação de quem não queria deixar escapulir um só detalhe de uma vida múltipla e contraditória, tal como a do
Imperador.

- í:. um trabalho de trinta anos, confiou-me.
E porque o Arquivo Imperial estivesse fechado,
sentamo-nos, Pedro Calrnon e eu, sob a queda do sol, e
ficamos guardando um silêncio que era uma conversa
comprido e cheia de renexões.

A Tarde -

Domingo, 19 de dezembro de 1982.
VIDA LUMINOSA

Jayme de Sá Menezes
Há homens predestinados. Como se desde o berço lhes
caíssem as bênçãos dos céus, no amanhecer da vida já
portam as auríferas sementes do seu destino, que, mais
cedo ou mais tarde, hão de produzir o ouro dos mais
legítimos triunfos. Tomados do impulso propulsor do ta~
lento, lançam-se na torrente da vida com fmpeto irrefreável, e, tal como os rios caudalosos, que por fim desaguam no mar, em cuja foz se rilistur<i.m as ãguas no-espetác.ulo grandioso das pororocas, cada vez mais robustecem o ânimo na fervente ebulição dos sonhos nutridos
pelo ideal. Dia por dia provados nos embates das vagas
da existência, retemperam _o espfritõ para as pUgnas da
vida, audazes e persistentes, confiantes e inquebrantáveis, tendo por norte o dever, por honra o caráter, por
ambição a vitória. Armam-se, então, d_os instrumentos
que se usam nas oficinas da inteligência, para com eles
abrirem as avenidas por onde transitam os carros motorizados pelo saber. Não se quedam, esmorecidos, ante os
tropeços e imprevistos, senão a eles sobrepõem a força
indestrutível da v_ontade. Dando~se conta de seus próprio méritos, dQ arsenal de qualidades que lhes demoram no íntimo, de peito aberto e alma forte deliberam
travar com a vida a batalha do triunfo.
Dessa estirpe é Pedro Calmon, que, na sua luminosa
vida, não conheceu o desânimo, seilà"o a fortaleza de um
espírito indómito que madrugou no estudo e perseverou
na luta. E se fez, ainda adolescente, um espadachim da
cultura, um arauto das idéias, um sacerdote da sublime
religião do trabalho.
Aos 21 anos de idade escreveu a sua História Dourada, onde se lê este trecho antológico, dir-se-ia de um homem amadurecido pelo tempo, e nele já revela a beleza
do estilo, a pureza da linguagem, o poder das metáforas,
na erudição de um texto onde o historiador estreante fala
dos moços do nosso Dois de Julho: "Essa mocidade era
um orgulhoso cachão de espuma sidêrea rolando em
triunfo na plana dos maiores ideais humanos. O toque
do clarim viera de França, com as visões condoreiras das
mais suntuosas vitórias militares de todos os tempos.
Nesse:: caos de prodlgios lendários a mágoa de Chénier, a
oração de De Lisle, o rugido de Danton tinham os acentos divinos de velhos oráculos, predizendo as grandezas
sociais peta voz desvairada das sibilas. E os estudantes
riam em Coimbra o travesso riso de Voltaire, quebrando
com epigramas, como a vara de Tarquínio às papoulas,
monumentos de mil anos. Pensava com Rousseau, descriam com d'Alembert, enquanto no fundo d'alma repousava a dúvida suave de Diderot. A enciclopédia era a
Bíblia, Chanaan era o campo da federação, Moisês era
Montesquieu, Saul era Robespierre, Marat era Absolão,
M oloch a Conciergerie. O direito de conspirar imperativo como um dever".
Era jâ, na inflamada adolescência, a manifestação
nunciatória de suas potencialidades, que no curso dos
anos haveriam de apresentar-se pela constância no tra·

balho, pela perseverança no ideal - multiplicadas e
acrescidas, para espanto dos que lhe acompanharam os
pasSos. Espírito superior, acima da craveira comum, irrompe impetuoso na caminhada que o levaria às culminâncias da cultura. Eleito da inteligência, com ela constrói a armadura de suas batalhas, tocado do entusiasmo
que aos moços empresta o exemplo dos antecessores,
pela vida que cumpriram, pela obra que realizaram. E,
com as antenas da seu poderoso talento, o jovem Calmoo capta, hora por hora, para interpretá-los e digerilos, os pensame·ntos e as idéias que dos gênios sé derramam.
- Jntile&"ê"nda--vãStfssima, assíduo nã leitura, mergulhado nos clássicos de c_ujas páginas se torma fntimo, armaz;ena, em verdes anos, conhecimentos que lhe alargam os
horizontes e lhe possibilitam, já um humanista, os remígios intel~ctuais que o conduziam às alturas onde_ boje se
encontra. Lembrado, por certo, de Camilo, quando disse
que a escuridão só atinge a alma "onde a luz da ins_trução não alvorejou a manhã da consciência", desde
cedo tratou de fecundar o espírito, abraçado às virtudes
,..e.a.r.._dea~de Pitágoras! dentre as quais sobreleva a sabe- daria, _que pa-ra Ãristótel~ ê "a forma mais elevada da
vida", comparável à "atividade comtemplativa de
Deus".
E aSSim partiu T"ifinõn; na ãntemãnhã da sua consciência já formada, obediente, inclusive, ao espfrito cristãO; para -a grandejOi'rlada aa eXistência~ na qual tem colhido os mais legítimos lauréis, cabendo-lhe, pelo real
de:sffiedido_ merecimento, "as honra~ que ilustram tanto
- -ãs vidas", como diria Camões. E lhe não têm faltadO, senão lhe têm chegado em abundância, as funções, os cargos, os encargos, as medalhas, as in~ígnias, as condecorãções, ilacíàriais e estrangeiras, que Tálam da sua passagem e da sua excepcional participação na vida pública,
nas assembléias inTernacionais, n·as tribunas e riaS cátedras, na política e nos conselhos da República.
Estreante deputado, no verdor dos anos, à Assembléia
Legislativa da sua terra natal- estava com 23 anos de
idade__--,-:-, participa da Câmara dos Deputados Federais
com o mesmo brilho e a mesma visão política, revestindo
os seus pronunciamentos da beleza da forma e da pro·
fundidade das idéias, estas sempre impregnadas do mais
alto civismo. Portou-se, no Parlamento, sem o jacobinismo dos facciosos, antes, 'Sempre, com a pureza de um girondino.
Duas vezes ministro da Educação , serviu à República
com o lume da sua inteligência, O peso da sua Cultura, a
independência das suas atitudes, de viseira alta e patrió·
tica, revelando-se um estadista .de largo descortino.
Cated~:â_tico da_ Fac_yldade dç: Direito do Rio d~Janei
ro, seu diretor por to anos, autor de tratados da ciência
jurídica, aS suas lições tinham a erudição de um douto, o
fascínio de wn expositor, a beleza de um artista, cujas
preleções se entremeavam da sabedoria dos clássicos e
das inovações dos modernos, de tal arte conquistando a
admiração dos moços, que vibrantes o aplaudiam.

Reitor da antiga Universidade do·Brasil, hoje do Rio
de Janeiro, o seu esplêndido reitorado, que se prolongou
por 18 anos, constituiu-se um marco na história universitária do País. Com um desvelo que só o amor da cultura
e a consciência do dever possibilitãm, realizou -obfa ciclópica, de projeção internacional. Do velho casarão, da
Praia Vermelha fez o Palácio da Reitoria, deu-lhe dignidade, beleza, majestade, empenhado ~orno um ourives
no preparo de uma jóia de preçO, e imprimindo, ao lado
dõ-fl.mCíOnariiento ·aü-o dos cursos, ã d_evida impon.enciã
aos atas universitários, conferindo-lhes a grandiosidade
e nobreza capazes de vatorizã-los, consciente do alcance
dessas cerimónias escolares no ânimo da mocidade.
Escritor de lei, dos mais primorosos em língua portuguesa, de fras_e ters_a _e rútila, expOente, hoje, da cultura
luso-brasileira, na sua primeira inocidade, aos 33 anos,
ingressa Pedro Calmon na Academia Brasileira de Letras, sucedendo a Félix PacheCo, para tornar-se, naquele
cenáculo, um luminar que dentro em pouco atingiria a
sua presidência. Era: O reconhecimento, pela "Casa de
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Machado de Assis", vale dizer, pelo supremo tribunal da
inteligência brasileira, dos excepcionais créditos literários -já- entãO exibidos na obra 'do jovem e admirado
baiano que se impusera aos meios culturais da metrópo-

le.
Jornalista, deve-lhe a imprensa páginas refulgentes,
que a sua pena de ouro derramou nas colunas das gazetas e dos periódicos. Editorialista e colaborador, por largos anos, dos jornais, inclusive de A Tarde, fundada por
seu inolvidável amigo Simões Filho, e em que hoje pontifica outro Calmon, seu irmão, os seus artigos e comentários trazi3m o-Selo incoilfundfvel do autor a marca do
argumento, a claridaâe dãs-suas
seu estilo, a força
idéias, a doutrina, a exaltação ou a critica, em síntese admiráveis que valiam como retratos pintados a boa mão,
no preciso colorido das tintas carregadas e nos sombreados contrastantes com que psicologava homens, descrevia situações, apontava erros e acenava com o caminho
direito que leva à justa defesa dos bons princípios, cívicos ou morais.
Nesta. altura, vê-se logo que estamos diante de um fo·
nômeno: o fenómirio P_edro Calmon. Luzeiro da cultura,
muitos em um, da sua usina mental as energias criadoras
se espalham, potentes e numerosas, pelas mais diversas
provindas do saber, tornando-se ele uma figura da
maior grandeza no mundo intelectual brasileiro. Figura
realmente singular, que além de professor de Direito, reitor de universidade, escritor, parlamentar, Ministro de
Estado, é ainda historiador notável, conferencista extmio, orador de raça.
Histo.rÚtdor, niri&uém neste País até hoje o igualou na
ciência de Heródoto e Xanofonte. Nas suas mãos sábias,
e c001 o primor do seu estilo, a história se apresenta, não
andrajosa e malposta, senão lúcida e atraente, revestida
das cintilâncias dos trechos lapidares. Relacionando os
fatos e as. idéias às épocas e aos seus Protagonistas, a sua
história ê dinâmica, interpretativa, politica eeconômica,
social e filoSóftca, à procura- da verdade, na reconstituição documental e criteriosa dos acontecimentos, dos
heroísmos e dos heróis, assim cOmo dos equívocos e dos
erros. E assim pôde Pedro Calmon, como assinalou Gustavo Barroso, realizar uma "longa bandeira de pene-tração através da nossa História", da qual regressou, dilo ainda Barroso, "fazendo inveja a bandeirantes mais
antigos e menos felizes, com as mãos cheias de pepitas de
ouro, de diamantes e de esmeraldas que sabeis lapidar e
expor na magnífica vitrine de vossa obra notável". E seja
aqui citada, apenas, dentre os seus mais de lOO livros
publicados, a sua História do Brasil, no gênero, obra de
gigante.

ao ·seu-

Biógrafo percuciente e admirável, basta que se lembre
a sua monumental Vida de D. Pedro li, exaustivamente
estudada, interpretada e definida, à mão de mestre, para
o completo conhecimento do imperador filósofo.
COnfereil:cista ínexcedíVel, de palaV-ra fúlgída e substanciosa, é um deleite ouvi-lo, sem uma nota na mão, horas a fio, como se escutásSemos, à aproximação dos recintos culturais, O próprio murmúrio da Fonte de Cas~
tália a anunciar que da tribuna, dentro em pouco, retumbará a voz de um oráculo.
Mestre da orâtoria, nas fulgurações radiosas do seu
verbo, o pensamento e a doutrina atingem as cimas a que
só alcançam 9s grandes oradores; e os ouvintes, presos
ao magnetismo da sua palavra, emocionam-se e prorrompem nos aplausos incontidos e calorosos. Orador
por excelência acadê_!Oico, fala às multidões com o mesmo poder Cletrizã.lltC cO-nvincente com que deslumbra
as doutas assembléias. É que as grandes culminâncias da
eloqUência só as galgam os que, com perfeição vernácula, dominam a mais difícil das artes - a arte da palavra
-.e são eles, como Pedro Calmon, os oradores majestosos e empolgantes. Da impostação da v_oz à mímica complementar, da veemência dos arroubos à serena moderação da palavra, nas ondulações da eloqUência arrebatadOra, tem Cafmon produzido, sempre de improviso,
.como próprio dos dominadores da tribuna, peças oratórias, como outrora proferiram os Cíceros e os Demós-
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cional, radiosa e permanente luz, que ao entardecer se
apresenta com o mesmo e raro fulgor meridiano dos ensol arados e grandes dias da sua vida abençoada. Ave,
·sOl!

em 1954, quando o arrancou de seus livros e de sua cátedra, para o sacrifício de uma candidatura governamental, que seria o único insUcesso de uma vida de triunfos.

tenes. E a eloqílênciã, como se sabe e Ruy p_roclamou,
dobra o poder das idéias. Sendo estas, em Calmon, fruto
da sua onímoda cultura, sob o impulso luminoso do seu
verbo e pensamento toma asas e atinge alturas inimaginâveis. Se nada mais sobrasse desse filho ilustre da
Bahia, para fazê-lo uma glória nativa, esta só face solar
da sua personalidade bastaria para sagrã-lo grande entre
os maiores brasileiros. E tornou-se ele, na altitude mental a que atingiU, -um nome de projeção internaciói1.al,
respeitado no estrangeiro, transmissor de altas idéias,
pensador clarividente e profundo.

E esse homem -grande senhor- ateniellsC dt! esPíríto, multifário e brilhante, de tantos e multiplicados talentos, de cultura global e reta carâter, é ainda um peffeito cavalheiro, de requintada educação, nobre nãs Origens
e nos sentimentos, incapaz de ferir ou magoar, antes
sempre propenso aos afetos envolventes com que cerca
os amigos, nos prim-ores da fidalga convivência. -Coração maior do que o corpo, ninguém mais do que ele saberegar a delicada flor da amizade. Daf o segredo de sua casa
- a sua mansão da Santa Clara, no Rio de Janeiro ..:..._ ser
o ponto obrigatório da vi.Síta di: quantos baian9s intel~
tuais que por ali passam e são, do topo da escada, recebidos pelo insigne anfitrião conterrâneo, que erectO e composto, mão estendida e coração à mostra, os conduz,
portas e salas adentro, para com ele saborearem as delicias da sua prosa, as raridades de sua livraria, as preciosidades das suas vitrinas, as iguarias-da sua mesa, ao
lado da sua incomparável esposa, D. Hermínia, dos admiráveis filhos, Maurício e Pedro, das noras Cdos netos.
Por tudo isso, a ele se aplicam as palavras que hã pouco
Luiz Viana Neto com acerto dirigiu a seu ilustr-e irffião,
Jorge: "Fidalgo como um ·príncipe, educadO como um
vassalo". E é ele, não há como negar, o "último pr[ncipe" naquela rnegalópolis do Rio, corno à justa o definiu
Raymundo Moniz de Aragão.
Nascido na Bahia a 23 de dezembro de !902, Pedro
Calmon Moniz de Bittencourt está a completar 80 anos
de idade. Não é fácil acreditar-se, tal o vigor do seu
espírito, o fascínio da sua palavra, a multiplicidade do
seu labor, mantido intenso na presidência do Instituto
Histórico eGeogdífiCo Brasileiro- por sua ação magnificamente instalado. E continua ele, na idade provecta,
com a atividade intelectual de um moço privilegiado, a
escrever, simultaneamente, vários livros; a proferir conferências e a pãrticipar de debates, ínCfUsive -nõ"C-oD.selho
Federal de Cultura, com o viço invulgar dilún-eSPlnto
indiferente ao passar dos anoS~-Iúcido e brilhante, como
a comprometer a idoneidade do cartório que lhe fez oregistro do nascimento.
Rolados 60 anos de luzente e intensa vida intelectual e
cívica, trabalhando 18 horas -por dia, razões sobram a
esse _varão Ilustre, emigrado para o Rio de Janeiro, para,
consciente, c-om-o-cêsar, dizer: Veni, vldi, vici. E isto porque, na es_teira desse tempo, o lume do seu talento se projetou, de modo impressionante, no Direito, na HiStófia,
na Biografia, no Magistério, no Joroarismo, na O_ratória,
nas Letras, na Administração_ e na Política.
Raro exemplar humano, de bela e edificante vida, retumbante pelo êxito do seu trabalht~, a glória hoje o alcança, sem que ele disso se envaideça. Che8a-Ilie para fagar o seu espírito, na ancianidade festejada, das mesmas
galas que enfeitaram a sua mocidade e lhe dão hoje o
conforto do triunfo conquiStádo e múecido, "com fama
grande, e nome alto e subido", tal como diz o verso
lusíada.
Grande baiano, grande brasileiro, fiel aos ensinamentos de Ruy, não plantou a couve para o prato de amanhã, mas o carvalho para o abrígo do futuro; e, sob a_copa, prod_uzida por sua extraordinãria celebração, pode
gozar, octagenárip, à sombra da vida construída, a aragem cariciosa do r-econhecimento dos seus _c_ompatrícios,
agradecidos pelos clarões que soube abrir à cultura na-

A Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982
OS CRÉDITOS DE
UMESCRITOR
Wilson Lins

A l3abia não deve a Pedro Calrnon apenas o "h" que o
Acordo Ortográfico lhe havia surripiado, e ele lhe trouxe
de volta, evitando que muito baiano insigne passasse
como tendo nascido na Baía, jâ que os créditos desse
ilustre escrl.toi transcendem em muito a providencial reconquista da consoante, que só.não prevaleceu para os
derivados da toponímia. Antes de lhe -devolver o "h", ele
lhe restituira a primaZia do -desbravâmento, creditada às
Bandeiras paulistas, quando na realidade pertencia às
Entradas baianas. A partíi de "A COnquista, História
das Bandeiras Baianas", a Bahia recebeu de volta o galardão com que São Paulo se enfeitava. Mas, nem por is-so, faltará quem alegue que muita coisa que Pedro Calmon representa, já não representa a Bahia de hoje, a começar pela eloqUência, que p!i.rece haVer desertado do
nosso ·meio. Acontece, porém, que entre as virtudes de
sua inteligência, a eloqUência é mero acess6rio. O que a
muitos há de parecer eloqUência, no que ele escreve e diz,
não ê senão a força de sua imagiriaç'ãO criadõ'ra,-a cujo
toque os vocábulos mais comuns se revestem de opulência. Mágico da palavra, numa literatura que trocou a
veemência do padre Vieira pelo coloqllialismo de Ma~
chado de As~is, e abriu mão de frase de efeito para ir
além do efeito da frase, ele é um exemplo de conciliação
entre essas duas vertentes da prosa brasileira, por não
dispenSar
abusar da vertigem rítmica da primeira,
da segunda os meios tons recomendáveiS-no excesso de
claridade dos trópicos.

nem

Vestindo suas frases com a prodigalidade do amante
de muitas p~sses, forra-se, no entanto, do cuidado de
não as enfeitar demais. A sonoridade dos seus períodos
leva os menos avisados a acharem que se trata de um
orador que escreve, quando se trata apenas de um escritor que fala bem, num país de poetas gagos e prosadores
afásicos. Escrevendo ou falando, a palavra para ele é
barro que ganha vida nas mãos do bom Oleiro, daí qualqUer'" página de um livro-seu poder ser lida de uma tribuna, -e qualquer dos seus discursos caber num livro. Pena
que a História e o Direito o tenham roubado à ficção,
que só ·o atraiu na juventude, mas o suficiente para nos
dar rriedida do seu poder criador, já que, tanto os contos de "Pedras D'Armas", como a novela "O Tesouro de
Belchior", a despeito das limitações a que se sujeita a
fíCção hist6rica sã-o de autêntica tessitura ficciónal. Em
"Anchieta, o Santo do Brasil", o biógrafo começa a tomar o lugar do ramancista, o que não impede que ele
continue flertando a ficção, e ar estãO as bíografias romanceadas, "O Rei Cavaleiro e o ''0 Rei Filósofo", a
denunCiarem o namOro nunca de todo interrompido. Tivesse, porém, a ficção triUnfado sobre oS estudOs histórícos e as especulações do Direito, o romance baiano não
flcar_ia _tanto tempo à_ espera de Jorge Am~do, ~donias
Filho e Herberto Sales.

a

Chega ele, agora, aoS oitenta anos, e não é justo que a
Bahia só lhe pague o "h" solicitamente devolvido, ou o
reconhecimento da primazia das Entradas sobre as Bandeiras. Mais do que a inamovível consoante da toponí~ia e a glória dos plantadores de currais, deve-lhe avelha província toda uma existência de fidelidade ao seu estilo _de vida e à índole de sua gente. A senescência longamente adiada, não o faz menos jovem aos olhos enternecidos da terra natal que sempre o soube perto, mesmo
longe. A distância, ao contrário de afastá-lo, fê-lo mais
constante ~à, terra do seu nascimento, que sempre o buscava, especialmente nas horas difíceis, como aconteceu

O BAIANO PEDRO CALMON
Godofredo Filho

Fazer oitenta anos de idade como os faz, neste dezembro de 82, Pedro Calmon, é privilégio decorrente de
muitas excelências, quais as da saúde, as da inteligência
e, evidentemente, as de uma baianidade exemplar: saúde
e inteligência, dons com que Deus o favoreceu; e baiani·
dade, disciplina a que se submeteu e virtude que conquistou, atravês do tempo, aprimorando qualidade que herdou de seus maiores, desde as hauridas no lar paterno às
que se lhe apresentaram, como exemplos mais remotos,
de letrados, de estadistas, de homens do governo e do
parlamento, escritores e políticos celebrados nos fastos
da vida estadual e nacional.
Por mais que pareça fácil bendizer esse octogenârio lúcido e ágil, senhor em plenitude, dos múltiplos recursos
que a seiva do melhor humanismo lhe tem proporcionado, a tarefa não é das mais isentas de dificuldade. Porque, sendo em número avultado seus merecimentos, ou
os haveremos de considerar em conjunto e, pela soma,
deduzir a grandeza global da figura humana tratada, ou
nos apegaremos tão-só a aspectos singulares de sua per·
sonalidade.
__ Em _.Pedro Calmon, a virtude da baianidade ê a que
mais nos seduz e se impõe a tratar. A vida inteira, em
tudo que tem feito, no pensamento e na conduta, elejamais se afastou, um só instante, da matriz inspiradora.
Se fosse dado a alguém, experiente em nossa realidade
cultural, ao só exame de textos anônimos descobrir de
que regíão ou estado brasileiro teriam procedido seus au·
. tores, de certo que esse alguém, a conhecer da obra de
nosso homenageado, não hesitaria em proclamar: "S de
um baiano o que acabo de ler". E o_ mesmo se daria ao
trato da obra do Pe. Vieira ou de Castro Alves, ou de
Rui. Nas letras de todos eles, respira-se Bahia, vê-se
Bahia, em carne e alma sente-se a Bahia.
De Pedro Calmon, mesmo que deixasse de assinar algum trabalho, seria fácil identificar-lhe a autoria, pois
está entre os três ou quatro grandes escritores brasileiros
contemporâneos que podem ser reconhecidos por um estilo eminentemente pessoal. E, no seu caso particular,
com todas as virtudes baianas (excelsas) e alguns de seus
poucos defeitos.
Apraz-nos repetir, neste final de louvação, o que, há
dez anos idos quando de seu septuagésimo natalfcio, lhe
dissemos em nome das mais representativas institUições
culturais da terra-mãe, ressaltando a unanimidade e cordialidade daquela homenagem da Bahia "a um seu _filho
que é, nas raízes, Calmon do Engenho Santo Antônio e
Moniz do Engenho Mataripe, autêntiCo exenlplar da
brava gente que por séculos viveu do chão do massapê,
ora nos dando o cântico oitocentista do padre Jerôniffio
Muniz, em louvor do açúcar, ora a sabedoria politica do
louro Abrantes, flor de civilização, e sempre o lab_or
profícuo de tantos morenões do recdncavo de Santo
Amaro".

A Tarde- Quinta-feira, 23 de dezembro de 1982
PEDRO CALMON
- NA lNTlMIDADE
Jorge Calmon

-Dr. Pedro ...
Em sua mesa de trabalho, Pedro interrompeu a consulta a um livro para atender ao empregado.
~-Que há. Sr. Humberto?
--0 Sr. doutor me desculpe vir atrapalhar seu trabalho, mas o assunto é urgente. Estou saindo hoje da casa
do senhor. Por causa da madama, o senhor sabe. Madama é pessoa muito boa, trata a gente com delicadeza,
mas é exigente demais no serviÇo. Não sou mais menino
para ralharem comigo. Vou-me embora. E vim medespedir do senhor.

Março de l983

Tendo tirado os óculos, que só usa para o trabalho,
Pedro ouviu tudo o que o empregado tinha a dizer. Perguntou, então, mansamente:
- Há quantos anos está nesta casa, Sr. Humberto'?
- Quatro anos.
A resposta, conquanto tão simples, e dita em tom tão
natural, pareceu ter enfurecido Pedro.
-Quatro anos! E o senhor pensa que somente tendo
permanecido aqui quatro anos pode deixar esta casa?
Não admito. O senhor se julga um privilegiado. Ora, essa! Aqui há quarenta anos, submisso a essa mesma madama, ainda não pude recuperar minha liberdade! E veja
que sou o dono da casa. Não senhor! O amigo não pode
alcançar o que jamais pude conseguir. Volte, pois, para o
serviço. E me deixe trabalhar!
Perplexo diante daquela explosão de ira, partida do
patrão, um homem sempre tão sereno e bondoso, HumM
berto, o empregado, permaneceu estático durante alguns
momentos, e afinal se retirou, extremamente confuso.
ContinuoU na casa de Pedro ainda por vários anos ...
Conhecendo o mando que tem, e o carinho que ele lhe
dedica, Hermínia não se molesta com cenas assim; é a
primeira a divertirMse.
Muitos episódios do mesmo gênero poderiam ser contados s_obre a maneira de ser de Pedro na intimidade da
família, no que não difere do seu comportamento entre
os amigos, que bem conhecem r>.sse aspecto do seu feitio.
Alguns deles- como Aloys~o No vis;_ recolhem e guardam as passagens halariantes de que Pedro foi personagem, ou suas frases e repentes.
Caracter[stica das tiradas espirituosas de Pedro é a ausência de qualquer dos_e de maHcia, ou de intenção satírica. Sua benevolência é abrangente, dela não exclui ninM
guém. Na conversa, sendo _incapaz de falar mal de quem
quer que seja, desvia sempre o assunto quando ouve referências desfavoráveis a terceiros, mesmo que se trate de
pessoas que sabidamente não lhe são simpáticas.
O pendor para levar as situações para o lado cômico
talvez seja o meio que ele encontra para se livrar de preocupações carentes de maior conti::údo, e se dedicar _àquilo
que de fato lhe parece importante. Será, por outras palavras, uma forma de desligarMse de uma realidade med[ocre e aborrecida.
Essa disposição, para minimizar casos aparentemente
graves, descobrindo o seu ângulo humor[stico, também
explica, em parte, o prodígio realizado por Pedro, ao se
manter por dezoito anos no dificil cargo de reitor da universidade.
Muitos dos problemas surgidos, ele os dissolvia por
esse meio.
Certo dia, em seu gabinete, na Reitoria, recebeu a visita do diretor de uma das unidades da universidade.
Aliás, não propriamente a visita, !nas a invasão, pois o
diretor, visiVelmente transtornado, irrompeu na sala,
sem se fazer anunciar. E foí logo falando:
- Pedro, aconteceu um fato muito sério, para o qual
exijo providência imediata de sua parte. Como você não
ignora, o meu institutO é contfguo a escola tal. Hoje pela
manhã, os funcionários ('t)municararit-me que o doutor ... (e mencionou o nome do din.tor da -;cola) mandou
levantar um muro dentro do nosso terrer t>. Isto sem me
consultar, sem qualquer satisfação. É inc.ispensável que
você ordene a derrubada do tal muro, fl,nda hoje. Ou
que me dê substituto. Não tolero esta ag, ~ssão à minha
autoridade!
Depois de refletir por alguns instantes s .bre a questão,
Pedro indagou:
- Quem construiu o muro?
- O serviço de engenharia da universidade.
-Pois não se incomode: o muro cairá por si mesmo.
Diante da saída inesperada, o diretor do instituto não
pôde conter o riso. E, com isso, o inciderite- mo"rreU ali
mesmo.
Com os estudantes, Pedro comumente utilizava o mesmo processo.
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Quando os alunos decidiram ocupar uma das faculdades, num dos se_us movimentos de caráter político, deram
origem a mais nm caso; dentre os muitos com que ele
t~ve de lidar. O assunto ganhou manchetes na imprensa e
hõi autoridades t.ntenderam que a atitude dos_ rapazes representava um desafio merecedor de repreSsão. Fracassaram todas as gestões feitas pelo diretor da faculdade
para obter a desocupação do prédio. O caso prolongouse, entrou no terceiro dia. Pedro resolveu, então, intervir
pessoalmente. E dirigiu-se, sozinho, à faculdade, para
entender-se com_ o presidente do diretó_rio _estUdantil, o
chefe do moVimento. -Encontrou o jovem sentado em
cima de uma mesa, pernas cruzadas, à moda indiana, os
sapatos jogados para o lado. Sem se dignar de descer, o
estudante esperou que o reitor se aproximasse. E começaram a discutir a maneira de terminar com a ocupaçãO. Tais erãm as reivindicações que Pedro viu logo a
impossibilidade de encaminhá-las ao governo. Mas,
prosseguiu na conversa por coisa de meia hora. Quando
se caj)iiCitou de que não havia mesmo solução, não teve
dúvidas: pegou num dos sapatos do presidente do direM
tóríO, colocou-o debaixo do braç_o e foi saindo. Calçando
-depressa o sapiifo-que restara, o rapaz desceu da mesa e
roi atrás dele, porta afora, aos brados:
-Reitor, o meu sapato!
Com a saída do presidente, os outros se foram também retirã:ndo, às gar"galhadas. E assim aCaboU-a ocupação.
A outra face de Pedro- a mais significativa- é a seriedade com que trabalha.
Uma das razões da sua volumosa produção bibliográfica pode ser encontrada exatamente na maneira como
disciplina os seus horários.
Jamais comprometeu as manh~s com outros afazeres
(jue -não fOssem os de estudar ou escrever; realizados em
casa, em seu gabinete_. Já Já estava às 8 da manhã, sua
presença denunciada, desde cedo, pelo rápido tamborilar
na máquina. Tinha, às vezes, de sair, cerca de t 1 horas,
para dar uma aula, ou para atender a compromissos na
Reitoria; descia e preparava-se, então, às pressas, tendo
aproveitado, até os últimos momentos, -o tempo reservado ao próprio trabalho. À noite, após o jantar, seguido
de ligeiro_ d~scanso, voltava à máquina de escreyer, para
mais d~~s ~u -três -h~ r as de o_cupaÇão~
i-louVe época. no período de atividade mais intensa,
em que os minutos, mesmos, entre suas chegada em casa
e a hora do almoço, eram utilizados por algum tipo de
trabalho.
Morava, naquele ter:npo, na Rua Xavier da Silveira,
em Copa bana. Seu gabinete era vizinho da sala de jantar.
_Lembro-me de que, numa ocasião, estando no Rio, faleilhe sobre um atentado que estava sendo cometido contra
o paúíinônio artlstíCO âa Bahici.: o descascamento, a golpes de talhadeira; da portada do cantaria do Convento
da Lapa, a pretexto de limpeza. Pedro fazia para A Tarde, na época a que me refiro, os "comunicados especiais"
publicados, sem aSsinatura, na primeira página. Sentouse-à máquina e escreveu, velozmente, um comentário ei;Yl
torno do assunto. Foi essa uma das primeiras maOifestaçõe~. na Imprensa baiana, de uma atitude mais veemente em defesa dos nossos monumentos.
Os anos se passaram, veio a aposentadoria.
Entretando, diz Pedro que nunca trabalhou tanto
___ quanto hoje, já que, jubilado, se yê livre de obrigações
funcionais e pode agora consagrar-se às coisas de que
efetivamente gosta de fazer. E o que mais lhe agrada é escrever liYros. Nisso ele se realiza plenamente. Indiferente
às. atrações que costumam seduzir a maiora das pessoas,
seu prazer maior está em transferir para o papel, na dócil
máquina compantii::ira, os conhecimentos que acumulou,
e as idéias que lhe vão brotando da mente, tal como se
obedecesse a um imperativo do destino, no dever de pro-- --duzir Cada vez mais.
~-Ajuda-o, nisso, a fac:ilidade da expressão escrita. A
afluência que se lhe conhece no discurso está igualmente
presente no ato de escrever, de maneira que redige ao
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' correr da máquina, sem interrupções, parando apenas
quando precisa de consultar algum livro ou documento.
Graças a essa espontaneidade pôde preparar, ao longo
da vida, as _dezenas de livro~~_
E ainda neste momento está com cinco a serem editados: a biografia de Miguel Calmon, já no prelo; o volume- ou volumes -com as anotações (meticuloso trabalho de muitos anos) do catálogo genealógico de Jaboatão; introdução e notas às páginas de viagem do engenheiro Necker, um alemão que visitou o Brasil (e a
Bahia) no século passado; prefácio e notas à reedição das
memórias do ViSCollde de Nogueira da o ama; e o livro
com suas próprias memórias. Trabalha, também, na revisão e ampliação de obras já publicadas, como a História do Brasil, em sete volumes, e a História da Casa da
Torre (a ser reeditada pela Fundação Cultural da Bahia).
O interesse abSorvente pelo trabalho não impede que
Pedro seja o mais correto dos parentes, irrepreensivelmente pontual nas demonstrações a propósito de qualquer evento na família. Seu telegrama ou seu telefonema
são infalívéis., ncis· anive-rsários -ou nascimentos, ou nas
datas que lembraln pessoas queridas que já faleceram.
Homem de hábitos SimPles, porém cioso da cOmpostura, antigamente um gesto invariável seu, ao chegar em
casa,_ para o almoço, era tçocar o paletó por um casaco
__de tecido _leve.
_ConS_erva esse costume. Hoje, contudo, ausenta-se menos de casa. Comparec_e, em determinadas tardes, ao Instituto Histórico, para atender aos deveres de presidente,
m_as principalmente às quartas-feiras, quando há reunião
de estudos: vai à Ilha do Fundão, uma vez por semana,
para a sessão do Conselho Universitário, pois conserva
as prerrogativas de reitor; está sempre na Academia Brasileira, às quintas-feiras, para a sessão semanal e participa das reuniões do Conselho Federal de Cultura, realizadas durante uma semana por mês. Afora essas obrigações, ou as de natureza social a que não possa e_scusarse, permanece em casa, a trabalhar. a maior parte do
tempo. E, mesmo em casa, não transige com o decoro no
vestir. Já desce para o café com o tmje caseiro que usará
dUrante o dia:- um dolman branco, com bolso para os óculos, calças de alguma roupa mais usada, meias escuras
e_ as indefectíveis sandálias franciscailãs. Como os tempos evoluíram~ simplificando a indumentária, permite-se
ir à missa, ao fim da tarde de domingo, sem a gravata
obrigatória nos comparecimentos externos. E ir à missa,
acompanhado de Hermínia, a devoção em pessoa, é uma
das obrigações de_ Pedro. Obrigação sua e amella~xigên
cia do casal aos hópcdes eventuais. Muito _católicos, ambos, acompanham a liturgia da missa _com a maior contrição--E ou_ve-m, com a meSma deferência, a homilia do
sacerdote, nem sempre bem inspirado, ou dotado de poder de comunicação. Mas, é essa total ausência de espírito crítico, na igreja, que identifica o hOmem de fé. O ha:mem de fé, de tolerância e de bondade, que é Pedro.
Apesar de todas essas virtudes, ele demonstra não ter
nenhuma pressa em se reunir aos justos, no seu prometido remanso.
Na verdade,- é um inConformado com a vethice, essa
perversa ironia do destino.
Há alguns anos, telefonei-lhe, num dia como o de hoje, para os parabéns de aniversário.
Não recebeu bem as felicitações:
-Jorge, isto é coisa que mereça parabéns!
Val_endo-me de uma comparação já um tanto surrada,
ponderei-lhe que isso de fazer aniversário, de ir ficando
mais velho, é como pagar imposto de Renda, Sô paga
quem teve renda; só faz aniversário quem logrou sobreviver ...
Sua resposta foi amarga:
-Ora, meu irmão, só os degenerados gostam de pagar Imposto de Renda! E nem você nem eu somos tal
coisa.
Estava mesmo intratável, naquele dia.
Renovei o abraço. trocamos notícias sobre nossas
famílías e deixei que ele voltasse ao convívio dos livros.
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Março de 1983

Espero que hoje, ao completar 80 anos, esÚja -de melhor humor. Deve estar; embora entenda que não merece
as homenagens que recebe, nem tampouco a idade que
lhe é imposta pelo tempo.

GetúHo Vargas, formando no grupo de Octávio Mangabeira, Pedro Lago e Simões Filho, quando apresenta
projeto criando a l.lnil·ersidade da Bahia, o qual foi se~
gundo recente depoimento, engavetado, pela ação ou inação do deputado Homero Pires.

te de escravos e pela sua amizade e envolvimento comta'!-t~ c_om viajantes e~trangeiros de· passagem pela Bahia.

A Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982

Nem assim a Bahia ficou muito tempo sem a sua Uni~
versidade, que veio a tomar corpo em 1946, no governo
de EuricO Outra, quando o mfnistro Souza Campos delegou ao Prof. Pedro Calmon, vice-reitor da Universidade
do Brasil, as démarch~s. os preparativos e a presidência
da Comissão de Planejame-nto e a Organização da Unh·e.-Sidadc da Bahia.

DOIS INSTANTÂNEOS
DE PEDRO CALMON
Fernando da Ro,'ha Peres

O que fazer parã captar e fixar, corri -a--memódil e a admiração, dois átimos ôo tempo e da açào de persOriã-gern-e mestre que vive, em plena atividade intelectual, os Sus
oitenta anos? Se ·permítem, eu mesmo respOrido: destacar
a atuação de Pedro Calman, em dois flasbcs da sua numerosa vida (professor, deputado, escritor, historiador,
reitor, orador, miníStro) é o 'tlosso in-tento de síntese.

I) Em 1927 não é dificil encontrar na Bahia o jovem
Pedro Calmon, então deputado estadual, no governo
Francisco Marques de Gôcs Calmon (1924-1928), encaminhando à ASsemblêla, como- s6u ãtitor e defensor, um
projeto de criação efetiva, no âmbito do Estado., _do órgão proretor do nosso patrimôn-ío cultural e histórico.
Da sua lavra surge então, na oportunidade, uma lei específica, no país, sobre a matéria (Lei n~' 2.032 de _8-8-27),
que autoriza o Executivo baiano a instituir uma .. inspectoria Estadual dos Monumentos Nacionaes". O ideador
e promotor da Lei n9 2.032, o deputado Pedro Calman,
cumprindo o seu mandata de estréia, vai proferir um
candente discurso, no dia 19 de junho de 1927, ao justificara medida legislativa: "Tenho a honra, Sf.-pieSicfeiite~
de mandar à mesa um projeto de lei destinado à proteção, à salvaguarda do Património Artístico e Histórico
do Estado, medida que pela vez primeira se terá alvitrado no Partamento baiano, porém cuja oportunidade,
cuja momentaneidade, cujo alto valor julgo desnecessário lembrar tal o zelo que lá fora, nos outros estados,
em todo o mundo civilizado, se liga à conservação e à
guarda desses objetos que constituem as relíquias do passado".

(Diário Ofi;ial do Estado da Bahia, 19/6/27).
Cabe assinalar, em verdade, que a "momentaneidade"
da lei proposta, e aprovada - o seu Regulamento viria
em Decreto de n~> 5339, óe- 6.12:2:r erriergta dosescombros (derrubada das igrejas da Ajuda, das Mercês, S.
Pedro, do Rosário) e da polémica, no caso baiano, em
volta da então ainda pretendida demolição da Igreja da
Sé (1912-1933), e da onda d"e destruiÇão provoca·d-a,em
todo o Brasil (Rio, S. PaLtlo, Salvador, Recife), pelos reformistas urbanoS, "potítécnicos do uiôanismo" (Peres,
Memória da Sé, Ed. Macunafma, 1972,255 páginas), no
início do século XX e ainda hoje presente.
Pedro Catmon ao dar este passo legislativo, da maior
relevância cultural, adiantava-se, de forma concreta, ao
seu cOnterrâneo e amigo, Wandertey Pinho, que em 1917
jâ esboçava e apresentava suas idéias, como pioneiro que
foi, junto ao instituto -Geográfico e Histórico da Bahia,
para a criaçãO de uma Comissão dos -Monumentos e das
Artes, "com o fim de proteger, por todos os meios, os
monumentos públicos, os edifícios particulares de valor
histórico ou artístico e os objetos dcarte de qualquer espécie, de ação destruidora ou modificadora do tempo e
dos homens".
Pedro Calmon não tem, como vemos, a precedência
da idéia de preservação, na Bahii, mas foi ele -o legislãdor da medida (como pode ser visto em cópia autógrafa
do Projeto n9 38, de 24.5.27) e o seu v_eemeilte defensor
ao afirmar: "Um povo-é sempre grande, quando se curva
reverente díante do seu passado para erguer~se, impávido, diante do seu futuro (Diário Ofidcil, 19/6/27).2) Tempos depois, posso localizar o consagrado escritor (seu ingresso na Academia Brasileira de Letras vai
ocorrer em 1936), prestando os seus serviçõ$, mais uma
vez, à sua Bahia. Refiro---me agora a súa atuãçãO na Câmara Federal, em 1935, como deputado da oposição a

No mesmo ano (1946) a nossa Universidade, já sob o
reitorado do Prof. Edgard Santos, ·vai outorgar ao Prof.
Pedro Calmon, em reconhecimento pelo seu trabalho, o
primeiro título de Professor Honorário conferido pelo
Conselho Universitãrio (29.6.46), mediante proposta da
originária Faculdade de Filosofia.
Retomo assim, de um tempo pretérito, dois instantes
fundadore-s da vida de Pedro Calmon, para render-lhe a
minha homenagem pessoal. E volto a guardar, no fundo
do baú imaginário, a velha Kodak do meu avô ...
"A Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982
PEDRO CALMON E A HISTÓRIA
DA EDUCAÇÃO NA BAHIA
Waldir Freitas Oliveira

Ê através _das páginas desse livro que o localizaremos,
nessa época, residindo n_o velho solar, hoje demolidO e -de-longa tradição histórica, de propriedade do Barão de
Maragogipe, no alto da Ladeira da Montanha, onde
exercia a sua mãe as funções de preceptora e orierihidora
de estudos das filhas do barão, dando-lhes, como era comum naquele tempo, uma educação à moda européia.
Havendo sido ela quem também educou seu próprio filho, tornando-o capaz de falar, fluentemente, o inglês e o
português, e submetendo~o a um rígido" programa de estudos no qual se incluía o conhecimento do Latim e do
Gtego.

Prosseguindo na sua leitura iremos encontrá-lo, jâ no
ano de 1837, matriculado na primeira turma a freqUentar
as aulas do Liceu Provincial da Bahia, e reqUerendo, cinco anos depois. eill 1842, a láurea de-baCharel em letras,
título este nunca antes concedido, na província.
Conquistou-o mediante a apresentação da tese "Diser·
tação sobre a eloqUência entre os gregoS e os romanos,
com uma breve notícia dos mais célebres dos seus oradores" e, logo após, motivado talvez pelo seu êxito,
submeteu-se ao concurso que o levaria a ocupar, com
apenas 23 anos, a cátedra de Geografia e História do
mesmo Liceu Provincial onde estudara, vaga em vista do
falecimento do seu titular, o coronellgnácio Aprigyo da
Fonseca Gaivão.

Não foi escrita, ainda, infelizmente, a história da educação na Bahia. Aqui e ali, alguns poucos trataram, de
modo isolado e, conseqüentem~te, incompleto, desse
assunto. E se através da "Memória Histórica do Ensino
Secundário Oficial da Bahia- 1837~1937), de Gelásio
de Abreu Fadas e Francisco da Conceição Menezes, ou
da "Memória Histórica- 1836-1936", da Escola Norm:al da Bahla, de Alípio Franca, poderemos reconstituir,
em Parte, seu deSenvolvimento, a história -dos grandes
colégios particulares que nesta terra passaram a existir, a
partir dos meados do último século, com seus diretores
famosos e mestres até hoje lembrados, não chegou, ain-da, a ser narrada. Tais diretores e mestres surgindo, por
vezes, com seus nomes denominando ruas ou escolas da
cidade, recordados, ·no _entanto, por tempo relativamente
curt.o, e, a seguir, transfoJmad.os em ~erdadeiro;; enigmas
para os já inéapazes de saber quem foram, o que fizeram
ou a razão de haverem merecido essa honraria.

O famoso crime por ele cometido, assassinando a tiro
de pistola, a sua noiva, Júlia Fetal, nos é apresentado em
"A Bala de Ouro", com grande precisão de informações,
-fazendo-nos melhor entender a razão do tresloucado ato
e; até mesmo, dando-nos condições para perdoar o criminoso em sua ação. Desde que era aquela uma êpoca
em que os motivos de honra realmente importavam e
eXíiiairi das Pessoas, atitudes hoje consideradas demasiadamente romântiCas. Por julgar-se traído pela sua amada, João Estanislau da Silva Lisboa a matou, para não
ser humilhado, pelo desprezo e escárnio dos seus contemporâneos.

Dentre os poucos livros publicados sobre tais personagens e_ colégios deve-se realçar, contudo, a ill_!portãncia
-do tiabalho de_ Pedro Calmon, na reconstituição da vida
de João Estanislau da Silva Lisboa e do Colégio São
João, exatamente pelo fato de, nele, não haver o autor se
limitado ao simples traçado dos principais momentos da
vida _do "Dr. Lisboa", mas-por haver tentado recompor,
em suas linhas gerais, o cenário no qual autuou o grande
educador, propiciando-nos, desse modo, uma visão ampla e correta do que era a educãção particular na Bahia,
nos meados do_ século passado.
.

Durante os seus longos anos de prisão, continuaria,
contudo, a receber alunos que ali o procuravam e a
ministrar-lhes cursos, circunstância que lhe valeria a visi·
ta pessoal do imperador D. Pedro 11, de passagem pela
Bahia, em outubro de 1859, o qual, impressionado com a
sua figura, chegou a oferecer-lhe o indulto, sem que fosse
o mesmo aceito por João Estanislau da Silva Lisboa, decidido a cumprir a sua pena até o último dia.

Das páginas do seu livro .. A Bala de Ouro'' emerge, na
--plenitude da sua força, a figura singular desse professor,
um dos maiores dentre tantos que aqui viverem, dignifi-cado não -só como um p-rofissional idealista e renovador,
dedicado, çle modo integral, à faina do ensino, mas ainda
cumo um homem firme e decidodo, disposto, inclusive, a
desafiar as normas de comportamento da sociedade no
seu tempo.
Tornà-se então, "A Bala de Ouro", um hino em louvor ao grande mestre! nascido em Calcutá, em junho de
1819, fllho de pai brasileiro e mãe inglesa ali nascida,
Mary Ann Byron, ao contar-nos sua trajetória de vida,
desde a infância difíciJ na Bahía a partir de 1823, onde
chegou, com quatro anos de idade, em companhia de sua
rnãe, ambos sustentados, de início, por parentes e amigos, já di~sipada, então, toda a enorme fortuna que perten-cera ãó se.u avô, 'Antônio da Silva Lisboa, já falecido,
notabilizado na história da província como rico trafi?an-

Pelo crime cometido a 20 de abril de 1847 foi'ele condenado a quatorze anos de prisão, cumpridos, integralmente, na maior parte do tempo, recolhido à Fortaleza
do Barbalho, e, em menor pane, alojado nas antigas galerias do Colégio dos Jesuítas, no Terreiro de JCsus, onde, então, funcionava o Hospital da Misericórdia.

Sãbemos, ainda, através de Pedro Calmon, que, da
prisão, deverá ter ele orientado os trabalhos de instalação do Colêgio São João que passara a funcionar, desde 1858, no palacete dos .Cerqueira Lima, no Corredor
da Vitória, onde recentemente se instalou o Museu do
Estado. Era este colégio de propriedade do Dr. Francisco Pereira de Almeida Setrão, e para lá se escamlnhou,
em 1861, ano em que foi libertado, João Estanislau da
Sílva Lisboa, para ocupar a sua direção.
Foi a partir de tal data que a história da educação na
Bahia passou a conhecer uma das suas amis agitadas eta·
pas de evolução, dada a rivalidade que, então, se estabeleceu entre o Colégio São João e o Ginásio Baiano, fundado por Abílio de César Borges, o futuro Barão de Macaúbas, no mesmo ano de 1858, e funcionando, incialmente, no Barbalho, posteriormente, nos Barris, no local
onde hoje se ergue a Biblioteca Pública do Estado.
Os dois colégios disputavam as preferências das
f<_!mílias baianas abastadas para a educação dos seus fifh-os. Como-diz Pedro Calmon, ..equivaliam-se na inimi~
zade distante - duma banda, florido de considerações
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ofiCiais, sonoro de festas escolar-es, ClieiÕ -de músiCa:, o estabelecimeto do cordial Dr. Abílio de César Borges; da
outra, com visível sobriedade inglesa, o-do tacitUrflo Dr.
Lisboa".
No ano de 1871, deixava, contudo, Abílio de Cêsar
Borges, a Bahia, para inaugurar, na capital do império,
um colégio similar. E em 1874 seria a vez de João Estanislau da Silva Lisboa afastar-se da prOvíncia, por motivos de sáude, na direção da Europa, donde regressaria,
em 1877, para logo a seguir, retornar ao continente europeu onde, afinal, morreu, em fevereiro de 1878, em Li$-

boa.
Soube Pedro Calmon contar-nos, em seu livro, toda
essa longa história de modo a fazer-nos bem conhe1::er o
seu principal personagem e o ambiente onde viveu.
Rea1çando-lhe, antes de tudo, o valor e as suas qualidades invulgares de educador. Foi o grande historiador
baiano quem, pela primeira Vez, soube recOnhecer no
"Atlas Elementar de Geografia", de autoria de João -Estanislau da Silva Lisboa, publicado em 1877, sua excepcional qualidade, ao considerá-lo como o mais moderno
livro didático de Geografia surgido no BrasH, no séculO
XIX, ao mesmo ainda referindo-se como uma "esquecida nobre experiência de livro didático que vinha com
meio século de antecipação e que honraria qualquer literatura".
O "Atlas Elementar de Geografia'' de João Estanislau
da Silva Lisboa é, realmente, uma obra digna dos maiores elogios, não apenas pelo seu conteú_d_o como pela sua
bela apresentação gráfica. Citando Humboldt e Ritter, a
quem considera como o verdadeiro fundador da "Geografia Filosófica", declara o seu autor não poder
restringir-se à significação etímológica da palavra geografia e afirma, então, com uma ousadia incomum, considerada à época na qual escrevia, que .. cumpre além de
descrever, comparar e, sobretudo, interpretar; e mais
ainda, que "não basta friamente anatomizar os vastos
membros que constituem o nosso globo; corre-nos a indeclinável obrigação de entrarmos neste jogo de ação e
de reação, de que somos, simultaneamente~ testemunhas
e pacientes".
Não foi, no entanto, Pedro Calmon, o único a exaltar
a personalidade e a competência de João Estanislau da
Silva Lisboa. Foi, sim, o primeiro a situâ~lo, de modo
adequado, em sua época e a-considerar sua excepcionaliçlade como mestre e educador. Dele disse, também, Braz
do Amaral, haver sido "o homem que teve a fortuna de
melhor instruir e de formar entre os seus alunos a mais
brilhante plêiade de talentos que tem servido o Brasil",
enquanto Homero Pires o qualificou como ..-seithor dos
métodos modernos do ensino, com uma pedagogia que
lhe era peculiar, educando e instruindo superiormente
várias gerações".
Tudo indica, pois, que a ausência de referências acerca
de João Estanislau da Silva Lisboa, no relatório "Reforma do ensino primário", de 1882. de autoria de Ruy Barbosa, onde o seu autor se refere, em acentuada louvação,
aos métodos de ensino de Abílio de César Borges, tenha
sido proposital e injusta. Provavelmente, levado pela sua
condição de antigo aluno do Ginásio Baiano, de exdiscípulo de Abílio de César Borges, que teve, em João
Estanislau da Silva Lisboa, o seu maior rival, ou ainda,
pela suposta sobrevivência em sua pessoa, de resquícios
da dura competição existente entre os colégios dirigidos
pelos dois grandes educadores, envolvendo, inclusive,
seus alunos, nos desfiles públicos, em violentas lutas corporais.
Face a tudo que dissemos, não ine parece haver dúvidas acerca do valor inestimável do livro "A Bala de Ouro", leitura indispensável para qualquer pesquisador
sobre a históría da educação na Bahia, no século passado. Ele concorre, inclusive, para permtir a quem o leia,
tomar uma posição, ainda que defasada no tempo, na
luta travada, há pouco mais de cem anos, no campo da
pedagogia, por esses dois gigantes da educação- Abílio
de César Borges e João Estanislau da Silva Lisboa, dignos. ambos, da nossa maior admiração e respeito.
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-0 LIVRO INACABADO DE PEDRO CALMON
Renato Berbere de Castro

Completa Pedro Calmon, 80 anos de sua idade em piemi lumiriosidade_ de-Seu- espíritO priVilegiado. Surpreendentemente, sua produtividade intelectual em vez de decrescer, cada vez mais aumenta de intensidade, e depois
da excelente biografia de Franklin Dória, Barão de Loretõ. publicada em fins de 1981, o ilustre historiador já tem
no prelo o livro em que reconstituí 8. Vida, com o carinho
do protegido ao protetor, de Miguel Calmon du Pin de
Almeida, de quem foi eficiente colaborador na sua extraordinária -atiVidade administrativa de- ministro da
Agricultura, Indústria e Comércio. A J,llOvimentada existêncía de Gregório ~e Mattos, o patrono de sua cadeira
na Academia Brasileira de Letras, acredilamos que jã esteja concluída, corrigindo tudo o que se disse erradamente sobre Onosso grande poeta satírico. Deve ainda o notáVel filho de Amargosa estar ultimando, caso ainda não
tenha chegado a termo, as suas anotações, que se prevê
numerosas -e-exatas, ao ultiHssimo Catálogo Genealógico,
de Jaboatào. Ouvimos, ainda, rumores de que o preclaro
historiador pesquisa a vida de SiQ1Ões Filho, com o intuito de traçar-lhe a exata biografia, com _os predicados de
quem com ele convive_u,_ conhecendo todas as facetas do
seu espírito, desde a firmeza de carâter até a sua acesa
baianidade, razão maior de muitos de_seus atas~
Pedro Calmon é, s~m qualquer dúvida legítima, pelo
conjunto das obras que jâ publicou, o maior intelectual
da Bahia na atualidade, e só não dizemos de todos os
tempos porque não podemos esquecer o [enômeno Rui
Barbosa, cuja grandiosidade cresce aos nossos olhos
nÕS aProximamos dos seus trabalhos, milacada vez
gre de espontaneidade, pois se considerarmos a quantidade dos seus escritos, compreenderemos que ele não _teve, absolutamente não teve, tempo para aperfeiçoar o
que transpôs para o papel.
·As obras de Pedro Calmon são produtos de um con·
junto de fatores altamente positivos, como a pro fundida·
de da pesquisa realizada, a exata compreensão e interpretação dos documentos que logrou alcançar, e o método escolhido para expor o assunto que o preocupava no
momento. Após tudo isso, a correção, a maneira elegante, diríamos mesmo,. a fidalguia com que sabt: expor o
seu pensamento, o que, aliás, traduz, revela e se harmoniza perfeitamente com a sua própria personalidade. Em
ninguém mais do que nete se nos afigura correta a conhe~
cidíssima ilfiimatiVa de Buffon de que "o estilo é o próprio homem". Pedro Calmon, espirita nobre, nunca desce a níveis inferiores, jamais faz qualquer concessão ao
lugar comum e ao mau gosto, como a giria, por mais difundid-a que ehi esfefa. Ele se situa sempre num plano elevado, mas sem afe.tação e despreocupado em utilizar-se
-de palavras que não sejam de emprego mais ou menos
freqüente. Acontece, todavia, que o seu vocabulário sendo muito rico, adquirido de modo natural nas suas constantis leituras, poderá determinar a existêncía de quem o
julgue de estilo rebuscado. Mas na hipótese absurda, a
culpa não será dele, e sim das próprias limitações do lei-

que

Muitos livros de Pedro Calmon nasceram com as características da mais indelével imortalidade, da mesma
maneira que, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da
Cunha, diversos poemas de Castro Alves, certos romances, contos, críticas e, atê mesmo, versos de Machado de
Assis - muitO melhor poeta do que geralmente se afir·
ma-; as Mémorias de um Sargento de Milícias, o saboroso romance de Manuel Antônio de Almeida, e O Ateneu, de Raul Pompéia. As suas obras História do Brasil,
História Social do Brasil, História de D. Pedro II, as
suas biografias de D. João V1, de D. Pedro I, da Princesa
Isabel e de Castro Alves, jamais serão esquecidas,-merecendo, em futuro próximo e longínquo, sucessivas
~çiições, ao lado de_ outros trabalhos seus que o tempo,
cr'ftico justic-eiro e infalível, Ú1dicafá para a sobrevivência
definitiva.
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Mas até agora· nada disSemos de novo, coino nada de
novo estaremos dizendo_ ao afirmar quC o primeiro livro
de Pedro Calmon é Pedras d' Armas, de 1923, editado
pOr Monteiro Lobato e Cia., de São Paulo. Pedras d'Armas dissemos porque assim nos informou, e -poi' esàito,
o venerável autor, pois o que se lê na capa do volume é
Pedra d'Armas- com Pedra no singular- e no frontispício e cabeçalho das diversas páginas ap-arece invariavelmente a indicação Pedras de Armasl Também não
nos parece correta a classificação de contos para o conteúdo de Pedras d' Armas, pois muito mais se assemelha
·a- urit CO-njunto de cróniCaS -cie caráter histórico. A ficçãO
e a poesia não foram ínclínações de Pedro Calmon, e ele,
sabiamente, não procurou realizar o que não tinha vocação. Jamais tivemos a oportunidade de ler qualquer
poema, por menor que fosse, de sua autoria, e muito duvidamos que D. Hermínia guarde, zelosamente, alguma
produção poética, 'transbordante de amor, do marido
exemplar. O artista da palavra, dotado de exuberantes
atributos físicos- cOmo as fotografias da êpoi::a noS ín&cam --conquistou a ftitUr"a esposa, com a força e,-ao
rnesmo temp~, _com a ternu~a de_sua i~igualável fluência
verbal.
--

b '-{Ue pouca gente sabe- isto siffi- é que exiSte um
livro inacabado de Pedro Calmon, anterior a Pedras
d' Armas, intitulado Frisos e Sombras. No seu frontispí~
ciO tõnSta.,:- "Pedro Calmonf"' /Frisos ejSombrasj(Chronicas)f"' jBahia- Typografbi~_ do/Povo- Rua do Pilar, 34/1921 ". Reuniiia à -obra crónicas inêditas, estando
completas, no exemplar que vimos em poder do confrade
Jorge Calmon, que só vai até a página 32, as seguintes:
"Natal", de p. 9 a_l2;
"Deus e Homem", de p. 13 a 15;
''O Judeu Errante", de p. 17 a 20;
"O Mistério da Cruz", de p. 21 a 26;
"Os Sertões", de p. 27 a 29r
Incompleta se encontra a última crónica, "Simbolismo", que ocupa as páginas 31 a 32.
Por que Pedro Calmon não completou o seu primeiiO
livro? Pelo que nos foi possfvel deduzir, Frisos e
Sombras, apesar de trazer na folha do rosto o ano de
1921, em [922 ainda não fora concluído, não tendo continuídãde Porque o jovem autor foi convidado pelo padrinho Miguel Calmon du Pio e Almeida, então deputado federal pela Bahia, para secretariar, no Rio de Janei·
ro, a Comissão Promotora dos Congressos do Cente·
nário da Independência, o que aceitou sem vacilação.
Ainda em 1922, náineadO Miguel CalmoD. para minisf?o
da Agricultura, Indústria e Comércio pelo presidente Artur Bernardes, Pedro Calmon passou a ser o "Seu secretário particular, atribulada atividade que não impediu de
seguir, normal e brilhantemente, os seus ~tudos juridi. cos, colalldo g-rau em dezeffibro de 1924. Permanecendo
no Rio, publicando outros livros, quando Pedro_Calmon
volveu à Bahia não quis, não achou de bom alvitre finalizar os Frisos e Somqras, só ele sabe por que razão-. Na
realidade, a obra não lhe teria aumentado a glóría, mas
serVifia p-ara positivar clue o historiador baiano em 1921,
com apenas 19 anos d,e-Made, jâ era um bom escritor,
deixando evrdente que possuía os principais predicadoS
para sUa bela carreira literária, que não demoraria m~ito
em merecer a consagração da elite dos escritores brasileitos, ao ser eleito, em 16 de abril de 1936, para a Academia -Brasileira de Lettas, na vaga aberta com o- falecimento de Félix Pacheco.
Só foram impressas 32 páginas do livro incabado?
Não sabemos, pois não nos ocorreu perguntar ao autor
de Os Malês. CoiDo também não indagamos se ainda
existem as crónicas que não foram impressas. Acreditamos que não, que se perderam com tantos anos decorridos. São apenas cUriosidades de um colecionador de \.i~
vfos; que se aproveitou da existência -de uma obrã. inacabada de Pedro Calmon para poder juntar-se àqueles que
desejavam extravasar sua imensa alegria por vê-lo completar os 80 anos em pleno fulgor de sua inteligência,
continuando a produzir os livros com os quais vem,
sobremodo, honrando a cultura brasileira.

0270

Quinta-feira 10

A Tarde- Domingo, 19 de dezembro de 1982
O ESTILO BAHIA
Pobre Bahia -naaJgà do ano do Senhor de 1684!
Lá vos diviso o perfH inconfundível dâ montanha sagrada, o Ararat da pátria, na intenção pfofética dos que
lhe conferiram Por timbre o ramo de oliveira "Sic ad arcam reversa est... " Ali o BrasiLabriu primeiro, à f:ni.oção
de suas glórias, os olhos encantados. É o patinado berço
da Nação: Rodeiam-no e ilustram-se as mesmas velhas
paredes cujas cicatrizes narram as vicissi•ud-es de quatro
séculos, coroados de campanários, que imobilizarri no
espaço a religiosa atitude da cídade cristã, cujo portO
abrigara as caravelas descobridoras e cujas esguias-guaridas, sobre as ladeiras úmidas e o golfo azul, vigiavam os
horizontes da América. O chão estâ calçado de ossos, a
sensibilidade do povo embebida de lendas, a alma da terra cheia de sonhos e o ar que se respira, sobre a branda
paisagem que emoldura o casarío histórico, suspende o
sopro das eras mortas, ressoa dos antigos rumores,
transporta o eco dos tempos findos ... A saudade das epopéias fOrra, com ·o iri.llgre das muralhas, a paz das fortalezas esquecidas._Cínfiliam na cima-lha das to ires as cerâmicas de Portugal e: as tradições do país. Vozeiam nO~da
mor das ruas os ruídos de um povo bom e o vago estridor das gera~ôes passadas. CruZam sobre a niã.ssa dos
templos enormes os fantasmas das eras insignes. Latejam
as reminiscências-dos dias grand.es. Fala-a memôria das
opulentas épocas, estremecem, palpitam as influências
da nobreza avoengâ, estalam com o vento suave que arrepia o leque dos coqueiros a grave sonoridade _de sua
História ... ~ a cidade primogênita, Roma nossa, Com
cem cruzeiros de largos braç-os abertos na poeira d'oiro
dos seus crepúsculos; Bethlém da nacionalidade, onde o
tugúrio do Natal, a manjedoura brasileira se banhou
uma n'oite com o clarão bendito da estrela que guiava os
reis e para Já os conduziu; e trincheiras do seu espírito,
alto, forte, nobi'e baluarte que ainda - até hoje avança para a beira dos precipícios as arestas pintadas de
limo venerâvel, como quilhas de um aêreo navio que
aproasse para o céu luminoso ...
Falava a vasta colméia tropical a travessa matinada
dos sinos, e ria e amava, junto do mar, na sua aventura
de raças que se uniam, de riquezas que brotavam da terra
fértil, misturado mundo de formigas negras que mourejavam e de cigarras dolentes que cantavam, o espírlto nacional a formar-se na estranheza, no tumulto, na paixão
e nos contrastes _de florestas espessas, de colónia de origens tão recentes que ainda os índios de cocar emplumado iam espiar, das quinas da praça, a linha senhorial dos
palácios e o povo--de_ ébano que viera d' África ... GOvernando isso havia um militar de Lisboa, de prosápia pendurada dos primitivos fiórôes da monarquíã: uma justiça
caquética, de togas pretas; uma aristocracia, meio de Já
meio de cá, toda lustrosa da fortuna de fresca data,. adocicadas dos meles dos engenhos de açúcar; e alguns frades, donos da ciência .e arbitras das letras~ No reino chovia o que a nuvem chupava no Brasil, já Vieira dissera;
mas o que era longe abundância de inverno, aqui era penúria de seca: As casas pomposas escondiam a timidez
colonial; os mosteiros imensos, o desânimo da intdígéncia pasmada; as. ruas cheias, a confusão da geqtc desencontrada; e o estado bisonho, a tirania dos _capitâ\':sgenerais-, de umaJea\dade romana e uma rusticidade_ saloia ..
(Trecho do discurso de posse na Acade.mia Brasile-irã
de Letras, em 1935)".
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AVIDA
Pedro Calmon Moniz Bittencourt nasceu em Amargosa, Bahia. Foram seus pais o Sr. Pedro Calrpon Freire de
Bittencourt e D._Ma-ria Romana Moniz de Aragão Calmon de Bittencourt. Fez estud_os secundários no Colégio
AntOnio Vieira e no Ginásio da Bahia, Transferiu-se no
·terceiro ano da Faculdade de Direito da Bahia para o
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Rio de Janeiro, já então s~retário particular do seu padrinho, o ministro Miguel Calmon.
Começara no "Imparcial" da Bahia a carreira jornalística, que continuou na "Gazeta de Notícias" e na A
Tarde, da Bahia.
_ Tetceiro~oficial do Museu Histórico Nacional por
concurso, publicou, ainda estudante, em 1923; o primeiro livro "Pedra d' Armas"
Foi deputado estadual de 1927 a 1930 (governos GóeS
Calmon e Vital Soares). Em 1929 o seu livro "Tesouro de
Belchior" teve o prêmio da Academia Brasileira. Voltou
à política, deputado federal pela União DemocrâtiCã:, de
1935 a 1937. Em 1936 foLeleito membro da Academia
Brasileira, em sucessão ã Félix Pacheco.
Docente livre, em seguida professor catedrático de Direito Público da Faculdade Nacional de Direito, dirigiua dez anos (1938~1948). Foi, por 18 anoS, reitor da Universidade do Brasil (1948-19_66)~
Como presidente da academia, presidiu a -ConiisSão
que elaborou o projeto de unidade ortogrâfica em Lisboa. Em 1945 foi delegado brasileiro à conferência de
Paz e Guerra, de Chapultec. Exerceu numerosas missões
no estrangeiro, entre estas, embaixador especial à posse
do presidente da Costa Rica, às comemoraç-_ões em Nicarágua- do centenário de Rúbem Dário, à posse do Presidente ultimamente eleito da Venezuela.
~-dOutor honoris-causa da univerSidades de Coimbra
(em 1952), México, Buenos Aires, Chile, Equador, New
York. Grã-Cruz das Ordens da Santa Sé, de Santiago,
Crísto, Educação Pública e Infante D. Henrique de Portugal, de San Martin, da Argentina, de Boyacá, da Colômbia, de Rúbem Dârio, da Nicarágua, da Es-panha, da
China Nacionalista, do México, do Paraguai; grande oficial do Chile, do Peru, da Alemanha, da SUécia, da Grécia, da Itália, do Iran; da Ordem do Mérito e das Ordens
do Exército, da Ma~inha e da Aeronáutica do Brasil; Comendador da Legião de Honra.
É desde 1968 presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cas-a: a qu-e-pertence._desde 1931. Preside a Fundação Castro Maia e o Instituto Brasil Argentina de Cultura. desde a fundação membro do Conselho
Federal de Cultura, seu vice-presidente e agora presidente da Câmara do Patrimônio· Histórico. Foi hâ -p-ouco
empossado na comissão de publicações da BiblioteCa do
Exército.
Publicou mais de toO- livros, dos quais destacam-se a
História do Brasil, em 7 volumes, a História Social do
Brasil, em 3 e as biografias de D. Pedro I, D. Pedro II
(erri 5 tomos), Princesa Isabel, Castro Alves, Gomes Carneiro,etc.

e

Pertence como sócio correspondente a todos os institutos históricos do pais e é sOc:io da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Portuguesa da História, da
Real Academia Espanhola e de outras academias da
América
- Casado com a Sra. Hermínía Caillet Calmon, tem dois
filhos: Os Advogados Maurício-Caillet Calmon e Pedi-o
Calmon Moniz de Bitencourt Filho.
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OS LIVROS
1923 -- Prefácio.ln Miguel Calmon du Pin e Afmeida.
R_elatófló dos trabalhos do Conselho iriterinO.-âe-Góver~
no da ProVíncia da Bahia. 1823. Rio de Janeiro, Typ. do
Jornal do Comércio, de- Rodrigues e Cia., '49p.;
- Pedras d'Ármas-: São P<iulo, Monteiro Lobato
Co.., 19-:l p.
1925- Armas Floridas. Rio de Janeiro, Ed. de Paulo
Pongeui, 3.1p.
1926 - Direito de Propriedade. À margem dos
problemas. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.
1927 - História da Ba.hia. Rio de Janeiro, Leite Ri~
beiro e Cia., 226p.;
- História da Independência do Brasil. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 239p.

e

Março de 1983.

1928 - b tesouro de Belchior. Novella da prataSão Paulo; Companhia -Melhoramentos;
-Os Libertadores. Salvador, Imprensa Oficial.
1929 -A Reforma Constitucional da Bahia. Salvador, Imprensa Oficial;
- A conquista. História das -Bandeír"as Baianas. Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional;
- José _de Anchieta, o Santo do Brasil. São Paulo,
Companhia Melhoramentos, 140p.
1931- O Crime de Antônio Vieira. São Paulo, Companhia Melhoramentos, 117p.
1932- A Federação e o Brasil. Rio de Janeiro, Ir~
mãos Pongetti, ll3p.
1933- O Marquez de Abrantes. Rio de Janeiro, EditOra Guanabara, 300p.;
- Os Malês. ROmance histórico. Petrópolis, Bd. Pro
Luce;
- O Rei Cavaleiro. São Paulo, Editora Nacional,
32lp.;
_ - Gomes Carneiro, o General da República. Rio de
Janeiro, Editora Guanabara;
- História da Civilização Brasileira. São Paulo,
Cornp. EditOra Nacional, 304p.;
1935 - Es-pírito da Sociedade ColoniaL São PaUlo,
Comp. EditOra Nacional,247p.;
- Gaspar da Silveira Martins. O homen, o tempo, a
glória. Rio de Janeiro, Of. de A Noite, 23p.;
-O Rei do Brasil. Vida de D. João VI. Rio de Janei~
ro, Livraria José Olympio Editora, 329p.;
- Vida e amores de Castro Alves. Rio de Janeiro, Of.
de A Noite, 242p.
1936 - "ln Memoriam" - Miguel Calmon - Ed.
Pongetti, Rio;
-Intervenção Federal. Rio de Janeiro, Livraria Fieitas Bastos.
1937- História Social do Brasil. 1~" Tomo. Espírito
da Sociedade Colonial. São Paulo, Comp. Editora Nacional, 285p.;
~História Social do BrasiL 2'~'Tomo. Êspírito cia So~
ciedade Imperial. São Paulo, Comp. Editora Nacional,
297p.;
-Curso de Direito Constitucional Brasileiro.-Rio de
Janeiro, 1937;
-Cadeira n11 16- Recepção do Sr. Pedro CaJmon;
-Academia Brasileira, Rio.
1938- Por Brasil e Portugal. Sermões do Padre An·
tôniO Vieira, anotados. São Paulo, Comp. Editora Na~
donal;
-O Rei Filósofo. Vida de 'D. Pedro II. São PaUlo,
Comp. Editora Nacional;
- Curso de Direito Público - Ed. Freitas Bastos,
Rio:_
1939- Figuras de Azulejo. Rio de Janeiro, Editora A
Noite, 212p.;
- História Social do Brasil. 3~' Tomo. A €poca Republicana. São Paufo, Comp. Editorã. Nacional, 268p.;
- Pequena História da Civilização :Brasileíra. São
Paulo, Comp. Editora Nacional;
-História da Casa da Torre. Rio de Janeiro, Livraria
Josê Olympio Editoi'ã;
- ~istória do Brasil. Século XVL M origen~. S!o
Paulo, Comp. Editora Nacional.
1940 _- Francisco Barreto, Restaurador de Pernambuco. Lisboa, Divisão de Publicações e Biblioteca, 28p.
1941 -A Princesa Isabel. São Paulo, Comp. Editora
Nacional, 348p.;
- História da Faculdade Nacional de Direito ~Rio;
- História Diplomática do Brasil. Belo Horizonte,
Paulo Bruhm;
- História do BrasiL A Formação. 1600·1700. São
Paulo, Comp. Editora Nacional, 495p.;
-História de Faculdade Nacional de Direito- Rio.
1942 - Brasil e América. Históriã- de_ uma politica.
Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora.
1943 - A 'Primeira Constituição dO Brasil. Rio de J aneiro, Tip. do Carmo, 39p.;
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-História do Brasil. A Organização. 1700-1800. São
Paulo, Comp. Editora NaciOnal, 448p.;

Estados Unidos de Leste a O~te (Pãginas de viaA Noite Editora, Rio.
1947- História de Castro Alves. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 293p.;
.
-História do Brasil. O Império. 1800-1889. São Paulo, Cõmp.- Editora Nacional, 590p.;
-A Bala de Ouro- Liv. José Olympio Editora, Rio;
-O Estado e o Direito nos Lusíadas. Rio de Janeiro,
Editora Dois Mundos.
1949 - História da Literatura Baiana. Rio, Livraria
José Olympio Editora;
- História do Brasil na Poesia do Povo - Rio;
- História da Fundação da Bahia. Bahia, Publ. do
Museu do Estado.
1950- O Segredo das Minas de Pr_ata. Rio de Janeiro, Editora A Noite.
1952- O Palâcio da Praia Vermelha- Oficinas Gráficas da Universidade do Brasil, Rio.
1954- História das Idéias Políticas. Rio_ de Janeiro,
Livraria Frcitas de Bastos.
1956- História do Brasil. A República. São Paulo,
Comp. Editora Naconal, 431p.;
-

gem) -

- Brasil. Barcelona, Ed. Salvat, 734p. (Hist. de
América y de los pueblos americanos).
1959- História do Brasil. Rio, Livraria José Olympio
Editora, 7 vols.

-- 1970-=- Brasília, Catedral d-o Brasil. História da Igreja
no Brasil. Rio, Ed. Promoções Ltda..
1972 - História do Mirüstério da Justiça. Vol. I.
-1822-1922-. -Rio, DePaTtamerito de Imprensa Nacional.
1973 ;___Castro Alves. O Homem e a Obra. Rio, Livraria José Olympio Editora, 353p.
1974 - Para Conhecer Melhor Castro Alves Edições Bloch, Rio.
1975 - História de D, Pedro II. Rio, Livraria Jose
Olympio Editora, 59MEC/Instituto Nacional do Livro,
5 Volumes; _
_ __
- A Vida -de D. PeCfio I I - O Rei Filósofo- Biblio-_
teca do ExérCito Editora.
1981- Franklin Dória, Barão de Loreto. Rio, Biblioteca do Exército Editora.

O ~R. PRESID~NTE (Rai_mun~o Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte dis.:
curso.) - Sr. Presidente,.~rs. Senadores:
-- _ Mais uma vez-O_ curSo impriiUido às diretrizes econômicas do País·vem penalizar a classe assalariada, notadamente aquela que se situa na escala inferior de rendimen-tos.
O quadro comparativo abaixo reproduzido demonstra
inequivocamente que a categoria a so(rer a maior ·perda
com o adve_n_to_ dQ_Decreto_~lei nl' 2.012/83 foi precisamente aquela que aufere ganhos a nível de merã subsis- tênçia, ou seja os trabalhadores de I a 3 salários mínimos.

REAJUSTE SEMESTRAL
. Lel6.~86/ll.O.

Salários Mínimos

Lei 6.708/79

I a3

1.1 do INPC

lJ do IN.I'C_ .

3 a 10
3a7

!.O do lN PC

l.Odo INPC

acima de lO
del0a15
de 7 a 15

0.8 do INPC

del5a20

0.8âo lN PC

acima de 20

0.8 do INPC•

Dec.lei 2.012/83
l.Q.do!NPC

0.95 doiNPC

0.8 do INPC
0.8doiNPC

Além de verificar-se que, em termos percentuais, fo~
ram os menos favorecidos que mais perderam, há que se
levar em conta que a redução de dez por cento num já
minguado orçamento familiar comprime, além do tolerável, o nivel de consumo básic:o da maioria- da- pOpulação.
Para fins de retórica, tem o governo propalado que as
presentes inovações visam sobretudo manter o emprego
dos menos favorecidos. Argumento falacioso e que apenas mascara a realidade. Caso fosse sincera ainti:nção de
garantir o emprego bastaria revigorar a legislação estabiIitária, por tanto tempo relegada ao ocaso.
A verdade há que ser restabelecida. Salário não é nem
nunca foi fonte de inflação. Os ganhos da classe laboral
apenas acompanham, e mal, um surto de aumento generalizado de preços que assola o pafs de longa data. Chega
a ser desonesto afirmar que o reajuste de I0% acima do
INPC é capaz de gerar pressão altista. Quando se considera que anos a fio, foram os salários deliberadamente
achatados, com ,considerável perda de poder aquisito, e
que o percentual exedente ao INPC visava apenas recompor (ou tentar recompor) algo do que fora perdido,
o argumento de que lança mão o Governo no momento
presente perde substância. Os reajustes e atualizações salariais vieram a reboque da inflação, nunca como elemento propulsor. Acrescente-se que num pa[s onde as taxas de depreciação monetária atingem faixas da ordem
de 5, 6, ou 8% ao mês, ou niesmo além disto em al_guns
casos, a concessão de um_reajuste semestral em percentual de 10% superior à inflação não chega a compensar a

0.5 doli'lPC

0.5 do lN PC
O.Odo lN PC

- perda de poder aquisitivo ocorrida no semestre. São dispensáveis os complicados cálculos ec_onométricos, tão ao
gosto da tecnocracia Vigente, para demonstrar que qualquer eventual vantagem auferida pelo assalariado no primeiro ffiçS- de reajuste vem logo a ser absorvida e u.ltrapassada pela galopante taxa inflacionária.
As verdadeiras razões que levaram o governo a editar
o malfadado Decreto-lei 2.012/83 devem ser perquiridas
no âmbito externo. Atendendo a pressões egressas dos
grandes conglomerados financeirOs internacionaiS e de
certos setores ·retrógrados internos, a quem fundamentalmente interess~ conter o crescimento do mercado consumidor, cedeu o Poder Executivo no sentido d~ reimplantar no país o arrocho salarial. Dentre o elenco de imposições apresentadas pelos grnades bancos internacionais, neste passo acompanhados de certos segmentos
reacionãrios, como pré-requisito para reciclagem de nossa monumental dívida externa, incluiu-se a alteração da
vigente politica de remuneração do trabalho assalariado.
Partindo do préssuposto de que necessitamos exportar a
qualquer custo para saldar a questionâvel"dívida", exigem de nós que o valor da mão-de-obra agregada aos
bens, matéria-prima, e serviços vendidos seja remunerada aquém do mínimo tolerável. Do ponto_de vista dos
nossos "credores", a compressão salarial tem ainda o
mérito de restringir o mercadctinterno, o que por via de
Có"fisêqüência erifraquece O parque industrial e torna-o
mais vulnerável a_ outras pressões.
Acuado_e impossibilitadO de fazer face aos reclamos
do mundo desenvolvido por carecer de apoio a sua poli-
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tica interna; o Poder ExecutiVo resolveu, ao arrepio das
mais elementares notmas constitucionais, baixar_, durante o recesso do Congresso Nacional, decreto-lei alterando a Lei 6.70-8/79, que regula a correção dos salârios.
A simples leitura do primeiro Hconsiderando'' que está
a encimar o referído decreto lei revela a verdadeira origem dos motivos que leva_ram o governo a proceder de
tal forma:
"Considerando a necessidade de assegurar à indústria
brasikira CondiçõeS- de competitividade que lhe perrriitam sustentar esforço de exportação condizente com os
objetivos estabelecidos para o reequilíbrio das contas externas''.
Não se tratou, portanto, de velar pelo bem comum de
nossos patrícios, pelos interesses predominantes no seio
da sociedade brasileira, pelos reclamos fundamentais de
uma ordeJ!l econ§~ica maiS just!l _e- eqUitativa: Primacialmente, visou-se comprimír ..CUstO-s" de sorte a barateài' o valor final de -rioSsos-prOdU.tõs nos mercados externos. Mais uma vez as diretrizes econômicas fundamentais--do país são balliadas em função do setor exte-rno e
em d"etrimento do coiullino interno:se es-tes motivos são
suficíerites Pira condenar a medida do ponto de vista da
política econômica que consagra, torna-se ela insustentável quando analisada sob a ótica jurfdica. Afora a questão da viabilidade constituciOn-al de ser o assunto disciplinado por decreto-lei- tema que será adiante por nós
examinado - avulta que a motivação de qualquer ato
egresso da administração -pública hâ de" ter sempre fundamento 6 ínteresse naciOrial. ·e; incónCebível que -os poderes outorgados e-disciplinados pela Lei Fundamental
venham a ser utilizados contra o povo brasileiro e em benefício de oligarquias estrangeiras.
_A assim chamada "cart~de__jp.tenç(!es'' firmada com o
FMI fez, eufemisticamente, alUSão a uma política de ma~
nutenção de empregos. Hoje constatamos do que se tratava. Comprometia-se o Governo da União a comprimir
-saláriOS, a· reduzir o ritmo da atividade econômica intC:rna, a promover a pauperização dos pobres e o esmagamento dos miseráveis em atendimento_ às imposições espúrias, -ilegítimas e inaceitáveis dos banqueiros internacionais.
Sob o disfarce de uma mera ••carta de intenção",
celebrou-se autêntic_o acordo atentatório à -dignidade da
Nacão porque comprometedor do bem-estar, a paz, da
tranqUiHdade_e _do progresso do povo brasileiro. Caso o
País e os responsáveis pelos poderes públicos estivessem
sujeitQs_a uma__ a,1,1têntica ordem_juddic;a_ haveria lugar
para ser promovida a responsabilidade política de quem
de direito (Lei n"' 1.079, de 10.04.50, art. 5: São crimes de
responsabilidade contra a existência política da União: ...
6 --celebrar tratadoS, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da Nação; ...).
A segunda ordem de considerações que precedem o
Decreto-lei 2._012/83 aludem à " ... conveniência de pre-servar a capacidade de investimento e de geração de emprego .... proporcionando-lhe (ao sistema produtivo) ...
condições de cumprir suas obrigações Com a Fazenda
Pública''. Ora, ê por demais sabido que os níveis de rendimento da grande massa trabalhadora encontram-sereduzidos ao ponto da mera subsistência, senão aquêm.
Nestas condições, reduzindo os ganhos não e estará gerando uma "poupança" capaz de transformar-se_em investimento, mas simplesmente criando um excedente de
produção, que não poderá ser consumido por falta de
poder aquisitivo. Esta via levará inevitavelmente à com~
pleta inibição dos investimentos e não ao contrário.
Considere-se, por outro lado, que, com a desaceleração
da atividade econômica, o Erário tenderá a recolher menos impostos, aumentando assim as dificuldades do setor pú.blico. Vê>-se desde Jogo que a apontada "conveniência" não passa de mal disfarçãda desculpa para atingir -fins outios bem diversos.
A propalada ne_cessidade de conter !1 pressão exercida
sobre 9 Tesouro pelas e!llpresas estatais, também cons-_ta~te da parte introdutória do malsinado decreto-lei, não
passa de outra mistificação que precisa ser devidamente
esclarecida, Não são os salários'que estão a causar "necessidades de repasses financeiros" por parte do Erário à
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administração iridireta, mas sim as injustificáveis prioridades fixadas pelos governos que se sucederam ao longo
dos _últimos anos. Os projetas faraônicos, os desmandos
administrativos, 6 -f:ffipreguismo desenfreado e inconseqUente, os erros de avaliação, a corrupção no trato do dinheiro público, a inépcia gerencíal e ii-Opção por projetas
de longa maturação econômica são as _verdadeiras causas
da apontada dificuldade. Os recentes esCândalos envolvendo o setor financeiro e de s_egi,u:idade privada bem demonstram como e segunda critérios são canalizados os
recursos da Nação.
A pretensão de vincular-se a mudança da poHtica salarial à necessidade de sanar as finanças da-pi-evidênCia so~
cial chega a ser cómica. O Governo decidiu, em passado
recente, também por decreto~lei, introduzir _modificações, julgadas indispensáveis, na legislação referente
ao sistema prevldenciário. Vantagens foram suprimidas
e ónus foram criados para os beneficiários. Tudo a título
de resolver a crise financeira da previdência. Caso realmente fosse imperioso altera"! os crítérios de remuneração dos pensionistas e aposentados, o lógico e sensato
seria alterar a legislação especifica e não aquela refer~nte
a salários que apenas incidental e supletivamente incide.
Acrescente-se que ao afirmar:
..... que a diferença entre a composição da massa
salarial dos contribuintes e dos beneficiários da Previdência Social vem acarretando sensível descompasso entre o que é arrecadado e o que é pago a título de beneficio ... "
hâ um reconhecimento iffiPiícito de que o antigo critério de reajus-te nllo eXercia pressão iritlacionária. A verdade é que o Governo certamente dispõe de dados que
evidenciam que-a-''rtnrssa salarial" não cresceu no mesmo rítimo dos reajustes monetários, e, se assim ê, nãO hã
lugar para culpar o assalariado pelo surto inflacionário.
Igualmente inverídica e leviana é a alegação de seu necessãrio alterar os critérios de reajuste a fim de manter o
"nível geral de emprego". Quando mui~o, pode-se alegar
que a sistemática "revogada" acarretava grande rotatividade nas faixas salariais de baixa remuneração.
Resta, por derradeiro, apreciar a constitucionalidade
da via legislativa escolhida. Invocando o disposto no artigo 55, item II, da Constituição, que faculta ao Chefe do
Poder Executivo legislar unilateralmente em matéria de
"finanças públicas.. , editou o Sr. Presidente da República o Decreto Lei il9 2.012/83 que altera o "artigo 211 da
Lei nll6,708, de 30 de outubro de 1979, qUC dispõe sobre
a correção automática dos salários, modifica a política
salarial, e dá outras providências."
Para tentar enquadrar a temática referente ao trabalho
assalariado no conceito rundamentalmente diverso de
"finanças públicas" desenvolvem os mentores da atual
política económica verdadeiro malabarismo intelectual.
Primeirani.enfe iriVocam a necessidade de" ... sustentar o
esforço de exportação ... ", forma sofismada, como já ti~
vemos ocasião de verificar, de aludir aos compromissos
assumidos com o Fundo Monetãrio Internacional. Em
segundo lugar, mencionam as pretensas dificuldades da
administração indireta e_o déficit crónico da Previdência
So_cial, situações-que nem remotamente têm ligação com
o direito do trabalho. Finalmente, sustentam que a manutenção do "nível geral de emprego" depende do achatamento salarial, o que, além de não ser em si verdadeiro, escapa por completo ao âmbito do que possa ser conceituado como "finanças públicas".
O salário é a contraprestação do trabalho subordinado; constitue elemento integrante do pacto laboral; é
sempre objeto de negociação entre patrão e empregado,
O direito do trabalho de um modo geral e a parte referente ao contrato individual de trabalho, especificamen~
te, constituem domtnios jurídicos do direitO privado. As
normas tutelares dos interesses que gravitam nesta área
são privatísticas, conquanto algumas tenham caráter ccgente (v.g. respeíto ao salário_ mínimo). Visam refefidos
preceitos disciplinar precipuamente relações de conteúdo
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económico que se eSfabelecem entre os indivíduos singularmente considerados.
As normas tutelares das finanças públicas, por seu turno, têm por escopo dis_cipli~ar a gestão dos rec:ursos estaHÚs. SãÓ preceito~ que visam intes de tudo assegurar um
controle da sociedade sobr_e o_patrimônio COmuri].. As_ regras, neste caso, relevam, indiscutivelmente, do domfnio
.do direito público, porquanto disciplinam interesseS co_letivos.
Finalizando, cumpre ressaltar as conse_qUências desas- irosas que advirão do- questionado ato presidencial.
Obrou desta forma tendo em vista, certamente, o mau
conselho dos "juristas" que o cercam. Estes últimos segundo se divulga na imprensa, asseguraram que o decreto lei terá pleno vigor até que o Congresso Nacional o
derrube ou a Justiça o julgue ilegal. Até que tal ocorra,
possivelmente, terwse-iam decorridos vários meses e surtido a medida os efeitos econômicos ..desejados". Tal su- posição, entretanto, é rigorOsamente falsa. f: que o estatuído no parâgraro 211, do artigo 55, da Constituição,
pressupõe a contituCionalidade da iniciativa. QuaOdo o
exercício da faci,IIdade legislativa se dâ de forma abusiva,
afrontando os limites estabelecidos na Lei Maior,
encontra-se a normatividade assim vinda a lume eivada
de nulidade absoluta desde o nascedouro. Assim sendo,
qilei- -o COngresso rejeite a matéria por inconstituCionalidade que o Judiciário o faça- e certamente. ambos acabãrão por -rec-onhecer esta circunstância- todos os assalariados reivindicarão as diferenças não pagas desde o
mês de março do corrente ano. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Raymundo Parente) Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão Míiller.
O SR. GASTÃO MüLLER. (Pronuncia o seguinte dis- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os meus pronunciame~tos continuarão, Senhor Presidente, Senhores Senadores, até que possa eu dar conhecimento ao Senado e ao povo brasileiro das fraudes e total
corrupção que norteou uma parte dos dirigentes políti~
cos de- Mato Grosso, no último pleito, ou seja, 15 de novembro de 1982.
Apresento hoje, Senhor Presidente, Senhores Senadores, outros recursos apresentados a Justiça Eleitoral,
pelo PMDB, representado pelo brilhante advogado Dr.
Edgard Nogueira Borges.
cur~o.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR GASTÃO MüLLER EM SEU DISCURSO:
EXW SR. DR. JOSE FERREIRA LEITE- DD. JUIZ
·DA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
O Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro P~DB, e Edison Freitas óe Oliveirã, po"r seU: Delegado e
procurador infra~assinado, todos nomeados e qualificados no instrumento de mandato anexo (doe. 1), campa~ rece_ perant~ y-'- Ex' para formular Exceção de Impedimento para que V. Ex• se declare impedido de funcionar
no Partido de "Reclamação" apresentado para apreciação ao Juizo da i' Zona Eleitoral de Mato Grosso,
fazendo-o com fundamento nas seguintes razões:
1. Os_ Excipíentes formularam Pedido de Reclamação ao J.uiz: da It Zona Eleitoral, visando à anulação
das eleições realizadas_ na t • Zona Eleitoral do Estado
por ocorrência de fraude generalizada.
2. Sucede que a mais importante prova testemunhal
das fraudes que ocorr~ram dentro do Cartório Eleitoral
da I• Zona, é exatamente a pessoa de V. Ex• e, por isso,
foi arrolado como testemunha naquele pedido.
3. A _legislação processual civil, subsidiariamente
aplicável ao processo eleitoral, é clara em que são impedidos de funcionar no feito as pessoas que nele figurarem
como testemunhas.
4. Em conseclüência,
Requerem os Excipientes a V. Ex•:
a - se declare impedido para funcionar no pedido
mencionado, oficiando de imediato ao Egrégio Tribunal
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de Justiça páiã que o mesmo "indique um dos Juízes Togados de Entrância Especial da Capital, para que o mes_?JO substitua na-ConduçãO do pro~di~ento;
b - se V. Ex• entender de maneira diferente da requerida, não se dando por impedido, se digne de receber a
presente, também, como petição recursal, mandando
que a ela se anexe cópia. da inicial da "Reclamação" e,
remetendo-a ao Egrégio Tribunal Eleitoral, independentemente de novas razões, com a suspensão do feito principal, até decisão daquela Calenda Corte.
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabã, 26 de novembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, AdVogado e Delegado EspeCial do PMDB junto
à Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA PRIMEIRA
ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO
O Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro PMDB e Edison Freitas de Oliveira, por seu Delegado
Especial e Procurador Judicial infra-assinado, todos nomeados e qualificados nos Autos de .. Exceção de Impedimento" que apresentou a esse Juízo, vêm, nos Autos
aludidos, apresentar Recurso contra a decisão ali proferida, consoante publicação no O.J. de 30/11/82,
fazendo-o com fundamentos nas disposições do Art. 265
e segs. do Código Eleitoral e, nas seguintes razões de fato
e de direito:
1. Os Recorrentes apresentaram ao Juiz da 1• Zona
Eleitoral, "Pedido de Reclamação, arguindo a nulidade
geral das eleições realizadas na referida Zona no último
dia IS de novembro, em razão de procedimento fraudu~
lentos e nulitificadores generalizantes que vieram a desnaturar todo o processo eleitoral.
Entre os fatos arrolados, argUiram os Recorrentes a
atuação pessoal do Juiz Titular da 1' Zona Eleitoral,
- Cáncelando título que emitiria em dupHcata e, depois,
considerando os seu~ portadores "aptos a votar" em listas que fez públicar no D.J; entrevistas concedidas pelo
Magistrado, reconhecendo o envolvimento de funcionários do Cartório Eleitoral com quadrílhas de falsários;
assinaturas de títulos de menores; entregas de tftulos eleitorais a pessoas não autorizadas; não obediência à legislação eleitoral quanto à qualificação de eleitores, delegando poderes pessoais a servidores para exame de documentos de identidade dos eleitores; criação de ..cartórios
particulares" em Repartições Públicas e Sociedades de
ECo"nomia Mista, com a elaboração ali de milhares de
títulos nulos. Enfim, Uina série de atas cuja -participação
pessoal do Juiz é inegável e, sobre os quais não poderá
ele se omitir de pronunciar como testemunha, para o
perfeitO esclarecimento da verdade.
2. _Entederam os Recorrentes que essa participação
omissiva ou comissiva, fora errónea e não, suspeiJQsas, e,
por isSo, ao aPresentarem ~ "Reclamação", argüíram
paralelamente o Impedimento do Magistrado Titular da
l' Zona Eleitoral, pois arrolam-no como testemunha na~
quela "Reclamação".
3. O MM. Dr. Juiz a que, fundou-se nas dispoSiç_ões
da alínea ..e", inciso I, do Art. 29 do Código Eleitoral,
para indeferir a argíiição, entendendo que, não só o julSamento, como o processamento da ''Exceção" sendo da
competência originária do TRE, deve ali ter irifcíá. Sequer, se dignou de atender ao requerido naquela Exceção
de que, em caso de indeferimento, fosse a mesma tomada
c_omo petição recursal, indepdentemente de novas razões, e, remetida à Instância Superior.
4. Não assiste razão, com a devida vênia, ao Douto
Magistrado. Ocorre que a legislação eleitoral é extremamente restrita em dispositivos de ordem processual e,
por isso, se utiliza subsidiariamente das normas de direito processual comum e dos seus princípioS gerais. E, e
quanto a Legislação Processual Civil progrediu, o
Emêrito Juiz a que, permaneceu amarr~do a um único

Março de 1983

dispositivo solitariamente atirado no contexto d-a legislação eleitoral substantiva e, de quase vinte anos atrás.
É elementar que o julgamento das Exceções de Impe-

dimento e Suspeição, quando sC referem ao Juiz, são
sempre da competência da Instância ·superior, Pai-que,
ninguém pode ser Juiz em causa própria -e a legiSlação
processual veda terminanteme-nte que o jUiz profira decisão no "'processo em que for parte''. Portanto, curial,
que o Juiz só julga tais ex.ceções, quando referentes aO
Mínistério Público, Peritos, Assistentes e Serventuários.
Quando a exceção se dirige à pessoa do Magistrado, será
sempre a Competência para o julgamento, do Tribunal,
da Instância imediatamente superior.
5. O atual Código de Processo Civil, modificou as
disposições referentes às exceções, em nome da celeridade processual e a que se evitem decisões na instância inferior e que depois teriam de ser anuladas.
Por isso, a exceção é apresentada ao Juizo a quo, nãopara que ele a julgue se contra ele dirigida. Mas, para
que, examinando seu íntimo, suas convicções e formação
moral, os fatos alegados pela parte e, então, se· dê por
suspeito ou impedido. Em caso Oe aceítar as -raZões de
parte e se der por impedido, providenciará imediatamente à remessa dos Autos ao seu Substituto. Se não se der,
remeterá os Autos à Instância Superior que procederá ao
seu julgamento. Portanto, nessa primeira fase- proCedimental, o Juiz julga a si próprio apenas e não, o processo, a execução, cujo julgamento competirá sempre originariamente a Instância Superior.
6. ~ por esse ritual lógico. Para se evitar o que se
aconteceu nos presentes Autos. O Juiz recorrido, ao invés de se dar ou nào por impedido, não apreciou o pedido. E proferiu decisão nás Aufos Principais de Reclamação. Com o reconhecimento de seu impedimento a
posteriori pelo TRE, nula será a: decisão que proferiu naqueles Autos. E o que é importante, fundamental mesmo, é que, apresentada a exceção ao Jufio a quo, esSe
imediatamente decretará a suspensão do feito prin-cípal,
até a decisão sobre a exceçãO por parte do Trl6Unal ad
quem.
7. Poderia parecer despiciendo, mas, nas atuais circunstâncias será sempre oportuno lembrar que, os recursos em matéria eleitoral, da Primeira para a SeS;unda Instância, são sempre processualmente uniformes. E o }uiz
recorrido, tem sempre a faculdade de reformar suas próprias decisões, consoante dispõe o Art. 267 § 7'/, do-Código Eleitoral.
Em face do exposto e, juntando à presente fotocópiado Órgão da Imprensa Oficial que publicou a decisão recorrida a cópia das iniciais da "Reclamação" e "Exceção
de Impedimento" que pedem a V. Ex" mande conferir e
autenticar Com as que se encontram em Cartório, Requerem a V. Ex":
a)- determine a extração de certidão por fotocópia
de toda a prova documental anexada ao Pedido de "Reclamação", inclusive das folhas que acompanharam
cada uma das provas, com anotações sobre a mesma,
fazendo-as juntar ao presente Recurso;
b) - se digne de, reexaminando a Decisão Recorrida,
entender que o processamento da Exceção de Impedimento deve obedecer ao ritual previsto no Art. 312 e seguinte do C.P.C. e, com fundamento no disposto no Art.
267, § 7"' do Código Eleitoral, reforme integralmeente a
decisão proferida, dando-se por impedido para funcionar no pedido principal de Reclamação, conexo à Exceção;
c)- em caso de atendimento ao requerido, e, em conseqiiência, se digne de proferir decisão paralela no Pedido e "Reclamação", reformando a decisão ali proferida
e remetendo os A~tos ao Substituto Legal de V. Ex•,
conforme o ali requerido;
d) --se assim não o entender V. EX• e mantiver s.:ua
decisão anterior, se digne de remeter os presentes Recursos e razões à apreciação -do Colendo T.R.E. de Mato
Grosso, para que os Juízes daquela Egrégia Corte, aco-lhendo as razões expostas,
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Dê provimento ao recurso, para declarar impedido o
Dr. José Ferreira Leite, Juiz Titular da 1• Zona t.Jenora1
para funcionar como Juiz no" Pedido de "Reclamação"
apresentado pelos Recorrentes àquele Juízo e, de conseqUência, declârar nulos todos os atas que o mesmo houver ali praticado. E, em decorrência, determiriar que seja
oficiado ao Egrégio Tribunal de- Justiça do Estado para
que o mesmo indique um dos Juízes da Entrância Especial da Capital, a fim de que o mesmo possa processar e
julgar aquele Pedido de.ReClamação.
Termos em que,
PP. e EE. Deferimento.
Cuiabá, 1"' de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, Advogado e Delegado r Especial junto à Justiça
Eleitoral.

EXW SR. DR. ONtSIMO NUNES ROCHA- DD.
PRESIDENTE DO EGRÊGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB e Edison Freitas de Oliveira, via de seu Delegado
e Procurador infra-assinado, comparece perante V. Ex~
para apresentar exceção de suspeição de parcialidade
contra o Dr. José Ferreira Leite, MM. Juiz Titular da 1'
Zonia Eleitoral, com fundamento no.s fatos e razões de
direito a _s_eguir expostos:
L Os Excipientes apresentaram ao MM. Dr. Juiz da
l!_ Zona Eleitoral, "Recurso de Reclamação", arguindo
a qulidade geral das eleições ~;ealizadas na referida Zona
rto último dia 15 de novembro._ em raz~o de procedimentos fraudulentos e nuliticadores generalizantes que vieram-a desnaturar todo o processo eleitoral.
Entre os fatos articula,dos, argUiram os Excipientes fatos decorrentes da atuaçào pessoal do referido_ Juiz, ora
Excepto, tais como: cancelamento de títulos eleitorais,
sem a conseqUente exclusão do eleitor _e, posteriormente,
relacionamento de tais títulos e eleitores como ••aptos a
votar" em liStas que fez publicar no DJ,· entrevistas concedidas pelo Excepto, reconhecendo o envolvimento de
funcionários do Cartório Eleitoral com quadrilhas de
falsários; assinatura de títulos de menores; entrega de
títulos e]ei~()rais a pessoas não autorizadas por lei e que
Os retiVeram efu detrimento dos eleitores; não observação de normas da lei eleitoral quanto à qualificação de
eleitores, delegando poderes pessoais a servidores, para
exame de documentos de identidade dos req_u_erentes de
insc;:tição 'primária; criaÇão de '_'CartóriOs Eleitorais ParticUlares'' em RepartiçÕes Públicas e-Sociedades de Econoffii_ã Mista, com a elaboração, ali, de milhares de títulos nulos; não __atendimento de requerimentos de centenas
de eleitores de_ Sínop e Juína que, contra disposição do
Código Eleitonil, haviam sido designadoS parã votar emSecções localizadas a até duzentos quilómetros de distância dos locais de suas residências, em zona rural, sem
meios de transporte regular. Enfim, uma série de atas,
nos quais a participação áo Juiz é inegável e que, prima
facies, agride violentamente as normas do direito eleitoral vigente. - DoC.
2~ Entretanto, conhecedores os Excipientes do at:ú~
mülo de serviço. na vastíssima I• Zona Eleitoral, preferiram eritender qUe eSsa participação omissiva ou comisSiva do Excepto, fora errónea e não suspeitosa, mas, necessitava de amplos esclarecimentos effi Jujzo_e que, só
_ele, pessoalmente, podia fornecer.
Por isso, arrolaram-no como testemunha e apresenta-ram, conCõmifantemCnte, àquele Magistrado, Exceção
de Impedimento, pelo mesmo recusada. - Doe.
3. Essa confiança iniéialmente depositada pelos Excipierites na imparcialidade do Excepto, apesar das apa~
rentes provas em contrário, eSvaiu-se com atitudes e declarações do mesmo, supervenientes àquele Recurso inicialmente mencionado.
19 fato: o Jornal do Dia, de 18 do corrente, estampa na
pâg:-3 entreviSta do Excepto, não desmentida em nenhuma oportunidade posterior, em que o mesmo tece longas
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considerã.ções sobre os fatos articuladOS pelos Excipientes na Reclamação e prejulga publicamente o processo,
antes sequer de manifestar-se sobre as provas ali requeridas. Diz ele entre outras coisas:
"José Feúeira leite "afifinou que preteride provar que
estas alegações- do PMDB são inverídicas e que. em breve, ele írá collvõcar todos os Partidos para uma conferência g'eral das votações da 1'" Zona, a qual poderá contar com a presença de toda a imprensa, cujo trabalho deverá levar pelo menos noventa dias mas, deverá esclarecer todas as dúvidas a_respeito. Ferreira Leite considere
infeHz a decisão do PMDB em atribuir à Justiça Eleitoral
a responsab1lidade de sua derrota, pois que _esta não tem
nenhuma parcela de culpa, tomamos todas as providências no sentido de evitar que estas pessoas com mais de
um título votassem além da vez a que têm direito.,."
Dita entrevista foi :reprodu7: .d resumidamente, tam- bêm pelo Jornal do Brasil .. e 19-12-82. - Doe.
_Ora, como se vê, o ~Acepto antecipa seu julgamento e,
o que é gra.v~, 1-la;çado em raciodnio completamente distorcido: primeiro: o PMDB não responsabiliza a Justiça
Eleitoral por sua derrota, mas, sim, à f~aude generalizada, como podem ver oS' Eméritos Julgadores da cópia da
_R~clam~ção que se junta à presente. Nem sequer responsabílizou o Juiz que permitiu ou facilitou grandemente a
ocorrên~ia de inúmeros atas fraudulentos, pois, como já
afirmara-m anterioimente, consideraram as omissões e
atitudes ?-Omissi~'!_S do Excepto -como ~rrôneas e não,
suspeitosas. E, mesmo que tivesse imputado erros ao
Magistrado, acUsando-o de conduta dolosa, o fato nào
poderia jamais ser deturpado, como acusação ao Poder
Judiciário, porque um Juiz não é o Poder Judiciário; segundo: confessa o Magistrado ora Excepto que transgrediu a lei, pois afirma que impediu com suas providências
'' ... que estas pessoas com mais de um título votasse além
da vez a que têm direito ... ", quando ê elementar que o
"cancelamento" do título ê apenas conseqUência, pois o
art. 71, III e seu§ 1"', do Código Eleitoral, determinam
que a pena para a pluralidade de títylos, não é o cancelamento de um deles, mas, sim, a exclusão do eleitor; terceiro: ao fazer essa afirmaÇão, o Excepto faltou com a
verdade. Po~que, é verdade que os DJ dos dias 3 e 4-1082, publicam listas de títulos cancelados e que, posteriormente, pelos DJ dos dias 10-11 foram considerados "aptos a votar", com os mesmos títulos já cancelados;
(Doe.) quarto: as declarações transcritas, implicam em
confissão do J\1agistrado de que ho_uve fatos fraudulentos sob sua jurisdição, mas, desde já antecipa a dedsâo
desfavorável ao Excipientes ao mesmo tempo que, contraditoriamente, afirma que irã "convocar os Partidos
para uma conferência geral das votaçõeS da I• Zona ... ".
Isto é. confessa que há fraude, mas diz que vai}ulgar improcedente o recurso e, depois que convalidar juridicamente as aberrações pelas quais em grande parte é pessoalmente responsável, irá chamar a todo mundo para
um conserto geral na balbúrdia da I• Zona Eleitoral!
2<:> fato: os Excipientes folheando o DJ do dia 23 do
corrente, oque circulou no dia 27 do corrente, publicou
despacho do ?-xcepto, .. Indeferindo" pedido de habili-tação do PDT, por extemporâneo. O subscritOr da presente entrou em contato com o representante daquele
Partido~ pôde se convencer de que, nem sequer o Ilustre
Excepto se dera ao trabalho de ler a excelente petição,
pois a !flesma ~egistra, te~tualmente:
Face ao exposto, o Partido ora Suplicante, se sente na
obrigação de lembrar que é apenas litisconsorte neces~
sário no PrOcedimento Recursal Reclama tório e sua ma~
nifestação é tempestiva, pelo que dispõe o art. 191 do
Código de Process_o Civil. - Doe.
Isto é, o EXcepto, no afã de decidir contra, "indefere"
um -''Pedido de H8.bilitação" que é faVorável às alegações iniciais dos Excipientes.
Isso tudo demonstra o total espfríto de parcialidade de
que se encontra tomado o Excepto. Suas atitudes, não
são de Juiz, mas de parte que pretende ..defender" o Pod~r Judiciário agredido! Como se tal tivesse alguma vez
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existido. E, em tais conâições, torna-se compiCtamente
suspeito para-proceder a qualquer julgamento sereno e
imparcíal.
4. Trata-se:, pois, de Suspeisão Superveniente, demonstrada pelas atitudes do Excepto, adotadas após o
ingresso da Reclamação em Ju(zo. E, para' cujo excciP-cionamento, a Lei Processual faculta seja apresentado "em
qualquer tempo, ou grau de jurisdição", de"ve-ndo a eX- -ceção ser oferec:ida "~.no prazo de quinze (IS) dias, contado do fato que ocasionou ... a suspeição". Ampara-se a
pretensão, substantivamente, nos fatos articulados e provados, que demonstram claramente a parcialidade do
Excepto, enquadrando a hipótese no inciso V do art. f35
do CPC que se combina com. os dizeres do jâ parcialmente transcrito art.305 do mesmo Código.
5-.- Embora entendendo que embora o julgamento
das Exceções contra os Juízes Eleitorais sejam da competência origináría desse Calenda Tribunal, seu processamento se deveria acomodar às atuais regras do CPC, que
é posterior à edição do Código Eleitoral.
EXW SR. DR. WANDYR CLAIT DUARTE- DD.
RELATOR DO PROCESSO CLASSE IX- N•
5/82-TRE (EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO)
O Partido" dO Movimento DCn10Ciãtico -BrasileirO PMDB, por seu representante infra-assinlido, arribas Já
nomeados e qualificados nos Autos do Processo Classe
IX- n"' 5/82-TRE ("Exceção de Suspeição") em que figura como ExceptO o Dr. José Ferreira Leite e, como Ex~
cipierite o Suplicante, comparece,- nOs mesmOS Ãutos
para dizer e, afinal, requerer, o que se segue:
L Que, como se pOde ver às fls. 74 dos AutoS, no díã
5-J-83, o Excepto .recebia o-Oficio n"'- DG/3/4/83, da
mesma data, em complementação ao ofício de fls. 64, em
que, entre outras coisas, o Ilustre Relator, cOmunicando
ao Excepto o ajuizamento da Exceção, lhe determinava a
•·suspensão do feito" como de lei.
2. Entretanto, O-MM. Dr; Juii ExcePto, mais uma
vez. demonstra que não se encontra na fuil.ção para obedecer à lei e fazê-la cumprir. Quanto ma:is, -para obedecer
ordens de Relator!
E, embora mais do que cientificado de que o processo
sob sua jurisdição e que o-riginara a Exceção (Reclamação n"' 24/82), se encontrava suspenso, por ordern de
V, Exf, simplesmente ignorou tal determinação! E, no
dia 14-1-83, como se pode ver às fls. 433 v. dos AÜtos·de
Reclamação (doe. 4 anexo), despachou no processo,
como se nada existisse que lho impedisse de fazê-lo!
3. E, por que isso? Simplesmente porque no dia subseqUente- dia 15- o mesmo estaria entrando de _férias
e o processo, automaticamente, passaria ao seu Substitu~
to legal. Mas, o MM. Dr. Juiz Excepto, não poderia correr tal "risco"l Deixar que processo tão amorosarriente
cuidado em favor do PDS pudesse, eventualmente, cair
nas mãos de um Juíz -iinparciaff
------ ---QUal o "risco"? Simplesmente porque, como se sabe,
os recursos ern matéria eleitoral possuem o chamado
"JuízO de Retratação", isto é, estãõ sujeitos à reforma
pela própria Autoridade Prolatora (art. 267, § 6'i', parte
final, do C. Eleitoral).
4. O que fez então -o MM: Dr. Juiz ExCepto? Simplesmente, ignorou a- exiStência da --Eice-çào ajUizada
contra si no TRE; ignorou a disposição do art. .30_6-do
CPC e:· RI dessa Corte; desobedeceu à determinação
emanada da Autoridade de V. Ex~ corno-JuiiRela."tor da
Exceção e que lhe fora comunicada com a devida antecedência e, "despachando" râpidamente o Recurso, foi,
pessoalmente, levá-lo ao TRE. Evitou até que se· publicasse no Orgão da Imprensa Oficial, o teôr de seu "despacho", como se faz em todos os Recursos em que o
mesmo oficia! Tudo isso, como se disse, para evitar o
"risco" de que _outro Juiz que o substituísse na função,
sequer olhasse os Autos.
5. Ora, fica então muito-claro, cada \'CZ mais clãro, a
extrema parcialidade com que se vem conduzindo o Excepto nos vários recursos visando à anulação das

eleições, pleíteada pelo EXcipiente. No incide_nte que ora
se traz à apreciação de V. Ex' fica cristalino o intuito já
denunciado do Excepto: de, ele mesmo, julgando os pro~
Cessas e recursos que visam desconstituir atas por ele
praticados _em grande parte, ou com sua anuência ou
-o-nlissão, dar um verniz de legalidade a tais at-os, dando
pela improcedência dos recursos. Isto é, julgando "em
causa própria" e, em agressão diãria aos textos legais,
tanto de direito substantivo, como de direito formal.
6. As instituições em. geral no Brasil, padecem de
grave descrédito junto à população em razão do seu mau
funcionamento. E, o Poder Judiciário não se constitui
em exceção a essa regra. Muito pelo contrário. Em conseqUência da hipertrofia do Executivo no_s_ abomináveis
anos de arbítrio institucionalizado que já se vão findando, graças a Deus e ao Povo, o Judiciário foi totalmentç
marginalizado, hostilizado e humilhado. Quase impedidO -de exercer Suas dignas e necessâría"s funçõ~s. ·
Entretanto, graças· ao idealismo da maioria de seus
componentes, conseguiu sobreviver, garantindo um
mínimo de estabilidade social, fazendo com-que, mesmo_
hostilizado na incompreensão dos poderosos, alcançás-semos um novo estágio no desenvolvimento da prática
política no País.
Atitudes como a que ora se denuncia, s6 faz com que o
crédito público, duramente mantido e aos poucos reconquistado, sofra duro revés. Não é se curvando aos interesses de eventuais e transitórios detentores do Poder
Político, que o Judiciário readquirirá suas reais funções e
o respeTto da opinião Pública. Será, sém sOmbfà de dúvidas, através d~ aPlicação dli Ici; da distribuiçãO da Justiça, atento somente aos objetivos das mesmas.
- E, com a devida vênia, distribuição de_ Justiça tem qUe
começar "em casa"'. Que autoridade moral tem qualquer
Juiz para obrigar ao cumprimento da lei, se ele é o primeiro a desobedecê-la?
LamentaVelmente, o comportamento do Excepto no
conjunto dos Recursos intentados pelo Excípiente para a
anulação das eleições na l' Zona Eleitoral de Mato
Grosso, vem atingindo as raias da total anormalidade legal e um verdadeiro eexdrúxulo paradoxo. Na sua ânsia
de dar proteçào a uma série de atas fraudulentos que beneficiaram um Partido Político, o Excepto se esforça desmedidamente. Esquece-se de que sua função primordial
é cumprir e, depois, fazer cumprir a lei. O seu claro objeR
tivo hoje é um só: dar cobertura supostamente legal aos
atos-fraudulentos praticados. Se puder fazer isso com recurso à lei, muito bem. Se não puder, agride, passa por
cima do texto les;al, da ordem judiciãJ, do que fornecessário! Contanto que o fraudulento resultado das eleições
seja m·antido!
O Excipie-nte lião tem mais a tranqUilidade e a segurança d~ que, à frente dos processos, se encontra um Magistrado que fará esforços para que a lei seja cumprida.
Pelo contrário, tem que raciocillar e agir na expectativa
constante de que o Juiz quer, a todo custo, proteger a ou~
tra parte. E ficar diuturnamente poliCiando os se"us a tos- e
despachos, para recorrer a cada infração !C:gãT que ele
pratica. Porque, se não age assim, no dia seguinte, o Excei?tO despacha triunfalmente: preclusão! preclusão! preclusão! Eu infringi a lei e vocês não reclamaram! Portanto, o ato agora é válido! Depois -que terminar a brincadeira, eu chamo todos vocCs, também a imprensa, e vamos consertar juntos tudo de errado que eu fiz ou permiti que se fiz.esse! Mas, no resultado das eleições, não se
toca!
7. A mesma atitude ilegal adotada pelo Excepto nos
presentes Autos, praticou ele também, nos Autos do Recurso contra Expedição de Diplomas (Processo n"' 68/83)
perante o mesmo apresentado, juntaniente com concomitz.nte "Exceção de Suspeição", ex-abbundantia, como
se frisou -naquele Recurso.
Nem com a abundância dos recursos, o Excepto se
sensibilizou. Recebeu a comunicação de V. Ex•, a ordem
de: suspensão do feito e... tranqiiilamc:nte de~bedeceu!
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DespachOú ·normalmente, confirmou a diplomação e
. mandou que o Recurso_ fô_sse_~encaminhad_o ao TRE!
Como diria o DirceiJ Carlino: é brincadeira!
Acontece que o Excipiente considera que não está participando de nenhuma brincadeira, mas, de coisa séria.
Que_ã lei Eleitoral não é uma piada qUiiôrie11almenteexecutada, _da_ qual o povo ê chamado inocentemente a
participar, sob a direçào alegre da Justiça- Eleitoral.
~ada disso! O Excipiente continua pensando que participa de julgamentos séríos- e acredita pia e sinceramente
nisso. Se assim não fôsse, de hã muito se teria retirado
humildemente do palco, porque, decididamente, não tem
vocação histriônica.
8. Pede..o subscritor da presente, V. Ex• releve compreensivamente o longo da digressão e o, às vezes, áspero
da palavra. É duro também para o advogado em certas
drcustâncias, abs_trair-se do longo afável relacio11amento
mantido atra~és dos anos, com o Magistrado, para adotar a atitude do acusador implacável. Mas, graças a
Deus, através dos anos longos também de seu exercício
profissional, tem o subscritor da presente encontrado a
compreensão óos Juizes para a dicótomia às vezes violentadora_dos sentimentos, entre os sentimentos pessoais
do advogado e as atitudes que profissionalmente deve
praticar. Porque, tem procurado sempre levar em conta
na vida diâría, as sábias palavras do í11imitâvel Rui: ..0
advogado, nada tem a ver com o poder ou os poderosos;
Mas, tudo tem a ver com a lei!" E, quem se coloca fora
dos caminhos traçados pela lei, não pode receber tolerância.
Em razão do exposto e provado, requer a V. Ex•: se
digne de, considerando a atitude desafiadora do Excepto
perante a ordem emanada de V. Ex• como relator do feito, desobedecendo a essa ordem e aos preceitos legais
continuando a funcionar nos feitos em que lhe estava defeso falar ein razão das Exceções ajuizadas, anular odespacho de fls. 483vs dos Autos de Reclamação n' 24/82,
pr_olatado ilegalmente pelo Excepto, mandando que se
cancele a distribuição se essa jâ tiver sido fCita e que Os
Autos retornem imediatamente ao Juízo a quo para o seu
regular processamento na forma da lei.
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabá, _17 de janeiro de 1983. """"-Edegard Nogueira
Borges, Adv. e Det. do PMDB junto ao TRE-MT.
EX• SR. PRESIDENTE DO EGReGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
MATO GROSSO
Edegard Nogueira Borges, infra-assinado, Delegado
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro junto
a esse TribunaLe Procurador Judicial do mesmo Partido
no Recurso de Reclamação n9 24/82 em andamento pemnte o Juizo da I• Zona Eleitoral, comparece perante V.
Ex• para expor e, a final, requerer, o seguinte:
L Que~ nesia data rec_ebeu um telefonema anônimo
Qe pessoa que se dizia servidor do Cartório Eleitoral da
t• Zona. Segundo o denunciante, no dia 6 de setembro o
MM. Dr. em obediência dispositivo da Lei Eleitoral comunicara por Oficio ao Egrégio Tribunal o número do
último eleitor inscrito e das últi'mas transferências efctuadas, sendo que o último número era de n"' 459.716.
2.-- Que, portanto esse número deveria encerrar o livro-de inscríção de eleitores antes das eleições. Que, no-entanto, o livro co11tinuava a ser preenchido no Cartório, em sigilo, com novas inscrições. O Suplicante recorreu rapidamente à listagem fornecida pela lf Zona
Eleitoral, dos eleitoreS «aptos a votar" em 15 de novembro e, logo "de cara", tropeçou com o·nome da eleitora NEUSA MARIA FRANCIA, tftulo n• 493.690 27• Secção - Livramento e NELSON PAULINO
DANiAS- títul~ n"' 459.814 -~9' Secção- Livra·
menta. Cõti:Lo -s.e vê, entre o último título expedido regularmente - 459316 (transferência) e o título de D•
NEUSA, foram expedidos irregularmente 34.098 titulas!
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3. Com base em tal raciocínio e, com as cautelas
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de~

vidas para não se anteciparem falsos juizos, o Suplicante
obteve junto a esse Egrégio -Tribunal, certidão p_or foto-

cópia,-do Ofício n"' 200/82, do Juizo d8. I• Zona Eleitoral
ao TRE, confirmando as informações recebidas por telefone, parcialmente.
4, De posse da certidão aludida, ato contínuo o Suplicante se dirigiu à sede do Cartório Eleitoral e pediu
para falar com o Dr. Walter Fonseca, Chefe do referido
Cartóri_o~ E, em presença do Sr. Eurfpedes Domingues
que acompanhava o Suplicante e da servidora D• Dalva
Neves que trabalha na mesma sala, se identificou ao referido Chefe do Cartório e pediu a ele Que deseja vista dos
livros de inscriçã-o eleitoral. O mesmo lhe respondeu que,
só •·com requerirriento escrito" a ser despachado pelo
MM. Dr. Juiz Eleitoral. O Suplicante formulou então o
requerimento cuja cópia acompanhado presente e levouo ao Dr. Walter. Ao que este respondeu que não poderia
atender. Que iria amanhã Submeter o assunto ao MM.
Dr. Juiz Eleitoral. O Suplicante ponderou que, além da
exigência do requerimento escrito ser ilegal e abusiva,
pois os livros são públicos e o advogado, segundo seus
Estatutos, tem franco acesso_ a todas as dependências do
Cartório, o MM. Dr. Juiz estava ali no Cartório e o Suplicante desejava falar com o mesmo.
No que, lhe foi respondido pelo Dr. Walter: o Dr. José
Leitê determinou que não fôsse iilterroinpido, pois estava sentenciando a Reclamação do PMDB! Ora, é evidente que, ou a informação não é verdadeira, ou o MM. Dr.
Juiz está praticando uma irregularidàde funcional, pois
que o D.J. que circulou ontem- dia 27/12 o MM. Dr.
Juiz "abriu vistas" para os Partidos falarem no referido
processo, conforme se pode ver da fotocópia anexa.
S._ A verdade porém que resplandece do incidente, é
que o Suplicante está sendo cei-ceado nos seus direitos,
não só de advogado, como ·de cidadão, ao lhe serem negados os livros públicos do Cartório Eleitoral. Além disso, os impecilhos ilegalmente criados à atuação do Suplicante, só faz aumentar as suspeitas de que a denúncia
anónima é verdadeira,
Em face do exposto, é o presente endereçado a V. Ex•
para requerer-lhe;
Se digne de, liminarmente, mandar expedir ofício ao
MM. Dr. Juiz da I• Zona Eleitoral, determinando que o
mesmo autorize de imediato à" Chefia do Cartório Eleitoral, franquear ao Suplicante o acesso aos livros de inscrição eleitoral, bem como aos processos de qualificação
eleitoral que desejar examinar, a fim de qUe possa formular posteriormente os requerimentos de certidão de que
necessita para comprovar algumas alegações feitas em
Juízo.
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabá, 28 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges. Advogado e Delegado do PMDB junto ao TRE.
EX• SR. DR. ONilSIMO NUNES ROCHA - DD.
DES. PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
MATO GROSSO.
O Partido do Movimento Democrâlíco Brasileiro PMDB e EDEGARD NOGUEIRA BORGES, o último
pessoalmente e como representante legal do primeiro,
comparecem perante V. Ex• para, nos Autos do "Expediente" encaminhado a V. Ex•, protocolizado nessa
Egrégia Côrte sob n9 1.363 (ficha n9 68), dizer e, a final,
requerer, o seguinte:
l. Que, ontem- dia 29(12 às 09:00 h, o último Suplicante dava entrada no protocolo desse Tribunal, do
expediente preambularmente mencionado e, ao mesmo
tempo, de "Exceção de Suspeição" contra o MM. Dr.
Juiz Eleitoral da I• Zona, protocolada sob o nt;t 1.362/82,
No primeiro documento, o Suplicante relatava ocorrências havidas no dia anterior- 28/12/82- n9 Caitório Eleitoral da l' Zona, em que fôra negada vista dos
livros de registro de inscriçõeS é16itorais, bem cõmo, ne-

&iifivii--do MM. Dr. Juiz Eleitoral da I• Zona. O que,
também ocorrera ontem pela manhã, antes que o Suplicante protocolizãsªc Seus documentos no Triburial.
2. Entretanto, hoJe os Suplicã.rites são surpreendidos
com a publicação nos jornais da cidade, de ..nota" do
Dr. Djalma Metello Caldas, um dos patronos do PDS na
""'Reclamação n9 24/82", em qü.e o primeiro dos Suplicantes pede a anulação das eleições na 1' Zona Eleitoral.
Na "nota", informa o causfdico os fundamentos da deci~
são-: ''íriépda e prectusão" e, ao mesmo tempo, notiCia
que a DeCisão será publicada no D.J. de hoje.
-Doc.l e2
3. O fato só vem reforçar- a tese defendida pelos Suplicantes, sobre a parcialidade do Juiz da 1' Zona Eleitoral que, enquanto se recusa a receber um advoga-do e Delegado do Partido junto ao TRE, dá conhecimento antecipado de sua decisão ao advogado da pãrte COntrária:~ E,
aí está a explicação para o fato de que o D.J. _dos dias 28
e 29 não ter circulado até este momento- dia 30f12j82,
08.30 h -em' que o Departamento de Imprensa Oficial
- --seencontrã7echaao~
Naturalmente, aguardando a Sentença para ser publicada com data atrasada, tentando ilidir os efeitos da
''Exceção ae SUspeíção"- protOcoltza.dà ontem.
4. Em r.azão do expôsto, se digne V, Ex• de mandar
juntar o presente requerimento e o "Expediente" aludido
n-o preâmbulo, aOs Autos de ExCeção de Suspeição, desistindo pois o SuPliCa ii. te do processamento do referido
eXpediente, pois cjue decidiu qUe; caso- o Cartório EleitoTal continue sendo repartição secreta para o PMDB e
ãberta aos Delegados do PDS, restará ao mesmo Suplícante o exercíCiO do Mandado de Segurança e responsabilização funcional por abuso de autoridade e impedimento ao regular exercício de advogado.
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabã, 30 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, Advogado e Delegado do PMDB junto ao TREMT.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a ·palavra ao nobre Sen-ador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acaba de completar 80 anos o jornaliSta Theóphilo de
Andrade, recebendo merecida homenagem de amigos e
companheiros de trabalho no Rio de Janeiro. Nesses oitenta anos, conta ele com sessenta de jornalismo. Seu
pl-incipal assunto tem sido o café: como lembra o Jornal
do Commercio 1 não se poderia falar em café, rio- Brasil
de alguns anOs- atrás, sem conhecer a -opinião de
Theóphilo.
Nascido em Paraíba do Norte, hoje João Pessoa,
Theóphilo de Andrade ingressou no jornalismo em 1923,
no diáriõ O Dever, de Bagé, no-Rio Gran-Cfe do SUl, para
- onde transferira residência. Nõ SUl, tOinou parte ainda
llas lutas cívíS, ao lado dos republicanOs lideradoS por
Borges de Medeiros.
Fixou-se por algum tempo na Alemanha. Residindo
em Hamburgo, começou a interess-ar-se pelos problemas
das exportações brasileiras, tema que o ocuparia por longos anos. Da Alemanha, iniciou uma colaboração com
Diário de Notícias, do Rio de Janeiro e pouc_o depois, em
ú)3Q, ingresso~ nos Diâ~ios Associados. Fazia então crô~
nicas para O Jornal, que o credenciou como correspondente.
Regressando ao Brasil em1933, passou a.trabalhl:lr no
Instituto Mineiro do Café e, ne_sse mesm(l ano, publicou
_ seu primeiro artigo sobre o principal produto de exportação do Pais. Intitulava-se "Os Sebastianistas do Café".
Anos depois iniciou em A Noite umaseção diária sobre
política internacional, que duraria atê o final da Segunda
Guerra Mundial.
A esse tempo, cõntudo, TheóPhilo já se ligara a O Cruzeiro, onde permaneceria até a década de setenta, como
comentarista internaCional e, mais ta-ide, cOmo vice-
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presidente. Participou então atiVamente da conduçao
dos destinos da revista. É hoje direlor-secretârio do Jõr_nal do Commercio, em que continua <:l colabomr, publi-c_ando semanalme-nte coffientários sobre problemas po~í
ticos, sociais e económicos contemporâneos.
Sua competência profissional, tanto no que se refere
ao conhecimento dos assuntos tratados quanto no que
diz respeito ao estilo, tornaram-no respeit<Jdo por todos
os colegas de profissão. Assis Chaceaubriand o tinha em
alta conta - tanto assim que recomendou a seus sucessores qut\ _após sua morte, colocassem os artigos de
TQcóphilo no mesmo lugar quc_ele próprio ocupava com
selfs artigõs nos DiárioS Associados. Esse seria o maior
tributo que poderia prestar a um jornalista.
Desejo aqui registrar essa data, assim como solicitar a
transcrição, nos Anai§ desta Casa, do pronunciamento
feito por Theóphilo de Andrade no almoço com que foi
homenageado, a 25 de fevereiro deste ano, pela passagem de se_u 8_()9 aniversário. (Muito bl!m.')
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE EM SEU
DISCURSO O SR. SENADOR JOÀ O CALMON.

MEIO SÉCULO A SERVIÇO
DO CAFÉ- I
Theóphifo de Andrade

No almoço em que foi homenageado pela passagem do seu 80<:> aniversário, realizado a 25 de fevereiro, no Fluminense Futebol Clube, o jornalista
Theóphilo de Andrade pronunciou as seguintes palavras:
Colecionador de alfarrábiOs, caiu-me um dia às mãos
uma edição, ricamente encadernada e ilustrada com o
autógrafo da famosa atriz alemã Evelyn Landing; "Os
Heréticos", de Gilbert Keith Chesterton.
Foi este o início do meu conhecimento com aquele escritor Inglês, de quem guardei uma sentença; "Todos os
homens são pessoas ordinárias; extraordinárias ·são
aquelas que o sabem." Esta frase ensinou"me a ser pequeno e humilde perante a vida, só vendo eu mesmo hoje
em mim, de extraordinário, a graça que Deus me deu da
longevidade e que vós outros, meus amigos, quisestes co- memorar com este encontro festivo. De resto, festiva é
para mim não somente a data mas também o ano, pois
nele, além de 80 anos de idade, completo 60 de jornalismo e 50 de café.
Iniciei, com efeito, a minha vida de jornal no ano re"
moto de 1923, nas páginas de "O Dever", órgão oficial
do Partido Republicano de Bagé, que obedecia à orientação de Borges de Medeiros, o insigne estadista que tinha por_ lema "'conservªr melhorando".
Abriu-me as portas daquele matutino o seu diretor
Adolfo Luls Dupont, que gostara de um artigo que escrevera sobre o grupo "Turunas Pernambucanos", dirigidÓ pai JararaCa; que -realizava então uma excursão
pelo sul, depois de havei triunfado no Rio, nas festas do
centenário da Independência.
Nunca mais me afastei da imprensa que passou a ser,
para mim, uma segunda natureza. Por haver~me, poste·
riormente, especializado em economia, cafeeira, cumpri
várias comissões oficiais nO ramo, mas sempre em carâter temporário, pois, mesmo durante elas, jamais abandonei a colaboração na imprensa.
O meu cantata com o café, porém, só se iniciou em
1933, quando já contava dez anos de jornalismo profíSsional. É que Jacques Dias Maciel, presidente do Instituto Mineiro do Café,_ resolvera criar um jornal diário, destinado à lavoura cafeeira do EStado. E me confiara a sua
direção.
_ Durou um ano e teve vida brilhante. Mas a Benedito
Valadares- nomeado interventor em Minas Gerais, em
substituição aO falecido presidente Olegário Maciel nào agradava a existência de um instituto <Jutônomo,
fora do controle direto do governo estadual. E nele interveio.
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Demiti-me, eritro:::Mas -familiarizara-me com o-assunto, iP.struído, na parte fiscal, por Sadock de Sá e Antonio
Stock ler de Queifoí:; e na partC econômica, pelo pr6prio
cornércio-:Naqueretenlpo, funcionava a Bolsa de Café,
uma escola que eu freqüentava diariamente.
Datam daquela época, as· gratas amizades que tiVe a
ventura de fazer nos meios cafeeiros, muitas das qua-is
me acompanharam no meio século decorrido.
Foi então que Orlando Dantas, dirctor do "Diárfo -ae
Notícias" me con:vidou para abrir uma seção cafeeira em
seu jornal, que intitulej "Bolsa de Café" e qtJe editei durante quase quinze anos. Caso único no mundo, escrevi,
durante todo aquele tempo, um artigo diário sobre oca-

fé.
É: que há o café-arbusto, a que se dedicam os cafeicultores, nas suas fazendas; o café-grâo, de que Se ocupam
os comerciantes, comissáfíõS~-Danqueiros e armazenadores; o caf"e-papel, a que se entregam os especuladores que
jogam fortunas nas àlterãções de mercado; e há, por fim,
o café-tinta, a Que se de"votam os jornalistas, dada a sua
importância na economia de aJguns Países, e no mundo,
pois Se trata, em ·valor, -do- s-egundo artigo de comércio
internacional, vindo logo depois do petróleo.
Entreguei-lhe cinqüenta anos de vidà ProfisslOnar.Nào, porém, de forma exclusiva:. -É -que, iw mesmo tempo, noticiava sobre os processos em curso no Supremo
Tribunal Federal, sobre a vida literária e sobre a política
internacional para "A Noite'', grande vespertino, então
o-rgulho da imprensa carioca.
E ainda encontrei tempo para lançar- em edição que
se esgotou em doís meses- um livro sob r~ "Ú Rio P<iraná", que recebeu elogios das maiores figuras das letras
pátrias. E, prodígio de_ trabalho que hoje me espanta,
ainda dirigi, concomitantemente, a Seção de Propaganda do antigo Departamento Nacional do Café, que assumira, a convite daquele servidor público inigualável que
foi Jaime Fernandes Guedes, por indicãção do Mínistro
da Fazenda Artur de Sciuza Costa.
A tarefa era pesada, dado o número de _contratos de
propaganda que o DNC mantinha no estrangeiro, especialmente na Argentina. E, com a Segunda -Guerra M undial, surgiu u necessidade de emitir resoluções frcqüentes
para enfrentar as vicissitudes do mercado. Aquela Seçào
- representada por velhos companheiros, que aqui me
dão a honra de sua presença - publicou livros soóre a
rubiúcea como nu-nca se vira antes ou depois, inclusive a
"História do Café", em quinze alentadQs_v_olumeS, da
autoria do mestre historiador Afonso de Taunay.
O Departamento Nacional do Café teve a função
precípua de restabelecer o equilíbrio estatístico, depois
da superprodução de 1929, que se prolongou por toda a
década de 1930, com uma média anual de cinco milhões
de sacas em excesso sobre as nossas possibilidades de exportação. Mas cumpriu a sua tarefa, até que o -advento
da Segunda Grande Guerra fechou oS mefcados da Europa, provocando queda vertical nos preços.
A debacle foi evítaôa pelo -Acõrdo de Quotas_, patroci~
nado pelo governo dos Estados Unidos para salvar os
países ibero-americanos, pois quase todos (excetuados os
do cone sul), tinham no café o seu principal artigo de exportação.
MEIO S~CULO A SERVIÇO

DO CAFE- I!
Theóphilo de Andrade
Conclusão do discurso pronunCiado pelo jornalista
Theóphilo de Andrade, no almoço que foi oferecido
pela passagem do seu 81)? aniversário, na As.sOciação
Comercial do Rio de Janeiro, a 25 de fevereiro.
Em economia, as teorias valem pela sua possibilidade
de aplicação prática. Em café:, havia duas estradas- a seguir: a valorização (qUe só sejusfificaria feita por tOdOs
os produtores) e a concorrência eriL mercado livre: Pãrã. ·a
concorrência estava o Brasil bem aparelhado porque
possui duas grandes vantagens comparativas. Uma é a
de não necessitar de" despolpar para conseguir café de

qualidade "mild" Ol.l ..soft" (indispensável à formação
das "blends" nobres), pois o obtém com café de terreiro
desde que plantado acima de 600 metros (altura média
do planalto paulista), ao passo que os concorrentes, para
obter cafés finOs, têm que despolpar, processo que encarece a mercadoria~ A outra vantagem comparativa é a de
ter o Brasil em geral safras com floradas próximas, o que
permi~e a colheita'por ..derriça", ao passo que os concorrentes -tEm váriaS floriiâ8s, ou seja, maturação d-esi·
gual, o que obriga a colheita a dedo. Em alguns países
produtores de café despolpado, há anos nos quais, para
colher todo o café, faz·se mister até nove repasses.
Com aquelas duas vantagens comparativas, poderiamos ter - como já tivemos no passado - a hegemonia
do ~ercado internacional. Abusamos, porém, da posição' de grandes produtores e, sem cooperação-dos ou~
tros, seguimos a política da valorização unilateral, dando alento aos concorrentes, o que nos fez cair, de fornecedores de 80% do consumo do mundo, a menos de 25%,
atualmente.
A superprodução - provocada pelá v3lorlzaçào foi, de resto, paga pelo Brasil que sempre ficou com as
"sobras'' de mercado. Na época da J?rimeira grande superprodução, apelamos. (como o mundo fez, aliás, Com
outros produtos) para a queima, ã-t-é o advento da Segunda Guerra Mundial, tendo entregue à fogueira, em benefício do produto (ou seja, dos concorrentes) 80 milhões de sacas de 60 quilos.
No -início da Segund~ Guerra Mundial, conseguimos,
,graças ao apoio dos Estados UnÍdos- que erarÓ o mercá.ck> restante _;_ o Acordo de Quotas. Mas o- comércio
americano nunca mais quis saber de outro acordo no
mesmo sentido. E o Departamento de Estado geralmente
se orienta pelos conselhos do comércio.
Mas, em 1955, -havia a perSpectiva de gÍ"andes safras
mundiais. Ou se repetiria o Acordo de Quotas - desta
vez com caráter internacional - ou teríamos a debacle
-d-os preços.
Reunira-se então, em Bogotá, a conferência da Cepa!
(Conselho Econômico para ~ Améric~ latina). Tive a
honra de, convidado pelo ministro José Maria Whitaker,
ser o cbefl! da delegação do Brasil. Depois de entendimentos com D. Manuel Mejia, que fazia parte da delegação da Colômbia e era o competente gerente da "Federation Nacional de Cafeteros", a situaçãO futura do
café foi estudad~. E tivemos a sorte de interessar no aSsunto o chefe da delegaç~:õ-dos Estados Ünidos, co.mandada pelo seu embaixador em Havana. Obteve ele a
aquiescência do Departamento de Estado. E a 7 de -s~
tembro daquei_e ano. em jantar comemorativo da lndependêiicia do Brasil, em Bogotá, foi soienemente assinada uma declaracão tripartite_, em favor da criação de um
Convênio Internacional do Café.
Aqué(<l resolução seria O ponto de partida do Convê. rlio, que deSde então, tem como Principal atribuição a
distribuição de quotas de exportação -aceitas e garant_idits pelOs paíseS _importadores - estabilizando os
preços. um trabalho coletivo e não mais exclusivamente do BraSil; como haviam sido as valofii.ações_do passado.
Agora mesmo, acaba de ser renovado, depois de um
período de suspensão, em virtude da redução das safras
mundiais, provocada pela grande geada que atingiu os
cafezais brasileiros, em 1975. O resultado é que o café,
nesta época de crise, tornou-se a única "commodity"
com preços relativamente estabilizados enquanto os das
outras caíram, substancialmente.
Outro assinalado serviço que tive oportunidade de
prestar à cafeicultura e ao Brasil foi o de, quando na presidência do Bureau Pan-Americano do Café de Nova
Iorque, haver enfrentado o senador Guy Giflette, ijue induzir~ a Çomissão de A~ricultura do Senado americano
a prOmover um inqUérito sobre 'os- preços do café, que
haviam subido então obedecendo à lei da oferta e da proCt!ra porque uma forte geada havia queiri:iãdõ bõi"Parte
das lavouras de São Paulo e do Paraná.
O relatório, que o senador levou a Comissão de Agricultura a votar, continha uma série de erros, inverdades e
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até in-sultos aos países produtores, especialmente ao BrasiL
Enfr.entei-o na Comissão de café do Conselho Econômico da ONU, q_nde tinha imunidades diplomáticas,
contando, na minha ação, com a simpatia da grande imprensa de Nova Iorque. Baseados nos trabalhos do Bureau, os embaixadores dos países americanos, produtores de cª_f_é, tendo á frente o embaixador Maurício Nabuco, do Brasil, apresentaram um protesto ao Departamento de Estado, que o aceitou e enviou um subsecretário a fazer uma exposição, naquela Comissão, em defe~
sa dos países produtores. E a ComissãO votou pela mo_dificação do relatório Gillette, o que foi feito eliminandose do documento os insultos e os erros mais crassos.
Depois do inquérito Gillette, poderia ter continuado
com a representação do Brasil no Bureau, onde exercia a
presidência. Preferi, porém, exonerar-me para assumir a
diretoria de '"'O Jornal", para a qual fora convidado por
Assis Chateaubriand. E, anos depois, quando aquele
grande jornalista adoeceu, passei a escrever no lugar de
sua coluna, por determinação sua. Fi-lo, aliás,- com espanto do ministro Raul Fernandes que não compreendia
abandonasse eu pelo Jornalismo- carreira de si incerta
-um "latifúndio" como o café, onde segundo ele, eu registrara tantos êxitos.
Perdoai-me se, apesar da minha modéstia, quis fixar
alguns pontos capitais da minha vida profissional. Mas
foi através dela que conquistei a honra da vossa simpatia. São os pontos de afinidade entre o meu e o vosso tra~
balho.
Queto agradecer especialmente aos amigos do Centro
do Comércio de Café, de que sou sócio honOráríõ. o
apoio que sempre me prestaram. Agradeço, por igual,
aOs amigOs da AssoCí8.Çãó Comercial e ao seu Conselho
Dir€f0f, de que tenhO a honra de ser benemérito e para
onde fui levado por um homem de prol do café, amigo de
rriuítOs anos,-e cujo nolne declino com emoção: Rui Gomes de Almeida. Sinto-me grato a cada um de vós, aqui
presente, pela afeição que há tantos anos nos prende e
que venceu o passar dos anos e a rotina de todos os dias.
_É que a amizade é a grande força social, já exaltadã na
antigüidade por Cicero, e que nós, dos tempos de hoje,
deparamos traduzida cm dois formosos versos do O lavo
Bilac:
"Por ser de minha terra é que sou nobre.
?or ser de minha gente é que sou rico."
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Pu rente)- Na presente sessão terminou o prazo para apresentação de
emendris- ao Projeto de Decreto Legislativo n9 l, de 1983,
que aprova as contas do Presidente da República, rela ti·
vas ao exercício financeiro de 1980.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será despachada à Comissão de Finanças
.que, nos termos regimentais, terá o prazo de 30 dias,
prorrogáveis por mais trinta, para sobre eiã" se manifestar. Esgotados estes prazos, o projeto será incluído em
Ordem do Dia, corn ou sem parecer.
O SR. PRESIDENTE (Raymundo Parente) -

Não

há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a extraordinária de hoje a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão- de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n94l, de 1983 (n~
41j83, na origem), de 17 de fevereiro do corrente ailo,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Antonio Conceição, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a funÇão de Embaixador do Brasil
junto à República Popular de Bangladesch.
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EXPEDIENTE
PARECER
PARECER No 4, DE 1983
Comissão de Redação

Pires, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto aos Emirados Árabes Unidos.

Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 202, de
1981.

-3-

Relator: Senador Saldanha Oerzi

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobie Mensagem n~' 53, de 1983
(n~> 76/83, na origem), de 28 de fevereiro do corrente âno,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. David Silveira da
Mota Júnior, Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Bélgica, para, cumulativamente, exercer a função de Em~
baíxador do Brasil junto ao Grão Ducado_ de Luxembur~
go.

a

A Coinlssãci- apreSeDta a redação final do Projeto de
Resolução ri"' 2Õ2, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Ceará a contratar empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares
norte-americanos) destinado ao II Plano de Metas Go~
vernamentaís - PLAMEG II - 79/83.
Sala das Comissões, 9 de março de 1983. - LtJmamo
Júnior, Presidepte ......_ Saldanha Derzi, Relator - João
Lobo - Alberto Sil~·a.

-4Discussão, em turno único, do parecer da ComiSsão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n"' 54, de
1983 (n"' 81/83, na origem), de 3 do corrente, pela ql!-al o
Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Hélio Pinheiro da Silva para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Re-cursos, em vaga destinada ao Ministério Público Federal
decorrente da aposentadoria do Mínístro JoaQúim Justi~
na Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Raymundo Parente) Está en~
cerrada a sessão.
(Levanta~.se

ANEXO AO PARECER No 4, DE 1983
Rf!dação final do Projeto de_ Re.soluçào n' 202, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOÜJÇÃO No

Ata da 8~ Sessão, em 9 de
março de 1983
I~

O Senado Federal resolve:
ArL 1"' É o Governo do Estado do Ceará autorizado
a realizar, cQm a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo no valor de USlSO,OOO,OOO.OO (cinqUenta milhões de dólares norte--americanos) ou o equi---o:valente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi~
nanciador -a ser indicado sob a orientação do Ministério
da Fazenda e do Banco Central do BraSil, a ser utilizado
nos programas inseridos no II Plano de Metas Governa~
mentais - PLAMÊG II - 79/83, daquei'e Estado.
Art. 21' -A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser ef6-tuado pelO Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Centril do- Brasil, nos termos do item II do art. 1~ do Decreto n~ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico~ financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n"' 10.537. de 3 de julho de
1981, autoriZadOra da o-peração.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor_ na data de
sua publicação.

Sessão Legislativa Ordinãria
da 47~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr: Nilo Coelho

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Maia- EuniCe MichilesFábio Lucena - Raimundo Parente- Claudionor RoK
riz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros - Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Sil~
va- Helvídio Nunes- João Lobo - Almir PintoJosé Uns- Virgflio Távora- Carlos Alberto -Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João
Calmon -José lgnácio - Amaral Peixoto -Nelson
Carneiro ---Roberto Saturnino - Itamar Franco Murilo Badaró - Tancredo Neves- Amaral Furlan Franco Montoro- Severo Gomes- Henrique Santillo
-Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
- José Fr.agellí - Marcelo Miranda -~Saldanha Derzi
- AfforiSo Camargo - Álvaro Dias - José Richa Jaison Barreto - Carlos Chiarelli - Pedro Simon Tarso OUtra.
O SR. PMSlD~NTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob_ a proteção d\! Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I"'-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.

O SR.-PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
____s_4__t:t_lif!Q$____Q.S -~ªui_ntes
. REQUERIMENTO No 211, DE 1983

-

Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto n~" 78/82,
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983. -Senador José
Lins.
REQUERIMENTO N• 213, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 79/82, qu~. "autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Claro (SP) a contratar operação de empréstimo externo no valor de até USS 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos) destinada à implantação de
obras prioritárias naquele Município", feita a reconsti~
tuição do proCesso, se necessária.
Sala das Sessões~9 de março de 1983.- Senador Sevew
ro Gomes.
REQUERIMENTO No 214, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desar<],iiívamento do Projeto de Resolução n"' 84, de 1982, quç "autoriza o GQve_rno do Estado
da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão,
duzentos e quarenta e um milhões, cinquenta e cinco mil,
duzeiitos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do pr~cesso, se necessária.
Sala das Sessõ~,--9 de março de 1983.- Senador Luiz
Viana.

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar ope(ação de empréstimo externo'no valor de USI
50j}()(),OOO.()f) ( cínqüema milhões de dólare.s norteamericanos! destinada ao /1 Plano de Meta.s GtJvernart_~el!Jflis- PLAMEG l i - 79/83.

a sessão às 18 horas e 15 minutos.)
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REQUERIMENTO No 212, DE 1983

E lido o seguinte

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relacões Exteriores sobre a Mensagem nl' 42, de 1983
(n 9 64/83, na origem), de 22 de fevereiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Hélcío Tavares
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Nos termos do disposto no art. 367· do Regimento lntemo, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 76, de 1982, que_ "autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar em Crl782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e olleflfa e
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dlvida consolidada", feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983.- Senador Luiz
Vicina.

REQUERIMENTO No 215, DE 1983
Nos termos do dísposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do ProJeto de Reso~
lução n"' 150, de 1982, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar em Crl 48.365.100,00
(quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada",
feita a reconstituição do processo, s_e necessâria.
Sala das Sessõe_s, 9 de março de 1983. - Senador Luiz
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos em Ordem do
Dia, Ol?S termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Discussão. em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 41,
de 1983 (n"' 47/83, na origem), de 17 de fevereiro do
corrente ano, peta qual o Senhor Presidente da Rc:·
publica submete à deliberação do Senado à ·escolha
do Senhor Antônio Conceição, Ministro da_Segtinda Classe, da Carreira de Diplomata, para exerce!~
função de :Errib-a1Xador do Brasil junto à República
Popular de Blangladesh.

Item 2
DiScussão, em tu-rõo- único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 42,
de 1983 (n~" 64-/83, na ori8;em), de, 22 de fevereiro do
corrente ano; pe1a qual o Senhor Presidente da Rc:·
pública submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor HélciO Tavares Pires, Ministro da Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos..

Item 3
Discussão -em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 53,
de 1983 (n~" 76/83, na origem), de 28 de fevereiro do
corrente ano,.pela qual o_ Senhor Presiderüe da R(}<
pública submete à deliheraçã"o do Senado a escolha
do Senhor David Silveira da Mota Júnior, Ernbai~
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xador do Brasil junto__ao Reino da Bélgica, para cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Grão-Ducado de Luxemburgo.
Item 4:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9
54, de 1983 (n9 81/83, na origem), de 3 do corrente,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor
Hélio PinheirO cta-Sí!va para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, em vaga

destinada ao Ministério PúblicO Federill decorrente
da aposentadoria do Ministro Joaquim Justino Ribeiro.
As matêrias coxlstanies da pauta da presente sessão,
nos termos da alínea h do art. 402 do Regime Interno,
deverão ser aparecidas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providêricias O'ecessârias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos
e volra a ser publica às 18 horas e 55 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria constante dO-Ordem do Dia, e nada rnais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,_designando para a
sessão ordinária de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n'i'
186, de 1981 <;,çresentado pCiã Conlissão de Economia
como conclusao de seu Parecer n~' l.I04, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina- a elevar em CrS 164.304.500,00-(Cénto e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 1.105, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurididdade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç~o n~'
45, de 1982 (apresentado pela Comissão de EconOinia
como concluSão de seu Parecer n~' 290, de 1982), que autoriza a PrefeitUraMUii1CTpal de Umuarama (PR) a elevar em CrJ: 368.515.376,59 (trezentOs e s~senta e oito
milhões, qu-inhentos e quinze mil, trezentos e setenta e
seis cruzeiros e cinqílenta e nove centãvos) o mOntante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<>s 291 e 292. de 1982, das Comissões~

-de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cãl-doso; e
- de Mwzidplos, favoravd.

3
Votação, em turno único; odo Projeto de Resolução n"~~
67, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 370, de 1982), que auw
toriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar
em CrS 5_5.527.500,on_ (clriqüenta e ciÕ.co milhões qui~
nhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob nl' 371, de 1982, da Comissão
-de Constituiçao e Justiça, pela constitucionali~~de e
juridicidade.
- --

4
Votação, em turno único, do Requerimento Jl'i' 63, de
1983, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Sena_do n9 233, de 1979, de
autoria do Senador Tarso Dutra, que institui o sistema
·eleitoral misto e -dá óUtr3.s providências.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 64, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'40, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a remessa de documentos comw
plementares dos tratados, convenções e atas internacionais ao Senado Federal e dá outras providências.
6
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 65, de
1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do R_eg_imento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 51, de 1980, de sua
autoria, que revoga o Decreto-lei n~' 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o Município de Anã polis de interesse da segurança nacional e dá outras providências.
VotaÇão, em turno único, do Requerimento n~' -66, de
1983, do Senador Humberto LucenJi, solicitando, nos
lermos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 61, de 1980, de sua
autoria, que altera o art. 130 da Consolidação das Leis
do Trabalho, que trata da Concessão de férias proporcionais do trabalhador.
8
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 67, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar.quivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 64, de 1980, de sua
autoria, que altera a redação do§ 311 do art. 91' da Lei n9
5.889, de 8 de junho de 1973_, que dispõe sobre a entrega
da moradia pelo trabalhador em decorrência do desfazimento do contrato de trabalho.

9
Votação, em turno único, do Requerimento n9 68, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno_, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n9 74,de 19_80, de sua
autoria, que revoga dispositivos e introduz alterações na
Lei n'i' 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que define os
crimes_ contra a segurança nacional, estabelece a sistemática para o seu processo e julgamento, e dá outras proviw
, dências.
10
Votação em turno único, dõ Requerimento n~' 69, de
f983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 76, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a natureza jurídica dos contiatos de serviço com cláusula de risco, a serem celebrados
p~la-PEtRÜB~RÁS S.À., e dá outras providênc~~s: _
11

-Votação, em turno único, do Requerimentq n9 70, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
!ermos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 100, de 1980, de
sua autoria. que revoga o art. J9 da Lei n'i' 6.339, de li' de
julho de 1976, o Decreto-lei n~' 1.538, de 14 di abril de
1977 e o Ato Complementar n~' 104, de 26 de julho de
1977.
12
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 71, de
1983, do Senador HenriqueSantillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do.Projeto de Lei do Senado n~' 199, de 1980, de
sua autoria, assegurando o credenciamento médico pelo
INAMPS nos casos que especifica, e dá outras providências.
13
Votação. em turno único. do Requerimento n9-72, de
-1983, do Senador Henrique SantilJo, solicitando, nos termos ~o art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 229, de 1980, de

sua autoria, que proíbe a propaganda de medicamentos
nos meios de comunicação social.
14

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 73, de
1983, do S_enador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 171, de 1981, de
sua autoria, que dá nova redação ao art. 72 da Lei n~'
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
PolíticOs).
15

Votação em turno único, do Requerimento n~' 74, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 205, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre coligação partidãria e dá
outras providências.
16

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 75, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 210, de 1981, de
sua autoria, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho.
17

Votação, em turno úníco, do Requerimento nl' 76, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 224, de 1981, de
sua autoria. que introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho.
18
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 77, de
1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Leí do Senado n"~~238, de 1981, de
sua autoria, que introduz alteração na Consolidação das
Leis do Trabalho.
19

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 78, de
1983, do Senador Humber_to Lucena, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 263, _de 1981, que
dispõe sobre a comercialização, uso e controle dos defensivos agrícolas, instituindo receituário agronômico, e
dando outras providências.
20

Votação, em turno único do Requerimento n9 79, de
198~, de autoria do Senador Milton Cabral, solicitando,
nos .Í~rmos _do art. 367 do Regimento Interno, o desarqliiVàmellto -do Projeto de Resolução n~' 247, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contra~
tar operação de empréstimo externo, no valor de USS
20,000,000.00 (vinte mílhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimentos do
Estado.
21
Votação, em ~urno único, do Requerimento n~' 82, de
19.83, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~' 51, de 1979, de sua autoria, que introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho, no título referente à Organização Sindical,
para o fim de compatibilizar os seus dispositivos com os
preceitos constitucionais de liberdade de associação profissional e de convicção religiosa, política ou filosófica.

22
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 83,~de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do arL 367 do Regimento Interno. o desarquivamellto
do Projeto de Lei do Senado n'i' 149, de 1979, de sua autoria que altera os arts. 76 e 81 do Decreto nl' 5.452, de l~'
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
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23

32

Votação, em turno único",-dO~equerimi:rito n"' 84, ~e1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento InternO. o desarquívamento
do Projeto de Lei do Senado n9 170~ de 1979, de sua autoria, qu_e altera as Leis n"'s 4.131, de 3 de setembro de
1962, 4.390, de 29 de agosto de 1964, e 4. 728, de 14 de julho de 1965, que discíp!ínã:m a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, e dão
outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 93, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitant;io, nos termos
dá -arf.- J6L_do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto-de Lei do Senado n~' 336, de 1980, de sua autoria, que _dispõe sobre privilégios assegurado·s às Em~
presas de Auditagem de Capital Nacional, e dá outras
providências.

24

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 85, de
1983, do Senador Jorge Kalumi:;sOlicitando, IlOs termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~' 93, de; 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação,
em cinema, rádio e telCvisão, da História do Brasil ou de
seus vultos.
25

Votação, em turnc único, do Requerimento nv 86, de
1983, do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lé:í do Senado n~' ro?, de 1980, de
sua autoria, que veda a prática do pugilato a menores de
18 anos, e dá outras providênciãs.

33
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de R.edaçào em seu Parecer Jt'i' 3, de 1983),
do Projeto de Resolução n9 162, de 1981, que autoriza o
Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrS
246.ooo.ooo,oõ (duzeittoS- quarenta e seis milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

e

34
DisCllssão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 4, de 1983 ),
do Projeto de Resolução n.,. 202, de 1981, que autoríza o
GoVerno do Estado do Ceará a contratar operação de
empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cin~
q-aenta milhões de dólares americanos) destinada ao II
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26

35

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 87, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitarido, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~> I 15, de 1980, de sua au~
toria, que estabelece prazo para lançamento de novos
modelos e marcas de automóveis nacionais e veículos
afins, e dá outras providências:

Discussão, em_turno único, da redação final (oferecida
peli Comissão_de Redação em seu Parecer n~> 2, de 1983),
do Projeto de Resolução n~> 155, de 1982, que autoriza a
Prefeitura MUnicipal de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul, a elevar em Cr$ 877.101.343,05 (oitciceiltos e setenta
e sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três
CrUZeiros e cinco centavos) o_ montante de sua dívida
consolidada.

27
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 88, de
1983, do Senador Affonso CamargO, sOlicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento fnterno, o desarquiva~
menta do Projeto de Resolução n~' 132, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a utilização de veículos de representação no Senado Federal e dá outras providências.

28
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 89, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, rios termos
do art. 367 do Regímento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~' 157, de 1980, de sua au~
teria, que altera o parágrafo único do art. 1~', modifica os
arts. 2>', 3~>, 4~' e 81' da Lei n~> 6.680, de 16 de agosto de
1979, que dispõe sobre as relações entre o corpo discente
e a instituição de ensino superior, e dá outras providências.
29
Votação, em turno único, do Requerimento n9 90, de
1983, do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva:..
menta do Projeto de Lei do Senado n9 246, de 1980, de
sua autoria,, que'dispõe sobre a obrigatoriedade de constar dos rótulos ou vasilhames de bebidas, de qualquer espécie, os ingredientes que entram em sua composição.
30
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 91, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do .Senado n9 252, de 1980, de sua au~
toria, que autoriza o Poder Executivo a conceder Aposentadoria Especial ao Professor, na forma que especifica.
31
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 92, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de lei do Senado n~> 320, de 1980, de sua autoria, revogando a Lei n~ 6.815, de 19 de agosto de 1980,
que define a situação Jurídica do Estrangeiro no Brasil,
cria o Conselho de Imigração, e dá outras providências.

36
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' I17, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~
mia comcvc-onclusão de seu Parecer nl' 767, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais (MO) a
elevar em Cr$ 928.441.006,00 (novecentOs e vinte e oito
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 768, de 1981, da Comissão;
-de Constituição e-Justiça, pela constitucionaHdade_e
jllridicidade.
·
37
- Discussão, em turno tlnico, do Projeto de Resolução
nt? 191, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como c_onclusão de seu Parecer n"' 1. J57, de 19ª 1),
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quin-ze milhões, noVeiiút e sete mil e quinhentos cruzeiros) o monante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~> 1.(58, de 1981, da Comissão.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicida.de, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
38
DiscuSsã_o, em tu-rno úniç:o, dÕ PrOjetQ_de &_~:;:~Ql_yç_ão
n~' 147, de 1982 (apr~sentado pela Comissão de Econo~
mia como cçmclusào de seu Parecer nl' 836, de 1982), que
autoriza a~Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR) a
elevar em Cr$ 202.0~9.570,00 (duzentos e dois mílhões,
vinte míl, quinh.f!ntos e setenta cruzeiros) o montante de
sua dívida conSolidada, tendo
PARECERES, sob nt?s 837 e 838, de 1982, daS COmissões:
-de Constiluir;ão e Justiça, pela constitucionalidade e
Jur!diddade; e
-de Munidpios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA. SESSÀO DE 8.3.83 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--.. Preparava~se a Lideranç_a do PMDB, no Senado, para
reqUerer a convocação d9 Sr. Ministro do Planejamento
e de senha~ MinÍstro dª fazenda, respe~ivamente às
Comissôés de Eco no~ ia e Finanças da Casa pÕr enten~
der que ali seria o melhor ambiente para o aprofundamento do debate em_torno dessa questão que hoje preocupa, de modo permanente, toda a Nação brasileira,
qual seja o agravamento do nosso endividamento exter-

no.
Todos sabemos como se processa a presença dos se~
nhores Ministros de Estado no plenário do Senado e da
Câmara. Os Regimentos da_s duas Casa são bastantes generosos para com os titulares das diversas pastas que
compõc;::m a Administração direta do Poder Executivo.
- S. Ex•s, de um modo geral, ocumpam essa tribuna
para fazer sua exposição e, em seguida, vêm as interpelações, que são cronometradas em pouco tempo. Aque~
les que indagam de.S Exf recebem as respectivas respostas, sem direito a: uma tréplica, de modo que, Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, não há como se fazer uma discus~
são maior em torno da matéría 'que se quer esclarecer,
que se quer examinai'.
Por isso mesmo, era nosso pensamento também insti~
tuir no Senado uma Co_missão Pa~lamentar de Inquérito
que pudesse, no contexto de um contraditório maior~e vez que no seu âmbjto seriam convocados não apenas
personalidades do Poder público, mas tarnbêm representantes do empresariado nacional e de outros setores de
nossa s.ociedade, inclusive, todos eles jâ voltados para o
estudo desse grave problema nacional- chegar, ao final
a um estudo, como acentuei, mais profundo em torno do
desdobramento da grave situação económica do País,
notadamente em função de sua dívida externa. Mas já
que a Câmara dos Deputados se apressou em instituir
uma CPI, com esse objetivo, espero, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que, naquela Casa do Congresso Naciorial,
esse debate possa ser feito de maneira mais detalhada, de
maneira mais substancial.
Entretanto, ao encaminhar a votação desse requerimerito, áev.o dizer a V .Ex~ e à Casa que a Bancada do
PMDB, neste instante, vota provavelmente a convocação do Sr. Ministro do Planejamento, embora preferisse, como disse e repito, que ela fosse feita para as Comis~
sões téoücas competentes. (muito bem.')
Ainda hoje pela manhã, procurei o Líder do PDS no
Senad.o, Senador Aloysio Chaves, para solici~ar~lhe
-apoio no sentido de que se aprovasse um substitutivo a
este requerimento para que os Ministros em vez de virem
ao plenário fossem às Comissões. Mas S.Ex• aferrou~se
ao seu ponto de vista e nós do PMDB, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não podemos, evidentemente, como um
-Partido na "Oposição, negar apoio à convocação de um
Ministro, embora com todas as ressalvas que estão fa~
zendo, ao plenário do Senado Federal, porque por menos que ele informe, por menos que ele esclareça mais do
que tentou eSclarecer e não conseguiu, até hoje, a Nação,
pelas suas seguidas f!ntrevistas, em torno do assunto, o
certo é que a soa presença aqui há de qualquer modo, de
levar à trib-una aqueles parlamentares de oposição ou até
do Govern9· que porventura tenham discrepâncias - e
as têm muitos S. Ex~- a fim de que elas sejam aqui devidamente esclarecidas, devidamente debatidas.
No que tange, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à falta de
- credibilidade. do Governo, foi este o tema central do meu
discurso de Liderança, neSte ano no Senado Federal.
Não retiro nenhuma patavra, nenhuma vírgula do que
disse_ _a respeito deste assunto. Neste particular, hoje,
mais do que. ninguém, o Sr. Senador Luiz Cavalcante
ilustrou o meu ponto de vista com a leitura que fez de
yários e se&uidos pronunciamentos do Sr. Ministro do
Planejamento, em que S. Ex' se contradiz, em que S~ Ex•
nega fatos que depois aconteceram aos olhos perplexos
da Nação. Mas acredito que até para isto, até para que S.
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Ex~ suba àquela Tribuna e convoqu-e-o--scMinístro do
Planejamento, para se explicar à Nação, a sua presença-é
válida entre nós.
Porque S. Ex' estará Per.ãnte o Poder Legislativo, perante o Congresso Nacíonal, perante o Senado, acho, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que nós, em sã conciência,
não podemos nos negar a aprovar um requerimento de
convocação de Ministro de Estado ao Plenário do Senado Federal, embora insista em dizer que, se dependesse
da Minoria,- eSta cóOVõcação seria para o âinbító das Co-

missões técllicaS esp-ecífiCàs, ri.Otadarriente, noC3.so, para
o âmbito das COmissões de Economia e- de- FiriariÇas.
Ademais Sr. Presidente, Srs. Senador-es, fica muito a
vontade, inclusive, para votar esta comissão, porque a
iniciatlvã PffmeirB. neste sentido foi do próprio PMDB,
foi da la~ra do nobre Senador Itamar Franco do PMDB
de Minas Gerais, que-recebeu Pleno apoio dessa Lide~
rança no final do ano de-1982, Iarrientando eu, pfofllrida~
mente, que não só a Mesa, como a Liderança do PDS,
nesta Casa, não teri.ham dado à proposição de S. Ex• o
destaque e o apoio necessário para que ela tramitasse a
tempo. Cheguei mesmo, em aparte ao Uder de entãO do
PDS, nesta Casa, fazer -seritTr--o--meu-protesto contra a
procrastinação que se faiía ·ao'iüidamento do reqUeri~
menta do nobre Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• ouviu que
eu preferia que o _debate fosse feito na Comissão, mas
desde que a liderança do PDS nesta Casa não atendeu ao
meu apelo no sentido de um substitutivo que fizesse com
que os Ministros fossem às Comissões de EConomia e de
Finanças, e não ao plenário do Senado ...

O Sr, Itamar Franco- Votemos contra, Excelência.
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... Eu entendo que,
mesmo no plenário há muita coisa a se cobrar dos Minis~
tros. Após o requerimento de V. Ex•, deu-se, por exemplo, a ida do Brasil ao Fundo Monetário Internacional.

O Sr. Itamar Franco -Não, foi antes, Excelência. Foi
depois do Ministro...
O SR. HUMBERTO LUCENA -Naquela época estavam em andamento as conversações com o FMI. Após
o requerimento de V. Ex~, concretizou-se a ida do Brasil
ao Fundo Monetário Internacional.
O Sr. Itamar Franco -

Não só a ida, Excelência.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Foi publicada a
Carta de intenções, inclusive.

Q_Sr. Itamar Franco- Veja V. -Ex i que não é apenas a
ida Senador Humberto Lucena; queremOs discutir a economia na sua forma globalizante. Não apenas a ida do
Brasil ao Fundo Monetário Internacional.

Nobre Senador

OSR. HUMBERTO LUCENA- Mas é um fato importantlssiriw dentro do contexto ...

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• encaminha o requeri-

O Sr. Itamar Franco- Muito diferente a vinda de um

O SR. HUMBERTO LUCENA nós estamos em encaminhamento ...

mento pela Liderança e creio que o aparte é regimental, é
permitido.
O SR. HUMBERTO LUCENA- com muito prazer.

Sr. Itãmar Franco- Eu eti.tendo pouco de regímen,
to, mas creio que posso lhe dar o aparte. Nobre Líder,
acho que precisamos colocar as coisas devidamente porque senão poderia parecer uma contradição do seu Ede,
, rado. Primeiro, quando da apresentação do requerimento, a 29 de novembro de 82, havia oportunidade para a
iniciativa. A Nação foí Colhiã:i peta perplexidade, não
apenas o Congresso Nacional. Aliâs, a própria Carta de
Minas formulada pela Associação Comercial recentemente que muita coisa se faz ao arrepio da lei e ao descaso do Parlamento. Nós já estamos acostumados, nos oito
anos que vivemos no Senado, à normativa do Governo
Federal, particularmente na sua ordem econômica e na
sua ordem social. Se naquela época, a convocação do
Ministro se fazia necessária, porque a Nação precisava
ser- informada e o Congresso poderia intervir" no segui~
mento do que pretendia o Governo. Agora, não. Há de
recordar V, Ex' que, na primeira reunião da Bancada, eu
propus que- _se- formasse uma Comissão de Inquérito,
porque, aí sim, nós poderíamos desvendar os descami~
nhos que levaram o País à esta situação. Muito diferente
era o Ministro chegar aqui, a. 29 de novembro, e dar ex~
plicações a Nação. Mas, agora não, nós precisamos ma~
nipular esses documentos, tirar o véu de mistêrios que os
cerca meu caro e nobre Uder. Agora, a presença do Mi~
nistro aqui, me permita a repetição, seria uma visita de
beija-flor, aliás bem definida pelo Senador Luiz Cavai~
cante. V. Ex•, apenas como Líder com o respeito que me
merece, e o merece muito como c·ompanheiro e como
amigo, vai permitir que o seu liderado, neste instante,
sem qualquer contradição, vote contra a presença do Sr.
Ministro aqui. Liberando, então, a Bancada do PMDB,
nesta tarde, para que possa votar, em questão aberta
sobre a presença dos dois Ministros no Plenãrio desta
Casa. b. a solicitação que faria a V. Ex•
O

O SR. HUMBERTO LUCENA - Respeito plenamente o ponto rle Viftta de V. Ex•, nobre Senador Itamar
Franco, e sobre ele V. Ex• jâ me tinha conversado antes
do início desta sessão. A mim me parece,- Porém, salvo
melhor juízo, que, se na época qu-e V. Ex' apresentou o
seu requerimento havia razões, hoje essas razões são ainda maiores.

O Sr. Itamar Franco- Não para o plenário,
cia.

O Sr. Murilo Badaró - Qual é a diferença?

Excelên~

Ministro a uma CPI ou a uma Comissão.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V, Ex• não

discorôa de mim, ...
O Sr. Itamar Franco- Não, apenas quero que V, Ex•
permita os seus liderados votarem diferentemente do
ponto de vista da liderança.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Estou apenas tentando argumentar no encaminhamento desta votação. V.
Ex• me permita que o faça. Acho que, após o requerimento de V. Ex•, aconteceram fatos da maior importância: a ida do Brasil ao Fundo Monetário Internacional; a
publicação da Carta de Intenções do Brasil, que constituiu o compromisso maior; a publicação do adenda à
Carta de Intenções: a maxi desvalorização do cruzeiro
etc.

o Sr.

Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - E veja V. Ex•,
sempre constituiu, de um modo geral, iniciativa da Oposição a convocação dos Ministros de Estado.
POrtanto não é possível que nos coloquemos contra a
convocação de um Ministro. Se fosse um simples convite, eu não votaria a faVor. Mas se trata de uma convocação, Senador. E não ficamos impedidos de, amanhã,
ov numa outra fase, convocar os mesmos Ministros da
ãrea económica, para aprofundarem os debates em torno
do assunto na Comissão de Finança.s ou na Comissão de
Economia.
O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA O Sr. Pedro Simon -

J'ois não

Na verdade, pode parecer que
hâ uma contradição, entre a posição do Senador Itamar
Franco e a posição da nossa Liderança. A mim me parece que é fácil e lógico o esclarecimento. Essa convocação
do Ministro do Planejamento é feita tatiCa:mente pela Liderança dQ PDS. Tem por objetivo esvaziar a Conli.Ssão
Parlamentar de Inquérito feita pela Oposição na Câmara
FederaL E ela tem como objetivo _impedir o que o
PMDB desejava, que jâ que na Câmara dos Deputados
eles terão de depor perante a Comissão Parlamentar de
Inquérito, eles aqui depõem rerante a Comissão Especial. Todo mundo sabe que a vinda do Ministro ao Plenário é uma forma de brilhatura. O Regimento Interno
da Casa _deyeria, pelo menos, permitir uma condição de
igualdade, mas faz com que o Ministro tenha a sua longa
expOsição e, posteriormente, o Senã:ctor que o vai interferir, 6 faça e tenha a longa resposta do Ministro sobre a
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qual ele não pode dizer mais nada, E jogo do Governo, é
tática do Governo e aí estou plenamente de acordo com
o nobre Senador Itamar Franco. E o Governo querendo
esvaziar áCO"m(ssão Parlamentar de Inquérito, para que
o Ministro, em vindo aqui, busque o esvaziamento da
Comissão, é o Governo tentando evitar que a OposiÇão
-convoque o Ministro na Comissão. Esta, todo mundo
sabe, é a intenção do GoVerno. Tanto é que deu__até uma
divergência interna entre o Líder na Câmara-e o Líder no
senado, porque o Líder na Câmara queria que-eles dePusessem lá, achando que era mais importante eles fazerem
o depoimento perante a Câmara, porque a Comissão
Parlamentar de Inquérito tinha sido convocada lá na Câmara e lã o debate era mais impoitante, porQUe era lá
que o Ministro tinha que brilhar. Agora, com todo orespeito ao companheiro Itamar Franco, eu acho que, em
convocando, nós ficamos numa posição dificil, porqt:;.~
votando contra- o que apareceria na imprensa seria a ar
&umentaçào de que o PMDB, a Oposição; teve medo G.~
debater com o Ministro. Então, estamos presos numa ar
madilha, cujo laço foi jogado pelo PDS, com medo d.debate na CPI, fugindo da CPI e fugindo da Cori11ssão
Isso tem que ser esclarecido. Mas, inesmo assim, nós te
mos que votar a favor para não dizerem amanhã, "Pai·
é, o Ministro quis ir tá e eles não quiseram". Não. Nó·
vamos a-ceitar, mas vamos aceitar abrindo o jogo e dizen
do que é uma tática que o PDS está empregando.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. ~X' um _aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado'

V. Ex•, -nobre Senador Pedro Simon.
Aproveito, aliás, antes de dar o aparte ao nobre Sena
dor pelo Parâ, para fazer um apelo à Liderança do PDS
a Tim de que nós, oportunamente, nos reunamos no sen
tido de dar uma nova feição regimental à presença do·
Ministro de Estado no plenãrio do Senado Federal. H;
como modificar o Regimento de forma a que se estabe
Ieça um contraditório maior, em que haja inclusive con
dições de uma tréplica do interpelante, de sorte a q1_;_.
não pareça um simples, monólogo ministerial, a fala de
senhores ministros.
Ouço o nobre Senador Hélio Guelras.
O Sr. Hélio Gueiros_- Eminente Líder, estou de plen<
acordo com as palavras finais do Senador Pedro Simon
Com a recusa do PMDB em votar, agora, a convocaçã,
do Ministro Delfim Netto, poderia dar a impressâo q~..:
nós estavam os com medo de debater com S. Ex• Quant•
ao fato de haver temores de que ele chegue aqui e dê tw
show, isso também passa a ser problema do Senado d
República,_Creio que se houver uma retificação no prc
c_edimento normal do Congresso, quando os parlamenta
res, antes de fazer uma pergunta, se desdobram em con
síderações de 20, 30, 40 minutos, nós poderíamos sabati
nar â moda de escola o Ministro do Planejamento. O qn
há é que quase sempre a maior parte do depoimento d·
Ministro passa a ser dos próprios congressistas e eu creio
que sem emenda no Regimento poderia se consert;
muita coisa. Quanto ao fato de que o Ministro terá q~:
ser convocado pela CPI da Câmara, eu creio que ·um
coisa não tem nada a ver com a outra, a CPI da CâinaJ
to-ntinua válida,. ele terá que responder lã mediante
"convocação que for feita. De modo que não vejo il"ãda C
mais em o PMDB e toda a Casa convocar o Ministro. V
Ex~tem toda a razão. O que ficaria mal era o PMDB dei
xar de votar, porque poderia parecer atê uma questão d
ciumeiras, já que a c_onvocação agora é do PDS e vamç
votar contra, e se fosse do PMDB nós votaríamos a f~
vor.

0 SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço as palc
vras de V. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a posição, portante
desta Liderança ê favorável à aprovação do requerimen
to, e.mbora eu deixe a questão aberta à minha Bancacl
para que cada um, segundo o seu modo de ver, se posi
cione a respeito da proposição do Sr, Senador Aloysi•
Chaves.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem/)
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SUMÁRIO
1.. - ATA DA lO• SESSÃO,
EM 10 DE MARÇO DE 1983
1.1.-ABERTURA
1.2.- EXPEDIENTE

1.2.1- Discurso do Expediente

de 1971, que instituiu o PRORURAL.
- Projeto de Lei do Senado p9
13 /83; de autoria do --Sr. Senador
Gastão Mifller, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de teatro
ou biblioteca pública, nos casos de
extinção ou demolição di Unidade

SENADOR TANCREDO
NEVES-Considerações sobre o
quadro político-sócio--econômico existente.
do Pafs, na OpC'·rtunidade em que se
1.2.4. _Requerimentos
afasta dos trabalhos do Senado
para assumir 0 Governo do Estado
- N'i' 216/83, de autoria dos Srs.
de Minas Gerais.
- Senadores João Calmon e Murilo
Badaró, solicitando ã transciíÇão,
1.2.2.- Mensagem do Senbor nos Anais do Senado Federal, dos
Presidente da República
discursos do SenadOr Tancredo
- N• 59/83 (n• 91/83, na ori- Neves, por ocasião de sua posse na
gem), de agradecimento de comu- Academia Mineira de Letras e do
escritor Afonso Arino de Melo
nicação.
Franco, recebendo, em nome da
Açademia, o seu mais novo imor1.2.3. -Leitura de projetas
tal.
- Nts 217 a 294/83, de desar- Projeto de Lei do Senado nt
quivamento
de proposições que
12/83-Complementar, de autoria
mencionam.
do Sr. Senador NelsOn Carneiro,
- N9 295(83, de autoria do Sr.
que introduz alterações na Lei
Senador Itamar Franco, s-olicitanComplementar nQ II, de25 de maio

do ao Poder Executivo remessa de
dpcumentos que menciona, para
instruir a apreciação do Projeto de
ResOlução nQ 12'7/82. D~ferido,
1.2.5. - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a _realizar-se hoje, __ às
l&.horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.

1.3.- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução nQ
186(81, que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a elevar
em Cr$ 164.304.500,00, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
~Projeto de Res_9IÜ.ção n9
45/82, que autoriza a Prefeitura '
Municipal de Umuarama (PR) à
elevar em CrS 368.515.376,59, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
67/82, que autoriza o Governo dO

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Claudionar Roriz - Gaivão Modesto - Aloysio
Chaves - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Josê
Sarney - Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto
- José Lins - Carlos Alberto - Martins Filho Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton
Cabral - Aderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo
Coelho - João Lúcio - Luiz Cavalcante -- Lourival
Baptista --Passos Pôrto - João Calmon - Amaral
Peixoto........_ Nelson Carneiro -Itamar Franco- MuriJo
Badaró - Tancredo Neves- Franco Montoro --Seve·
ro Gomes - Henrique Santillo - Mauro Borges Gastão MUller - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi
- Affonso Camargo -Taison Barreto- Pedro Simon

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- 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.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Tancredo
Neves.
O SR. TANCREDO NEVES PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDJlNTE (Nilo Coelho)- Sr. Senador
Trancredo Neves, a Presidência da Casa e a Mesa, que
foi honrada, hoje, com a presença do Senador Franco
Montoro, se sentem no dever de lhe dirigir poucas palavras, para dizer que o mais atento de todos os parlamentares, nesta sessão de hoje, ·era o nosso patrono, era Rui
Barbosa, ali, bem no fundo do nosso plenáriq, porque
ele tem o que dizer ao Senador Tancredo Neves.
Luiz Viana, o grande biógrafo de Rui Barbosa, escreve
com propriedade, quase fora do comum, que nos últimos
dias de vida de Rui, na casa da Rua São Clemente, interpelado ousadamente por um jornalista, para que ele declinasse o ponto alto da sua vida e o ponto de amargura,
ele respondeu que o ponto ano de sua vida era ter tido a
sua casa sempre cheia de amigos, sempre cultivada de
amigos, e o ponto de amargura de sua vida era nunca ter
tido oportunidade de governar a Bahia. O Senador Taocredo Neves vaí ter o orgulho de dizer: "Eu tenho ami-
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-Requerimento n9 85/83, de
Estado de Santa Catarina a elevar
-Requerimento n"' 72/83, de
em Cr$ 55.527.500,00, o montante desarquivamento do Projeto de Lei
desarquivamento do Proje"to de Lei
de sua dívida consolidada. Aprova- do Senado nll 229/80, que proíbe a do Senado nl' 93/80, que dispõe
do. A Comissão de Redação.
propaganda de medicamentos nos sobre a obrigatoriedade de divul- Requerimento n~ 63, de 198.3, meios de comunicação social Apro- gação,· em cinema, rádio e televisão, da História do Brasil ou de
de desarquivamento do Projeto de vado.
Lei do Senado n' 233(79, de auto-Requerimento n~ 73(83, de seus vultos. Aprovado.
ria do Senador Tarso Dlltra, ~ue -·desarquivamento do Projeto de Lei
- Requerimento nl' 86/83, _de
institui o siStema -eleitoral misto e do Senado n9 171/81, que dã nova
desarquivamento do Proje\o de Lei
redação ao ãrt. 72 da Lei nll 5.682,
dá outras providências~ Aprovado.
do Senado nll I07 /80,_ que veda a
Após usarem da palavra os Srs. de 21 de julho de 1971 (Lei Orgâni- -prática do pugilato a mCnores.de -18
Aioysio Chaves e Pedro Simon.
ca do.s Partidos Políticos). Aprovaanos, e dâ outras providências.
- Requerimento n~' 64, de 1983, do.
Aprovado.
de desarquivamento do. Projeto de
-Requerimento n~' 74/83, de
-Requerimento n9 87/83, de
Lei do SenadO ri~> 40780, que dispõe desarquivamento do Projeto de Lei
desarquivamento do Projeto de Lei
sobre a remessa de documentos do Senado nll 205/81, que dispõe
dÕ Senado n~' 115/80, qUe estabelecomplementares dos tratados, con- s'obre coligação partidária e dá ouce prazo para lançamento de novos
modelos e marcas de automóveis
venções e atos internacionais ao Setras providências. Aprovado.
nacionais e veículos afins, e dá ou- R~uerimento n"' 75/83, de
nado Federal e dá outras providências. Aprovado.
desarquivamento do Projeto de Lei
tras providências. Aprovado.
- Requerimento nll 88/83, de
-·Requerimento nll 65/83, de do Senado n9 210/81, que acrescendesarquivamento do Projeto de Lei ta dispositivo à ConsOlidação das
desarquivamento do Projeto de Redo Senado n"' 51/80, que revoga o
Lei.s_do Trabalho. Aprovado.
solução n"' 132/80, que dispõe
-Requerimento nll 76/83, -de
sobre a utilização de veículos de reDecreto-lei nl' 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o MunicídesarquiYamento do Projeto de Lei
presentação no Senado Fedeial e
pio de Anápolis de interesse da se- do Senado nll 224/81, que introduz
dá outras providências. Aprovado.
gurança nacional e dâ outras provi- alteraçõeS na Consolidação das
- Requerimento n"' 89/83; de
desarquivamento do Projeto de Lei
dências. Aprovado.
Leis do Trabalho. Aprovado.
do Senado nll 157/80, que altera o
-Requerimento · n9 7'7 /83, de
- Requerimento n"' 66/83, de
desarquivamento do Projeto de Lei desarquivamento dO Prõjeto de Lei
parágrafo único do art. li', modifi..:
ca os arts. 29, 31', 49 e 8t~ da Lei n9
do Senado n11 61/80, que altera o do Senado nt~ 238/81, que introduz
6.680, de 16 de agosto de 1979, que
art. 130 da Consolidação das Leis alteração na Consolidação das Leis
dispõe sobre as relações entre o
do Trabalho, que trata da conces-' do Trabalho. Aprovado.
corpo discente e a instituição de en-Requerimento n9 78/83, de
são de féfias pro{>cirCiOnã.is do trabalhador. Aprovado.
desarquivamento do Projeto de Lei
sino superior, e dâ outras providên-Requerimento nl' 67/83, de do. ..Senado n"' 263/81, que dispõe
cias. AprovadO.
desarquivamento do Projeto de Lei sobre a comercialização, uso e coo- Requeriment_o 90/83, de dedo Senado n9 64/80, que altera a
irole dOS defeilsiVOs agrfcolis, instisarquivamento do Projeto d~ Lei
redação do § 39 do art. 9~' da Lei n"'
tuindo receituário agronômico, C dO Senado n~' 246(80, que dispõe
5.889; de 8 de junho de 1973, que
dando· outra"s providências. Aprosobre a obrigatoriedade de constar
dos ró.tulos ou vasilhames de bebidispõe sobre a entrega da moradia vado.
das, de qualquer espêcie, os ingrepelo trabalhador em decorrência
-Requerimento nl' 79/83, de
do desfazimento do contrato de
desarquivamento do Projeto de Redientes que entram em sua compotrabalho. Aprovado.
solução nll 247 f81, que autoriza o
sição. Aprovado.
- Requerimento n~' 68/83, de Governo do Estado da Paraíba a
-Requerimento n9 91/83, de
desarquivamento do Projeto de Lei
contratar operação de empréstimo
desarquivamento do Projeto deLei
exletno, no valor de US5
do Senado nl' 74/80, que revoga
do Senado n9 252/80, que autoriza
dispositivos e introduz alterações 20,000,000.00, destinada ao- proo Poder Executivo a conceder Aposentadoria Especial ao Professor,
na Lei n9 6.620, de 17 de dezembro grama de investimentos do Estado.
na forma que espedficã. -xprOvãdõ.
de I 978, que define os crimes con- Aprovado.
tra a segurança nacional, estabelece
-Requerimento nl' 82/83, de
- Requerimento nl' 92/83, de
a sistemática para o seu processo e desarquivamento do Projeto de Lei
desirquivamento do Projeto de Lei
do Senado n9 51/79, que intrOduz
julgamento, e dâ outras providêndo Senado n9 320/80, revOgando a
cias. Aprovado.
alterações na Consolidação _das
Lei nl' 6.815, de 19 de agosto de
- Requerimento nll 69/83, de
Leis do Trabalho, no título referen1980, que defiDe a situação Jurídica
desarquivamento do Projeto de Lei
do Estrangeiro no Brasil, cria o
te à Organização Sindical, para o
lim de cOmPatibilízar oS SC.us disCo"i1selho de Imigração, e dá outras
do Senado nll 76/80, que dispõe
proVidências. Aprovado. - ..
sobre a natureza jurídica dos oon... positivOs com os preceitOs cOnstiiutratos de serviço com cláusula de cionaiS de liberdade de associação
~-:::::- R!;!:querimento n9 93/83, de
risco, a serem celebrados pela PEprofission-al e de convicção religiodesarquivamento do Projeto de Lei
TROBRAS S.A., e dá outras provisa, política ou filosófica. Aprovado.
do Senado n' 336/80, que dispõe
-·Requerimento n9 83/83, de
dências. Aprovado.
sobre Privilégios assegurados às
- Requerimento n9 70/83, de
desarquívamento do ProjetO de Lei
Empresas de A uditagem de Capital
desarquivamento do Projeto de Lei
do Senado n9 149/79, que altera os _ ~acional, e dá outras providências.
do Senado nt~ 100/80, que revoga o
arts. 76 e 81 do DecretO 011·3~432, de- Apr9vado.
art. 19 da Lei n~' 6.339, de }I' dejuJl' de maio de 1943 {Consolidação
- Redação Final do Projeto de
das Leis do Trabalho). Aprovado.
lho de 1976, o Decreto-lei nll 1.538,
Resolução n9 162/81, que autoriza
de 14 de abril de 1977 e o Ato Com-Requerimento n"' 84f.83, de
o Governo· do Estado de Pernamplementar n"' 104 de 26 de julhO ·de de.sarquivamento do Projeto. de Lei
buco a elevar em Cr$
1977. Api"OVadO.
·do Senado n9 170/79, que altera as
246.000.000,00, o montante de sua
-Requerimento n"' 71/83, de
Leis n"'s 4.131, de 3 de setembro de
dívida consolidada. Aprovado. A
desarquivamento do Projeto de Lei
1962, 4.39-0, de 29 de ag·osto de.
proniulgação;
do Senado n~' 199/80, assegurando
1964 e 4.728, de 14 de julho de
o credenciamento médic.o pelo
1965, que disciplinam a aplicação
- Redação Final do Projeto de
INAMPS nõs· casos qUe especifica;
do capital estraniefro e as rCmCssas
Resolução n9.202/8l, que autoriza
o Governo do Estado do Ceará a
e dá outras providências.· Aprova:·- de valores para o exterior, e dão
contratar operaçàõ de empréstimo
do.
outras providêncías. Aprovado.
o

--

Março de 1983

gOs no País inteiro, eu fui consagrado, um dia. no maior
plenário do Senado da República. Todos os partidos, todos os que estavam presentes se manifestaram; todos tinham o que dizer a meu respeito; todos disseram que
eram meus amigos; todos celebraram o meu convlvio; e
eu saí do dia dessa celebração para aqu-ela coisa que o
homem irredentista, e o homem justo, e o homem que só
fez trabalhar na vida, que foi Rui, não teve oportunidade
de fazer: foi goyerpar a minha terra. (Palmas! Palmas!)
Está suspensa a se.<;são.
(Suspensa às 17 horas e 15 minutos a sessão é reaberta às 17 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Sr. 19Secretário irâ proCeder à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Comunicação:
N9 59/83 (n9 91/83, na origem); de 9 de março do corrente ano, relativa à aprovação do nome do DoutOr José
Francisco Rezek para exercer o cargo de MinistrO do Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr.
lY-Secretári.o.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I2, DE 1983
Complementar
"Introduz alterações na Lei Complementar D' 11,
de 2S de maio de 1971, que Instituiu o PRO RURAL."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de
1971 passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 411 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente ao
maior salário mínimo do País e serâ devido ao trabalhador rural que tiver completado sessenta e cinco (65) anos de idade.

"Art. 15
I - da contribuição de 2,5 (dois) e meio por cen~
to devida pelo produtor sobre o valor comercial dos
produtos rurais e recolhida:
Art. 29 Esta Lei complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. J9 Revogam~se as disposições em contrário.
Justificação
Busco atender, com o presente projeto de lei, reivindicação que nos chega ao Município de Muriaé, para
quem é dificil ao trabalhador não passar necessidades,
fome mesmo, com os proventos de aposentadoria que
lhes são proporcionados pelo FUNRURAL, equivalentes a meio salário mínimo.
Cuida, pois, a proposição de elevar o valor do benefício previsto no art. 411, caput, da Lei Complementar n'
II, de 1971, não se omitindo, por igual, de prever a fonte
de custeio necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983. -Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constitutçào e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1983

Dispõe sobre a obrigatoriedade de construçio, reconstrução ou montagem de teatro ou biblioteca
pública, nos casos de extinção ou demoliçio da unidade existente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. f9 Nenhum teatro ou biblioteca pública poderá
~e r e~ti~t.9. Q.u demolido sem previsão ou destinação de
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externo no valor de US$
50,000,000.00 ãestinada ao II Plano de Metas Governamentais PLAMEG JJ - 79/83. Aprovado.
A promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n' 155/82, que autoriza
a Prefeitura MuniciPal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 877.101.343,05, o mon-

tante de sua dívida consolidada.
Aprovado. À promulgação.
-Projeto de Resolução n'
117/81, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar
em Cr$ 928.44L006;DO, o mOntante
de sua dívida consolidada. Aprovado, A COmissão de Redação.

- Projeto de Resolução n"'
191/81, que autoriza o GOVCrno do
Estado de Minas Gerais a elevar
em Cr$ 415.097.500,00, o montante

de sua díVida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução nq
147/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jacarezinho (PR) a
elevar em Cr$ 202.020.570,00 o
montante de sua dívida consolidada. Aptovado. Ã Comissão de Redação.

1.4.- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA

SENADOR
NELSON
CARNEIRO- Solicitando da
Mesa providências objetivan-do a
inclusão em Ordem do Dia de requerimento de sua autoria, que requer a constituição de comissão especial para examinar o texto atual
da Lei de Segurança Nacional.
SENA DOR
ALO YSIO
CHAVES- Concordância de S.
Ex• ao pleito do Sr. Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTEResposta à solicitaçãO feita pelo
Sr. Nelson Carneiro.
SENADOR ALMIR PINTOCombate à doença de Chagas.

Ii)

da consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
- Projeto de Decreto Legíslati-vo n' 15, de 1981 (n•94/81, na Câmara dos Deputados), q~e aprova
o texto do acordo_ sobre os usos
pacíficos da energia nuclear entre
os Governos da República Federativa do Brasil e da República da
COlômbia, assinado em Bogotá, a
12 de março de 1981. Aprovado. A
Comissão de Redação.
--Projeto d_e Resolução n'i'
70/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Moji Guaçu (SP) a
elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, tre1.5.-DESIGNAÇÁO DA zentos e vinte e quatro mil cruzeiORDEM DO DIA DA PRÚXI- ros), o montante de sua dívida conMA SESSÁO. ENCERRAMEN- solidada. Aprovado. A Comissão de
TO.
Redação.
-Projeto de Resolução n'i'
2.- ATA DA W SESSÃO,
l 12/82, que autoriza o Governo do
EM 10 DE MARÇO DE 1983
Estado de Santa Catarina; a efevar
em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e
2.1.-ABERTURA
noventa e três milhões, seiscentoS e
2.2.- EXPEDIENTE
oitenta e cinco mil e setecentos cru2.2.1. _Apreciação das matérias. zeiros), o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado. Ã Comis- Redações finais -dos Projetas
são_ de Redação.
de Resolução n•s 99, llô e !99/81;
e 7, 23, 135, 146 e 156/82. Aprova2.4.- DESIGNAÇÁO DA
das, nos termos dos Requerimentos ORDEM DO DIA DA PROXJnqs 296 a 303/83. Ã promulgação. MA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2.3.- ORDEM DO DIA
3.- DISCURSO PRONUN-Projeto de Resolução n'i' CIADO EM SESSÃO ANTE234/81, que autoriza a Prefeitura RIOR
Municipal de São Joaquim (SC) a
-Do Sr. Senador Virgílio Távoelevar em Cr$ 43._600.000,00 (quara, proferido na sessão de 9-3-83.
renta e três milhões e seiscentos mil
cruzeiros). Aprovado. Á Comissão
4.-ATO DO PRESIDENTE
de Redação.
N• 38, de 1983
- Projeto de Resolução n"'
63/82, que autoriza a Prefeitura
S.- PORTARIA
DO
Municipal de São Miguel do Oeste D!RETOR-GERAL DO SENADO
(SC) a elevar em -Cr$- N• 6, de 1983.
149.999.653,53 (cento-e quarCrita e
nove milhões novecentos e noventa
6.- MESA DIRETORA
e nove mil, seiscentos e cinqüen!a e
7.- LIDERES E VICEtrês cruzeiros e cill(lüenta e três
centavos), o montante de sua díviLIDERES DE PARTIDOS

NELSON
SENADOR
CARNEIRO- Apreciação de aspeCtos do projeto de refOrma tribUtária em elaboração pelo Governo
Federal.
SENADOR
GA$YÃO
MULLER- Recursos apresentados, pelo PMDB, à Justiça Eleitoral de Mato Grosso a respeito de
fraude eleitoral ocorrida naquele
Estado.
SENADOR HENRIQUE
SANTILLO- Defesa da constituição de CPl para investigar atividades dos serviços de informação.
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de Melo Franco, recebendo, em nome da Academia, o
seu mais novo imortal, no dia 24 de fevereiro de 1983.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - João
Ca/mon- Muri/o Badaró.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O requerimento lido será publicado e submetido ao exame da
Comissão Diretora, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
!"'-Secretário:
sao lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 217, DE 1983
Sr. Presidente;
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n"'195/81, em que autoriza a Prefeitura Municipal
de Pendências~RN a elevar em Cr$ 9.525.400,00 (nove
milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Moacyr
Duarte,

REQUERIMENTO N• 218, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art:367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n\1 270/81, de autoria da Comissão de Economia,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguafna GO, a elevar em Cr$ 13.941.500,00(treze milhõCs, nove-centos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Henrique
Sanlillo.

REQUERIMENTO N• 219, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 271/81, de autoria da Comissão de Economia,
que autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaf- 00 a
elevar em CrS 23.566.400,00 ( vinte e três milhões, qui~
nhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO N• 220, DE 1983
Sr. Presiderite:

receita específica para a construção, reconstrução ou
montagem, na mesma cidade, de outra instituição congênere de, pelo menos, idêntica capacidade física e técnica.
Art. 2'?
cação.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

tuições eXistentes, como medida de elevado interesse social.
.
Sala_ das Sessões, 10 de março de 19_83. - _Gas_tão
Mül/er.
(Às Comissões de Constiluição e Justiça e de Educação e Cultura.)

Art. 3\1 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificacãa.

Visa a presente proposição preservar a divulgação da
arte cênica e da cultura, assegurando a sua existência,
mediante destinação de verba para a construção, reconstrução ou montagem de teatro ou bibfioteca que seja extinto ou demolido.
Teatro e biblioteca são expressões de cultura que não
podem ser eliminados sem que se projetem as necessárias
substituições na mesma localidade.
1! sobejamente reconhecida, eiri noSSO País, a carência
de casas de espetáculos teatrais e de biblioteCas póblicas,
o que tem prejudicado o nosso desenvolvimento cultural
e artí~tíco. Assim, impõe-se a preservação das insti~

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre_.a-mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I O?-Secretârio.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 274/81 em que autoriza a Prefeitura Municipal
de Santo Antônio-RN a elevar em C$ 2.~78.~,00 (dois
milhões, quinhentos e setenta e oíto ~ii e seiscentos cru~
zeiros) o montante de sua dívida cons_olidada, feita areconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Moacyr
Duarte.

REQUERIMENTO N• 221 DE 1983
Sr. Presidente:

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 216, DE 1983
'Sr. Presidente:
NOs termos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos transcrição- nos Anais do Senado, dos discursos
do Senador Tancr~do Neves, por ocasião de sua posse na
Academia Mineira de Letras e do escritor Afonso Arinos

Nos termos do disposto no ar_t. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarq~ivamento do Projeto de Resolução n"' 24/82 em que autoriza a Prefeitura Municipal
de Patu- RN a elevar em CRS 9.691.100,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e hum mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida Cçmsolidada, feita a rec-onstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões~ lO dç março de 1983. --: Moacyr
Duarte
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REQUERIMENTO N• 228 DE 1983

REQUERIMENTO N• 222, DE 1983

Sr. Presidente:
Nos termos do dispas to no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto. de Reso-

lução n9 26/82 de autoria da Comissão de &anomia,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti AlegreGO, a elevar em Cri t 0.692.000,00 (dez milhões e seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros) o -montante de_sua
dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se
necessária.

Sala das Sessões, lO de março de 1983.- Henrique

Nos termos do dispositivo no art. 367 do Regimento
Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 94'/82 em que autoriza a Erefeitura Municipal
de PCdro Avelino - RN a elevar em Cr$ 1l .620.000,00
(onze milhõ_es, seiscentos e vinte mil cruzeiros) O Inon~
tante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Moqcyr
Duarte.
REQUERIMENTO N• 229, DE 1983

REQUERIMENTO N• 223 DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 113/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre-RS a elevar em CrS 137.651.000,00 (cento e
trinta e sete milhões seiscentos e cinquenta-euro mil crua
zeiros) o_ montante de sua dívida consolidada, feita areconstitüição do process(), se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983 . ..;..-Carlos Chiarelli.
REQUERIMENTO N• 230,. DE 1983

REQUERIMENTO N• 224 DE !983
Nos termos do disposw no art. 367 do Regimento ln, terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução fl9 32/82 em que autoríza i Prefeítilra Municipal
de Olho D'Água dos Borges - RN a elevar em CrS
4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconst1tufção do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Moacyr
Duarte
REQUERIMENTO N• 225 DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução nll 34/82 em que autoriza a Prefeitura Municipal
de Santana do Matos ~--RN a elevar em Cr$
10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros)
o montante de_ su_a __dívida consolidada, feita a rCconstiuição_do processo, se necessária.
Sala das Sessões 10 de março de 1983. - Moacyr
Duarte
REQUERIMENTO

N~'

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 209/81, que «autoriza a Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa -RS a elevar em CrS 6.978.800,00 (seis
milhões, novecentos e oito mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, IO de março d_e 1983. - Pedro Simon.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto d~Reso
lução- nll 41/82 em que autoriza a Prefeitura Municipal
de Extremoz- RN a elevar em Cr$ 8.153.200,00 (oito
milhões, cento e cinqUenta e trêS mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária:
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Moacyr
Duarte.
REQUERIMENTO N• 227 DE 1983
Sr. Presidente_:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso~
lução n9 90/82 erii que autoriza a Prefeitura Municipal
de.Riacho da Cruz- RN a elevar em CrS 3.072.000,00
(três milhões, e setenta e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do process:o,-se necessária.
Sala das Sessões, IO de março de 1983. - M oacyr
Duarte.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o_desarquivamento do Projeto de Res_olução nll 142/82, que "autoriza o Governo do EStado 'do
Rio Grande do Sul a realizar empréstimo externo novalor de DM. 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil
marcos alemães)destinado a financiar o projeto ''Proteção contra as cheias do vale do Rio dos Sinos", feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983, -Pedro_ Simon.
REQUERIMENTO N• 236, DE 1983
Nos termos do disposto no Art. 367 do Regi~ento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS/0031/82, da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba- GO, a elevar em Ci"S 13.487,800,00
(treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
feita a reconstituição do processo, se necessária.
--sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO N• 237, DE 1983

REQUERIMENTO N• 231, DE 1983
Sr. PréSidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 272, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de lvinhema (MS) a elevar em Cr$ 14.962.400,00
(quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Senador
Marcelo Miranda.

Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 357 do Regimento ln(erno, requeiro o desarquivamento do_PRS/0093/82, da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Gu_rupi- GÕ, a contratar operação' de crédito
no valor de CrS 14.422.000,00 (catorze milhões e quatro~
centos e vinte e dois mil cruzeiros), feita a reconstituição
do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO N• 238, DE 1983
Sr. Presidente:_

REQUERIMENTO

226, DE 1983

Sr. Presidente:

REQUERIMENTO N• 235, DE 1983

Sr. Presidente:

Sr. Presidente:

Sr. Presidente:..

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno,_ requeiro o desarquivamentodo Projeto de Resolução o9 111/82, que "autorizaa Prefeitura MuniciPal de
Alvorada (RS) a elevar em CrS 433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e quinze mil,
novecentõS- e vinte e dois cruzeiros e nove centavoS) o
montante de sua dívida consolidada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983. - Pedro Simon.

Sr. Presidente:

S_r. Presidente:

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 27/82 em que autoriza a Prefeitura MUniCipal
de Patu - RN a elevar em CrS 12.458:000,00 (doze milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o
montante de sua díVida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala da Sessões 10 de março de 1983. -Moacy_r_Duarte

REQUERIMENTO N• 234, DE 1983
Sr. Presidente:

Sr. Presidente:

Sanlillo.

Sr. Presidente:

Março de 1983

N~"

232, DE 1983

Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquival!lento do Projeto de Resolução n9 275/81, qu-e "autoriút a Prefdtuia MUltiClpal de
Horizontina (RS) a elevar em CrS 2.585.400,00-(dois mllhões, quinhentos e oitenta e cinco- mil e quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada", feita a
-reConstituição do processo, se necessária.
Sala das_ Sessões, 10 de março de 1983 . ..- Pedro Simon..
REQUERIMENTO N• 233, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 10/82, que "autoriza a Prefeitura MuniCipal de
Caxias do Sul (RS) a elevar em Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros _e dez centavos) o mo-ntante de sua dívida consolidada", feita areconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Pedro Si-

mon.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS/0096/82, da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Rialma - 00, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), feita a reconsti~
tuiçào do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de març·o de 1983.- Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO N• 239, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento fn~
terno, requeir? o desarquivamento do PRS/0105/82. da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Muni-·
cipal Cumad- GO, a elevar em CrS 3.857.900,00 (três
milhões oitocentos e cinquenta e sete mil e novecentOs
cruzeiros), o montante de sua divida consolida~. feita a
reconstituição do processo, se necessâria.
Sala daS Sessões, 10 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO N• 240, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do RegimentÕ ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PRS/0149/82, da

Março de 1983

tomissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia- GO, a elevar em_CrS 13.128.492,00
(treze milhões, cento c vinte c oito_ md e quatro~ntos c
noventa e dois cruzeiros), o montante de sua dívrda consolidada, feita a recoristituição do processo, se necessária.

Sala das Sessões, lO de março de 1983.- Henrique
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.. Estabelece abatimento nos preços de derivados de petróiCo, quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissionais autônomos,'" feita a reconstituição
do_ processo, se necessãria.
_-~~la das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Fran-

REQUERIMENTO N• 247, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro ·a desarquivamento do PRS/0151/82, ~
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Mum-

cipal Qe Bela Vista de Goiâs - GO, a elevar em CrS
43.095.116,56 (Quarenta e trCs milhões, noventa e cinco
mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e seis centavos) o montante de sua dfvida cons.olidada, feita a re.
constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de mârço de 1983. - Henrique
Sant/1/o.

REQUERIMENTO N• 242, DE 1983
Sr.

Presid~te:

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 18/80, que
.. Disp~ sobre a aposentadoria especial do M6sico," fei·
ta a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983. -Itamar Fran-

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiTo õ desarquivamento do PLS n' 78/81, que
'"Dispõe-sobre a inclusão obrigatória de um médico entre a tripulação das aeronaves que realizam vôo internacional e doméstico nos casos que especifica," feita a re-constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões~ lO de março de 1983. -Itamar Fran-

co.

co.
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REQUERIMENTO N• 248, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 133/80,
que ..Regulamenta o art. 80 da Constituição e dlt outras
providências," feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -ItartUir Fran-

San til/o.

co.

Franco.

REQUERIMENTO N• 250, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 361 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 280/80,
que .. Determina que a Ordem dos Advogados do Brasil
opine sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunais com jurisdição em todo o Território Nacional," feita a reconstituição.cfo processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Fran-

co.

Santillo.

REQUERIMENTO N• 251, DE 1983
Sr. Presidente:

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dcsarquivamento do PLS n• 98/81, que
.. Dá nova redação ao item III, do art. 4' da Lei n' 4.595,
de 31 de dezembro de 1964 e determina a submissão ao
Congresso Nacional do Orçamento Monetário," feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -ItartUir Fran-

REQUERIMENTO N• 249, DE 1983

s·r. Presidente:

Nos termos do dispostô no art. 367 do Regimento Interno, requeiro- o desarquivamcnto do PLS n' 145j'l9,
que '"Dispõe sobre a localização, no território nacional,
de usina que opere com reatar nuclear c dá outras providências", feita a reconstituição do processo, se necessâ.ria.
Sala de Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Fran-

Sr. Presidente:

Sr. Presidente:

REQUERIMENTO N• 243, DE 1983

REQUERIMENTO N• 244, DE 1983

REQUERIMENTO N• 255, DE 1983

Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 54/80, que
.. Dispõe SObre a não-aplicação de ressalva constante do
art. 453 da-Consolidação das Leis do Trabalho, ao caso
que especifica," feita a reconstituição do processQ, se necessária.
_
_
_ __
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar

Nos tcnnos do disposto no art. 367 do Regimento lntemo, requeiro o deS!!I'Ql:livamcnto do PRS/0152/82, da
Comissão de Economia queautoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulhões - GO, a etevar em CrS
32.953.558,47 (Trinta e dois milhões, novecentos e cinqUenta e três mil, quinhentos e cinqUenta e oito cruzeiros
e quarenta e sete centavos) o montante de sua dívida
consolidada, feita a reconstituiÇão do processo, se necessária
Sala de Sessões, 10 de março de 1983. -Henrique

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento·do PRS/0157 /82, da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia- GO, a elevar em CrS
33.150.000,00 -(Trinta e trêS milhões, cento e- cinqUenta
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessãria.
Sala de Sessões, lO de março de 1983. - Henrique

REQUERIMENTO N• 254, DE 1983
Sr. Presidente:

Sr. Presidente:
Sr. Presidente:

bitação, e dá outras providências," feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala daS Sessões-, 10 de março de 1983. -Itamar Fran-

co.

Santillo.

REQUERIMENTO N• 241, DE 1983

Sr. Presidente:

REQUERIMENTO N• 256, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 104/81,
que "Dá nova redação ao art. 7<~ da Lei n' 6.223, de 14 de
julho de 1975, que dispõe- sobre a fiscalização financeira
e orçamentaria da União pelo Congresso Nacional," feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Fran-

co.
REQUERIMENTO N• 257, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 106J81,
que "Disciplina a expedição de passaporte e visto de saída aos menores que especifica", feita a reconstituição do
processo, se necessária.
S8.Ia das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Fran-

co.
REQUERIMENTO N• 258, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nq 303/80,
que .. Dâ nova redação ao item IV do art. 49 da Lei nl'
6.226, de 14 de julho de 1975," feita a reconstituição do
processo, se necessãria.
Sala das Ses~ões, lO de março de 1983.- Itamar Fran-

Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nq 183/81,
que "Institui o adicional de regência de turma para os
professores", feita a reconstituição do processo, se neces-

co.

sária~

Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Fran-

REQUERIMENTO N• 252, DE 1983
Sr. Presidente

REQUERIMENTO N• 245, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS 288/79, que
''Fi'fa critérios para a participaÇão acionãria de entidades da administração pública no capital social de empresas de direito privado e dã outras providências", feita a
reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, lO de março de 1983. -Itamar Fran-

co.
REQUERIMENTO N• 246, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nq 13/80, que
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Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nq 55/81, que
.. Veda _a particip_ação do Presidente~ dt? Vice-Presidente
da R.ep~biiCa,-dos Gove~l!a_dores e Vi~Governado_res,
d.OSPref~ioS e VicC-Prefeitos naS campanhas eleitoraiS,"
feita a reconstituição do processo,_ ~e necessária.
Sala-d3s Sessões, IOde março de 1983. --Itamar Fran-

coc

REQUERIMENTO N• 259, DE 1983
Sr. Presidente:
_
N~s termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nq 194/81,
que "Disciplinã o televisionamento e a retransmissão de
espetãculos desportivos, e dá outras providências", feita
a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983.- Itamar Fran~

<O.
REQUERIMENTO N·, 253, DE 1983

Sr. Presidente

N~s t~rmos~ do diSPosto no art_- 367 dO Re8imento InterllO, requiíro o -ãesarquivamento do PLS n9 60/81, que
"Suspende, em relação aos desempregados, a exigibilidade dos créditos vinC.ulados ao Sistema Financeiro de Ha-

REQUERIMENTO N• 260, DE 1983
Sr._ Presidente:
Nos termos elo disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS 216/81, que
'"Determina o ressar-cimento das despesas efetuadas pelo
ferroviário designado para prestar serviços fora do esta-
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belecimento'>, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMEI\TO N• 261, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto· no art. 367 do_Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamcnto do PLS n" 226/81,
que ..Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de um
departamento_ de educação flsicit nos nosocômios psi~
quiátricos.., feita a reconstituição do processo, se neces--

sária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Jtamar_Franço.
REQUERIME:NTO N• 262, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento dO ·pU; n' -246/St,
que .. Dá nova redação ao§ I<~ do art. 4' da Lei n' 4.319,
de 16 de março de 1964, que cria o Conselho de Defesa
dos Direitos dã Pessoã-H.Uinana.. , feita a reconstituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N•

:!63, bET983

Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro- o desarquivamento do PLS n' 247/81,
que "assegura, às pessoas carentes de recursos, o direito
ao desconto_ que especifiCa na aquisição de medicamentos," feita a- reCoriStíftiição do pfoC:i::sso, SC necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUE:RIMENTO N• 264, DE 1983
Sr. Presidente;
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 248/81,
que "estabelece limite ao- ieã:juste dos preçoS dos produtos farmacêuticos e mC:diCament"os," feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Fran-

co.
REQUE;RIMENTO N• 265, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do_ disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 252/81,
que "exime do Imposto sobre a Renda as quantias pagas
a títulos de indenização por férias não gozadas no curso
do contrato de trabalho," feita a reconSUtuíçã-0 do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.-ltamar Franco.
REQUERIMENTO N• 266, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 3_6_7 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 285/81,
que ..cria o Colis:::lho para a -ProiDOÇãO-dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais- do Homem," feita a reconstituição do processo, se necessária.
- -Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - liamar Franco.
REQUE:RIMENTO N• 267, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o· desarquivamento do PLS n• 320/81,
que "'declara nulos os a tos que tenham por objetivo assegurar direitos extraordinários aoS acion"istas minoriM
târios das sociedades de economia mista," feita a recons~
tituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Fra11*
co.

REQUERIMENTO N• 268, DJll983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o__desarquivamento".do PLS n'1 331/81,
que ''Veda a concessão dos incentivos que menciona às
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no exterior," feita a reconstituição do process_o, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Fran~

co.
REQUERIMENTO N• 269, DE: 1983
Sr. Presidente:
Nos !ermos do disposto no art. _367 do_ Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 350/81,
que "Determina a aplicação do Decreto n'1_22.626, de 7
de abril de 1933 (Lcrt_~e Usura),~ às entidades integrantes
do sistema financeiro,'' feita a reconstituiçãO-do procesSo,· se necessária.
Sala das Sessões, 10 de marça de_l2.83.- Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 270, DE 19&3
Sr. -Presíd"ente:
Nos Í.~os do dísposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 352/81,
qÜe "Dispõe sobre a representaçã·o por iD.Constitucionalidade di::: lei ou ato normativo previSta nó-Art: t 19, -item
_J, letra 1, da Constituição Federal,'~- feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar FranM
co.
REQUERIMENTO N• 271, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do RegimentO Inteino, requeiro -o désarquivamento do PLS n9 365/81,
que uDetermina que o Poder Executivo exija das repre-sentações- diplomáticas estrangeiras O ·cumprimento da
legislação trabalhista," feita a reconstituição do processo, de necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Franco.
'REQUÉRIMENTQ N• 272, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquiyamento do PLS n' 368/81,
que ••Fixa como prioritárias para fins de desapropriação
as .áreaS rurais que apresep.tam tensão social,'' feita a reConstituição do processo, se neceSsãrüi.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.-/tamar Franco.
REQUERIMENTO N• 273, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno; requeiro o desarquivamento do PLS n~ 12/82, que
"Dispõe sobre as atividades brasileiras_ no Cori.tinente
Antãrtico, e dâ outras providências, •• feita a- reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das Sessões, I Ode março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMEI\TO N• 274, Dj!: 1983
S_r. Piesldente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento interno o desarquivamento do PLS n9 31/82, que "Disciplina a expedição de credenciais, plenos poderes ou
qualquer instrumento" que habilite agente dip!Õmãtico a
firmar ato internacional em nome do País", feita a re-Constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões; 10 de março de 1983. - Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 275, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento interno, requeiro o desarquivamentó dO PLS n' -32/82, que
_"Dispõe sobre o envio regular de informações a respeito
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da evolução da política externa", feita a reconstituição
do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Fran-

co
REQUERIMEI\TO N• 276, D.E 1983
Sr. Presidente:

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento interno, requeiro o desarquivamento do PLS no;. 3SJ82, que
"Institui c-oriiissilo para coibir o uso indevido do poder
económico ou da estrutura administrativa no processo
eleitor~!", feita a reco'!_stituiçã(_) do processo, _se necessária.
Sala _das Sessões, 10 de ffiarço de 1983 -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N'• 277, DE 1983

S"i.

Presidente~

Nos termos do disposto na art. 367 do Regimerlto in~
terno, requeiro o desarquivamento"do PLS no? 36/82, que
"Dispõe sobre a apresentação de relatório ao Congresso
Nacional após a realização de visita a ·país estrtiligéírO
pelo Minitêrio das Relaçoes Exteriores'\ feita a reconstituição do proCesso, se necessáriã.
Sala das Sessões, IOde março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 278, D.E 1983
S~. Preside~t-~:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento interno, requeiro o desarquivamento do PLS n<:~ 65J82, que
··Dispõe sobre a responsabilidade subsidiária dos aciow
nistas ou sócios das empresas pelas obrigações decorrentes do vínculo empregatícío ", feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões. 10 de março de 1983. -Jtamar Franco.
REQUERIMENTO N• 279, DE 1983
Sr. Presidente:
N:os ter!J1os do disposto no art. 367 do Regimento in_te.:rno_, requeir(_) o desarquivamç:nto do PLS n' 83/82, que
"Dipensã- a realização de vistoria j~9ici<!I na hipótese
que rilenciona;, .-feita a reconstituição do processo, se necessária~

Sala das Sessões, IOde março_de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMEI\TO N• 280, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n' 84/82, que
"submete à aprovação do senado Federal os contratos
Vísatldo-"àObtenção de empr.êstinlos int6rriãCiC:maiSn",-feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Itamdr Franco.
REQUERIMENTO N• 281, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno. requeiro o desarquivamento do PLS n' 90/82, que
..dâ nova redação ao art. 601 do Código de Processo CiM
vil", feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Saladas Sessões~ 10 de março de 1983. ~Itamar Fran-

co. __ REQUERIMENTO N• 282, DE 1983
Sr: Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro ó -desarquivamento do PLS n' 106/82,
Que ..acrescenta parágrafo único ao ·art.-9' -da Lei n\'
6.708, de 30 de outubro_ de 1979, assegurando a integração do aviso prévio-idenizado no tempo de serviço do
empregado para os fins que especifica", feita a reconstituição do processo, se necessária.
- Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Franco.
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REQUERIMENTO N• 283, D.E 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regirriento InM
terno, requeiro o desarquivamento do PLS n'il 107/82,
que ..assegura ao empregado contrato no Brasil para
prestar serviços no exterior o direito à assistência
médico·hospitalar", feita a recoiistituição do proceSso,

se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 284, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nt 110/82,
que .. submete à apreciação do Congiesso Nacional a exportação, reexportação ou trânsito pelo território nacional de equipamento bélico de qualquer natureza", feita a
reconstituição do processo, se necessâria.
Sal;:t das Sessões, lO de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 285, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 III /82,
que "Assegura aos passageiros de aeronave ressarcimento integral dos danos decorrentes de acidente quando decorrer de culpa grave do transportador'', feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983'"~ Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 286, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n.,. 115/82,
que "Institui o seguro obrigatóriO pafá Cobrir os riscos
decorrentes da atívidade industriãl poluente", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- Itamar Franco.
REQUERIME:'<TO N• 287, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do .PLS n~ 147/82,
que "Isenta de qualquer tributação os proventos da aposentadoria, e dá outras providências", feita a reconstituição do processo; se necessária.
Sala das Sessões, tO de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 288, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n<i' 159/82,
que "Proíbe a cobrança de taxa, emolumento ou remuneração, por parte dos agentes do Sistema Financeiro de
Habilítaçào, nas cessões de direito orfuildas de financiamento" feita a reconstituição do prOcesso, se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Frant'V.

REQUERIMENTO N• 289, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 161/82,
que "Determina o pagamento em dobro da parcela salarial impugnada sem relevante fundamento jurídico", feit<:~ a reconstituição do processo, se necessária.
Sala da~t Sessões, IO de março de 1983.- Itamar Fran•'O

RF.QUERIME:'<TO N• 290, DE 1983
V
~:

Pro:.. identr:

... i<:rn1n"

..•·,;,,
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.-.-uuc:;tt<• ''

art

J1'!7

d~~arULJIIIHrnt•n•••

do Re12imento ln-

tiu PI_S n'' lhJ./l't7

que "Ass.egura ao contribuinte do Imposto sobre a Renda o direito de abater a integralidade das despesas com a
saúde, educação, habitação e juros pfovenientes de divi- das pessoais"' feita a reconstituição do processo, se new
cessá ria.
Sala das Sessões, lO de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 291, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 185/82,
que "Submete à prévia apr(lvação legislativa toda transação ou acordo visando solucionar litfgio entre a administração pública e pessoa flsica ou jurídica estrangeira",
feita a reconstituiçãO do processo, se necessária.
Sala das Sessões, lO de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 292, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos tennos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n<i' 191/82,
que "Inclui, entre os crimes contra a economia popular,
a evasão de divisas", feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. -Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 293, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 192/82,
que .. Disciplina a venda das reservas de ouro do País no
mercado internacional, e dá outras providências", feita a
recor:iStitulçãO -dO processo,- se necessária.
Sala das Sessões, IOde março de 1983. -Itamar Franco.
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Justificação
Edital publicado na imprensa de grande circulação nacional trouxe a público decisão do Conselho de Administração da Nuc!ebrás Construtora de Centrais Nucleares
S.A ,.... NUCOM - de negociar diretamente com as
"empresas classificadas em segundo e terceiro lugares"
na concorrência levada a efeito para execução das Obras
Civis de Angra 3 a adjudiCação .. em regime de consórcio,
dos serviços de execução das obras civis de Iguape 1 e.2,
inclusive a respectiva infra-estru-tura.
Considerando estar a Casa examinando a politica nuclear como um todo e_ especificamente o Acordo Nuclear
Brasil-Alema'nha justifica~se-, quer do ponto de vista
jurífico~forrilal quer do ponto de vista do mérito do assunto e exame dos'documentos atinentes á adjudicação
das obras de cOnstrução das Usinas de Angra 3 e de
Iguape 1 e 2. Estes empreendimentos integram O programa nuclear brasileiro e não podem escapar ao atento e
minudente exame do órgão competente.
Sala das Sessões, 9 de março de 1983: -Itamar Franco.
DOCUMENTO A QUESEREFEREOAUTOR
DO REQUERIMENTO EM SUA JUSTIFICAÇÃO:
OBRAS CIVIS DE USINAS NUCLEARES
O Conselho de Administração da NUCLEBRAS
Construtora de Centrais Nucleares S.A.- NUCON, em
reunião do dia 15-0e dezembro- de 1982, tonlou as seguintes deliberações com relação às obras civis de usinas nucleares.

I - Obras Civis de Angra 3
- considerando o Relatório de Análise das propostas
comerciais da Concorrência para Execução das Obras
Civis d~ Angra 3, aprovado pela Diretoria Executiva da
NUCON em sua 34• Reunião, realizada em 13 de dezembro de 1982;
-considerando as notas finais obtidas no referido
Relatório,_ a partir da composição das Notas Técnicas e
REQUERIMENTO N• 294, DE 1983
Comerciais dos Concorrentes,
Sr. Presidente:
Resolve:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento InI. Declarar classificadas, na ordem decrescente das
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resonotas finais.
lução n9 71 JS2; que "Autoriza a PrefeitUra Municipal de
- 1• Classificada:
Porto Feliz (_SP) a_ elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta
Construtora Andrade Gutierrez S.A.
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli- - 2• Classificada:
dada", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Construtora Mendes Júnior S.A
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - Se~·ero Go- 3'- Classificada:
mes,
C_onstruções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
2. Autorizar a Diretoria Executiva a convidar para
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Os renegociação do contrato de execução das obras civis de
_g_ueriment'?s que vêm de ser lidos serão publicados e posAngra 3 a emp?esa classificada em primeiro lugar na resteriormente incluídos em Ordem do Di~. nos termos re. pecttva concorrênCia.
- gimentais.
2.1. A contratação serã feita com base em preços uni_Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
tários e verbas constantes de orçamento a ser proposto
I<?-Secretário.
- pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração
E lido o seguinte
(vide Portaria n<i' 007/82, do Presidente da NUCON) e
elaborado a partir da Estimativa Básica da NUCON
REQUERIMENTO N• 295, DE 1983
(EBN) utilizada no cálculo do valor de referência da conSenhor_Presidente:.
corrência, devidamente reVista e atualizada com vistas à
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I,
redução de custos.
letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, re3. A Dir_etoria Executiva solicitará autorização ao
queiro sejam s-olicitados ao Poder Exec_utivo os seguintes
Conselho
de Administração para convidar, para os fins
documentos para instruir "a apreciação do Projeto de
indicados no item 2, sucessivamente, as empresas classiResolução n9 127/82, :n·presentado pela CPI instalada
ficadas em segundo e terceiro lugares, caso não chegue,
para investigar o Acordo Nuclear BraSil-Alemanha, em
em prazo compatível com_o cronograma do empreendi·
tramitação.''
menta,
a um acordo com a empresa classificada em pria) cópia de todos os doc!J.memus que instruem ou
meiro l_l!gar.
__
_cOnstam do processo de "Concorrência para Execução
ll - Obras Civis de lguape I e 2.
das Obras Civis de Angra 3; e
-considerando a classificação verificada na Concorh! cópia de todos os documentos que instruem ou
rência para execução das Obras Civis de Angra 3;
constam do processo relativo à dedsào de convidar "as
-considerando que a Usina Nuc!eoe!étrica de Angra
empresas classificad<~s em segundo e terceiro lugares" na
"nncurr<!ncia p~1ra el(ecuçào das Obras Civis de Angra 3
2 constitui a usina de referência técnica para a Usina An"p<~ra nep.ocinçflo, em regime de wnsórcio. dos servico.~
~ra 3 e para as Usinas de Iguape 1 t: 2;
de c.x.:cuçào d.,~ llhr,J!; C'i\'i>: O<: hw:tpe J c ? indusive :-J
- cnno;;irlerando oue a ctmstruç?io da~ referirl"-!s \l.,inas
rMf'lcctiv·l infra-e-<:frtJ!tlr(l
nhe-rit<'.'<" "' um me~mo Pf•~ieto bási""
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Resolve:
1. Determinar à Diretoria Executiva que convide as
empresas classificadas em segondo e terceiro lugares na
citada concorrência para nc:gciCiaçâo, ·em re8ime de consórcio, dos serviços de execução das obras civis de lgUape I e 2, inclusive a respectiva infra-estrutura.
1.1. A infra-estrutura, comum às duas -usinas, serâ
executada em conjunto pelas consorciadas; a superestrutura separadamente. por usina.
2. A contratação da infra-estrutura será feita com
base em orçamento especifico a ser proposto pela Dire-

toria ExecutiVa ao Conselho de Administração ·(vide
Portaria n9 088/82, do Presidente da NUCON).
1.3 A contratação da superestrutura será feita com
base em 'preços unitãrios e verbas constantes de orçamento para Angra 3 a ser proposto pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração (vide Por~ria n'i'
007/82, do Presidente da NUCON) e eleaborado a parti[\
da Estimativa Bâsica da NUCON (EBN) utilizada ito
cálculo do valor de referência da Concorrência das
Obras Civis de Angra 3, devidamente revista e atualizada
Com .vistas à redução de custos.
2. " Determinar à Diretoria Executiva que convide a
Construtora Norberto _Odebrecht S.A. (CNO) para negociar a transformação do contrato por administração
para execução das obras civis de Angra 2 em contrato
por preços unitários e verbas, com base no orçamento a
que se refere o item 1.3.
3. Determinar à Diretoria ExecUtiva:
3.1. Não dar prosseguimento à concorrência relativa
as obras de infra-estrutura de lguape I e 2, restituindo
sem abrir, lacradas, as propostas apresentadas.
3.2. Informar às empresas pré-qualificadas na concorrência citada no item 3.1, e não envolvidas na construção
de centrais nucleoelétricas, que essa pr~qualificação será
considerada pela NUCLEBRÁS em conCorrências especificas para as obras civis de insta(ações dO ciclo do
combustível nuclear.
O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo) - Serão
solicitadâs as inforffiações requeridas.
O SR. PRESII)ENTE (Henrique Santillo)- APr~i- __
dência cOnvoca s~são extraordinária a realizar-se hoje,
às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação
das seguintes matérias:
Projetas de Resolução n\'s 234 de 1981; 63,70 e 112, de

1982; e

Projeto de Decreto Legislativo n'? (5~- de 1981.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SF:NADORES: ~.
Mário. Maia - Eunice Michiles - Odacir SoareS ....:....
Gabriel Hermes'- João Castelo_- Alberto Silva Virgílio Távofa- Guilherme Palmeira- Albano Franco - JUtàhy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz
Vianna -José Ignâcio - Roberto Saturni_no - Amaral
Furlan - Benedito Canelas- Roberto Campos- José
Fr~gelli- Álvaro Dias- José Richa- Lenoir Yargas
- Carlos Chiarelli :- Tªrso Outra.
O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo)- Passa-se
à
ORDEM DO D.IA
Item 1:
Votação em turno _único, do Projeto de Resolução n9 186, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parçcer n\0
1.104, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 164.304.500,00
(cento e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o montante ôe sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 1.105, de 1981, da Comissão
-de- Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridícidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
Em votação.
Os Srs. Seriadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
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-Aprovado.
O prOjeto vaf à Comissão de Rçdação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DR RESOLUÇAO No 186, DE 1981
Autoriza O Governo do Estado de Sama Catarina a
elevar em Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna:

O Senado Federal resolve:
Ari. I 9 -E o Governo do Estado de santa Catarina,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 164.304.500,00 (cento e seSs-enta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua díVida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado ã construção e equipamento do H os~
pital Regional de Ibirama, naquele Estado, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR.

PRESID.~NTE

(Henrique Santillo)- Item 2:

Votação, eril turno único, do Projeto de ResolUção nl' 45, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n' 290, de
1982), que autoriza a Prefeítura Municipal de
Umuarama (PR) a elevar em CrS 368.515.376,59
(trezentos e sessenta e oito milhões, quinh~entos e
quinze mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e cinqílenta e nove centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 291 e 292, de 1982, das
Comissões:
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.}
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

---- e o seguinte o projeto aprovado
PROJEtO DE RESOLUÇAO-w-45, DE 1982
AULoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama
(PR) a_ elevar em CrS 368.515.3_76~59 (trezentos e
sessenta e oito milhões, qUinhenlo; e quinze mil. trezentos e setenta e sets crozetros e cinqileizta e nove
centavos) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, nos termos do art. 2~" da Resolução n9
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federai, autorizada a elevar em Cr$ 368.515.376,59 (trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e quinze mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e cinqaenta e nove centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa Contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco do_ Estado do Paraná S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Barico NaciOnaf da Habitação BNH, -destinad-o à. melhoria da infra-estrutura urbana
com a implantação de obras e serviços nas áreas I, II e
III do projeto CURA: Sistema Viário, Iluminação Pública, Transporte Coletivo e Recreação e Lazer, obedecidas
as condições admitídas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor rra-data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)--Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 67, de 1982 (apresentado pda Comissão de
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Economia como conclusão de seu Parecer n9 370, de
1982), que autoríza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar em Cr$ 55.527.500,00 (cinqílenta
ê ciOco milhões, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 371, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vaCà Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 67, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
ele~·ar em Cr$ 55.527.500,00 (cinqüentO e cinCo milhiJes, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos crozeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Governo do Estado de Santa Catarina,
!lOS t~rmos__ do art. 29 da resolução n\0 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em CrS 55.527.500,00 (cinqiienta e Cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do FUildo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado à execução de projeto de fomento à
prOdução, programação e comercialização do artesanato, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-O SR. P.RESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 4:
Votação, em turno úrücO, do Requerimento nY
63, de 1983, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
233, de 1979, de autoria do Senador Tarso Outra,
que institui o sistema eleitoral misto e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
O Sr. Aloysio Chaves- Sr.. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao Sr. Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Continua em votação o requerimento
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Para encaminhar a votação.
Sem revísão do orador.- Sr. Presidente e Srs. Senado~
res:
Não há dúvida de que se trata de matéria da maior im~
portância. Estranhamos o pedido de desarquivamento a
esta altura, quando a imprensa estâ a noticiar qUe, em
breve, chegará à Casa um projeto de inicíativa do Poder
Executivo, exatamente tratando dessa matéria.
Acho, todavia, Sr. Presidente, que para esse debate
que o ilustre Líder do Governo estâ a apregoar, não é
este o momento e não é esta a oportunidade.
Penso que a realidade brasileira que estamos vivendo ê
tão profunda e é tão grave, que os problemas econômi-
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cos, sociais e institucionais devem merecer- a nossa prioridade.

Quando lemos no jornal, ao final do recesso, que este

projeto do Governo estaria aqui, e quando lemos na
Mensagem Presidencial, o Presidente dizendo que o segundo turno - porque o primeiro turno da abertura teria sido encerrado no dia IS de novembro- se iniciaria
com o debate de grandes projetas e grandes institutos
políticos, e citou -textualmente o voto distrital, nós estranhamos profundamente, porque parece, Sr. Presidente,
que as questões que estão af a ser discutidas no âmbito
institucional são, por exemplo, as eleições diretas para
Presidência da República; são, por exemplo, a valoração
deste Congresso no que tange à votação dos decretosleil>; extinguir o direito que tem o Presidente de emitir os
decretos~ leis que entram, como acontece com este da Legislação do Trabalho e que entrou em vigor imediata~
mente e que se sabe lâ quando esta Casa poderâ votâ-lo.

a

Parece-me que as prerrogativas do Congresso são fun~
damentais. Parece~me que positiva foi a iniciativa do
PDS, e eu o felicito, embora discorde; não sei se constitui
a realidade, a afirmativa do jornal de que na reunião do
PDS decidiu~se discutir a Lei de Segurança Nacional,
mas o nobre Líder do Governo, nesta Casa - afirma o
jornal ~teria dito que esta Casa não pode decidir, só
pode sugerir.Tenho certeza que deve ser equívoco de jornal, tenho certeza absoluta,. porque S. Exa., professor de
Direito, mestre ilustre, não haveria de fazer uma afirmativa dessa natureza, até para que fique claro perante a
' opinião pública que foi um equívoco de jornal, mas acho
importante realmente essa discussão.
Agora, o voto distrital, a esta altura dos acontecjmen~
tos é uma discussão que, sinceramente, a Oposição não
considera importante. Não considera importante, Sr.
Presidente, porque a grande realidade é que no momento
do estágio em que estamos vivendo da vida brasileira,
não estamos a necessitar do voto distrital. Estamos a necessitar do aperfeiçoamento das nossas instituições, sim.
Estamos a necessitar do aperfeiçoamento do sistema eleitoral, sim. Uma melhor apuração, para que fatos como
os que acontecem em Mato Grosso não_ se repitam, sim.
Agora, o voto distrital, para n6s do PMDB, consiste
numa grande ameaça, numa tremenda ameaça à força, à
pujança e à instituição das oposições. Para alguns partidos significa a sua sobrevivência; os pequenos partidos
praticamente não terão a mínim-a Condição de sobreviver
com o voto distrital. E é profundamente estranho que o
Governo, que apregoa como tão importante, CoinO -uma
das grandes vitórias do General Figueiredo, e Sua Excelência diz na sua Mensagem, o pluripartidarismo, venha
agora com o voto distrital, que é exatamente a extinção
do pluripartidarismo, porque os pequenos partidos não
terão condições de sobreviver.
E: estranho que em todas as sugestões que falam sobre
voto distrital, por exemplo, nunca vi, por parte da ARE~
NA ontem e do PDS hoje, uma referência de que eles esM
tariam dispostos a instituir o voto distrital em dois tur~
nos, onde aquele partido que não fizesse 51% da votação
no primeiro turilo iria, logo após, para um segundo,
onde os dois mais votados seriam os indicados.
Sinceramente, acho que um debate em cima do Voto
distrital, nesta altura e nesta hora em que - e é a própria Bancada do PDS que estâ a convocar os Ministros
para debater os problemas económicos - os problemas
sociais e as irregularidades que estão sendo denunciadas,
como o caso Delfin, sinceramente, nós o consideramos
absolutamente inoportuno.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Continua em votação.
O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Falarã
V. Exa. pela Liderança do PDS?
O Sr. José Uns- t para encaminhar, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ___;_-Mas o
PDS jâ encaminhou a votação do requerimento.
Continua em vo_tação o requerimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram perm.anecer sentados. (Pausa)
Está ap_rovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado
n9 233, de 1979, continuará o seu andamento normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento nq 64,
de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando,
nos termos do art. 361: do Regimento Interno n~' 40,
de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a remessa
de documentos complementares dos tratados, con~
- Venções e itos internacionais ao Senado Federal, e
dâ outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
se como estão. (Pausa.)

conservar~

Aprovado.
O p,rojeto de lei a que se refere o requerimento que

acaba de ser aprovado será desarquivado.
·
6 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n'l
65, de 1983, do Senador Henrique Santillo, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 51 de_l980, de sua autoria, que revog~ o Decreto~
lei n~' 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o
Município de Anâpolis de interesse da segurança
nacional e dá outras providências.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam

senta~

dos. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova~
do voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
66, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivãmento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 61, del980, de sua autoria, que altera o art. 130
da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata da
concessão de férias proporcionais do trabalhador.
Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprov!lm Queiram conservar~
se como estão (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Sarilillo) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
67, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 64, de 1980, de sua autoria, que altera a redação
do § 3~ do art. 911 da Lei n"' 5.889, de 8 de junho de
1973, que dispõe sobre a entrega da moradia pelo
trabalhador em decorrência do desfazimento do
contrato de trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaM
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a c[ue se refere o requeriniento aprova~
do voltarâ a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ~Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
-68, de 1983 do Senador Humberto Lucena, solici
4

tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 74, de 1980, de sua autoria, que revoga disposítiM
vos e introduz alteraçõeS na Lei n~' 6.620, de 17 de
dezembro de 1978, que define os crimes contra a segurança nacional, estabelece a sistemática para o
sell J)roce&SO-ejulgam_en~o. e dá outras providências.
Em votação o requeriritento.
Os Srs:. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prosseguirâ o seu·curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item !O:
Votação em turno único, do Requerimento n"' 69,
de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 76,
de 1980, de sua autoria, Que dispõe sobre a natureza
jurídica dos contratos de serviço com· clâusula de
risco, a serem celebrados pela PETROBRÁS S.A., e
dâ outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento Queacaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 11:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
70, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos -termoS do art. 367 do Regimento Jnter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 100, de !980, de sua autoria, que revoga o art. I 11
da Lei n~' 6.339, de 1~' de julho de 1976, o Decreto~Iei
n'i' 1.518, de 14 de abril de 1977 e o Ato Complemen~
tar n"' 104 de 26 de julho de 1977.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovãm permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirâ o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~
71, de 1983, do Senador Henrique Santillo, soliciM
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 199, de 1980, de sua autoria, assegurando o credenciamento médico pelo INAMPS nos casos que
especifica, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
72, de _1983, do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 229, de 1980. de sua autoria, que proíbe a prqpaganda de medicamentos nos meios de comunicação
sociaL
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
73, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 36_7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n' 171, de 1981, de sua autoria, que dâ nova redação
ao art. 72 da Lei n'~ 5.682, de 21 de julho de 1971
(Lei orgânica dos Partidos Políticos).

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova-

do voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Saniillo) -Item 15:
Votação, em turno único, do Requerimento n11
74, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regímento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 205, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre coligação partidária e dá outras providências.
Em votação.
Os Srs. Senadores Que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa}
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE(Henrique Santillo) -Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
75, de 1983_, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 210, de 1981, de sua autoria, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.

receituário agronômico, e dando outras providências.

Em votaçãO.
Os Sis. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
apro1,1ado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 20:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 79,
de 1983, de autoria do Senador Milton Cabral, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9
247, de 1981, que autoriza o Governo do Estado da
Paraíba a contratar operação de empréstimO externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos), destinada ao programa
de investimentos do Estado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente. O.SR.

PRESID~TE

(Henrique Santi!Io)- Item 21:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 82,
. de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 51, de
1979, de sua autoria, que introduz alterações na
Consolidação das Leis do Trabalho, no titulo referente à Organização Sindical, para o ftm de compatibilizar os seus dispositivos com os preceitos constitucionais de liberdade de associação profissional e
de convicção religiosa, polítiCâ ou filosófica.

Em votação O requerimento.
Os Srs. Semi.dõres qUe O-aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéiia Serâ desarquivada e prosseguirá o seu CUrso
normal.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR •. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- item 17:

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Item 22:

Votação; em turno único, do Requerimento nl''
76, de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Reiimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n" 224, de 1981, de sua autoria, que introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabã.lho.
Em votação.
OS Srs.. Senadores que o aprovam perffiaflc!Çam como
se acham. (Pausa.}
Aprovado.
A matériã constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 83,
de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do _Senado n? 149, de
1979, de sua autoria, que altera os arts. 76 e 81 do
Decreto n" 5A52, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)-item 18:
Votação, em turno único, do Requerimeno n9 77,
de 1983, do Senador Humberto Lucena, solicitando,
nos termos do art. 367 do_ Regimento Interno, õ desarquivamento do- Projeto- de Lei do Senado n~> 238,
de 1981, dC sua autoria, que introduz alterações na
Consolidação das Leis do TrabalhO. --Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
11.ormal.
O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo)- Item 19:

Votação, em turno único, do RiqúCfímento n9
78, de 1983, do Senador Humberto úic-ena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regínlento Inter~
no, o desarquivamento do Projeto de Leí do Senado
n'1 263, de 1981, que dispõe sobre a comercialização,
uso e controle dos defensivos agrícolas, instituindo

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
_---~ como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento· que
acaba _de $Cr aprovado será desarquivadÕ.-

O SR. P~ESID~TE (Henrique Santiflo)- Item 23:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 84,
de 1983, do Senador Pedro Simon, solicítando, nos
termos âo art. 36-7 do RegimentÕ Interno, o desarquivamento do -Pfõjeto de Lei do Senado n9 170, de
1979, de sua autoria, que altera as Leis n'i'S 4. 131, de
3 de setembro de 1962, 4.390, de 29 de agosto de
1964 e4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplinam
a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de
valores para o exterior, e dão outras providências.
Em votação o requerimeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
o--sR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 24:
Votação, em turno único, do Requerimento fl9 85,
de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitarido, nos
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termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 93, de
1980; de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema, rádio e televisão, da
História do Brasil ou de seus vultos.
Em votação o requer~mento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 25:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
86, de 1983, do Senador Affonso Cã.margo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~ 107, de 1980, de sua autoria, que veda a prática
do pugilato a menores de 18 anos, e dã outras providências.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) Item 26:
VÕ_tação, em turno úniCo, do Requerimento· nl'
87, de 1983, do Senador Pedro SimOn, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado N'~' 115,
de 1980, de sua autoria, que estabelece prazo para
- lanÇamento de novos modelos e marcas de automóveis nacionais e veículos afins, e clã outras providências.
Em votação o requerimento.
Ds Sr~. Senadores que o aprovam permaneçam sentadós: (Pausa.)
Aprovado.
A n1atéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 27:
Votação, em turno único, âo Requerimento n~>
·- 88, de 1983, do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~>
132, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a utiw
Iização de veículos de representação- no Senado Federal e dá outras providências.
Em votação...
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a trãffiitar-normalmente.
O SR. P~ESIDENTE ~Henrique Santillo)- Item 28:
_ Votação, em turno único, do Requerimento n9
89, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termOs do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei da Senado n 9 157,
de 1980, de sua autoria, que altera o paráSJ;;afo único do art. }9, modifica os arts. 29, 39,49 e 89 da Lei nl'
6.680, de 16 de agosto de 1979, que dispõe ·sob!e as
relaçõês entre o corpO discente e a instituição de en-sino supei'ior, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o·projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item29:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
90, de 1983, do Senador Affonso Camargo, solici·
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter-
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E a seguinte a redação final aprovada

no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado

n90 246, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar dos rótulos ou vasilha-

mes de bebidas, de qualquer espécie, ·as ingredíeiúeS
que entram em sua composição.

Em votação o re"queriinerito. -

Redaçio final do Projeto de Resolução o9 162, de
1981,
Faço saber que o Senado _Federal aprovou, nos termos
~o art. 42, inci_so VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
-

Os SrS. Senai:fOfes que o apraVam qUeícirii conse-rvarse como estão. (PaUsa.)

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerim-erito que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

Autoriza !) Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em Cr$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e
seis milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 30:

O S_enado Federal resolve:
Art. }9 1:: o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de Qutubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
246.000.000,00 (duzento-S -e Quarenia e seis milhões -de
cruzeiros) _o monf~nte de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à CaiXa Econômica Federal, mediante a utilização
de recirrsõido -FUndO de APolo ao--Desenvolvimento So~
ciai - F AS, destinado à implantação de módulos de Atividades Educativo-Artístico-Culturais, no Centro de
Convenções, Feiras e ExpoSiçõeS S/A, naQuele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.

Votação, em turno úniCo,- do Requerimento o'?
91, de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitariâo,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqtiivamento do Projeto de Lei do Senado n'il 252,
de 1980, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder Aposentadoria Especial ao Professor, na forma que especifica.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores Que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n' 252, de 1980, contüiUarâ em seu andamento normal, juntamente com o Projeto
de Lei do Senado de n9 253, de 1980, com o qual tramitava em conjunto.
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Art. 2\"

Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.
--

-

--

-

-

---

-
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o disposto na Lei Estadual n9 10.537, de 3 de julho de
1981, autorizadora da operação.
Art. 3~' .~ta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 35:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela ComiSsão de Redação em seu Parecer n9
2, de 1983), do Projeto de Resolução n9 155, de
1982, que ãutoriza à Prefeitura Municipal de Bagé,
Estado do Rio -Grande do Sul, a elevar em CrS
877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões,
cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros
e cinco' centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Em discussão á redaçãO final. (Pausa.}
Não havenao quem queira discuti~la, declaro-a encerrada.
-Encerrada a di"s-cusSão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regi:ni.eh.to Tnterno.
O projeto vai à promulgação. -

E a seguinte a

Tedação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n' 155, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 34:
O SR •. PRESID!CNTE (Henrique Santillo) -Item 31:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
92, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 320,
de 1980, de sua autoria, revogando a Lei n9 6.815, de
19 de agosto de 1980, que define a situação Jurídica
do Estrangeiro no Brasil, cria o Conselho de Imigração, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

Discussão, em turno único, da redação finaJ ( oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"
4, de 1983), do Projeto de Resoluç~o n' 202, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a
contratar operação de empréstimo externo no valor
de USS 50,000,000.00(cinqUenfu-rililhões de dólares
norte-americanos) destinada ao II Plano de Metas

Governamentais -

PLAMEG II -

79/83.

Em_ di~~~ãQ a reQação 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 vií- à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
O SIL PRESID.ENTE (Henrique Santillo) -Item 32:
Votação, em turno ún"ii::-o, do Requerimento n9
93, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto _de Lei do Senado n9 336,
de 1980,- de sua autoria, que dispõe sobre Privilégios
assegurados às Empresas de Auditagem de Capital
Nacional, e dá outras providências. __ _
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 33:
Discussão, em turno único; da redação final (oferecida pela Coinissão de Redação em 'seu Parecer n9
3, de 1983), do Projeto de Resolução n9 162, de
198 I, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em crs: 246.000.000,00 (duzentose quarenta e seis milhões de cruzeiroS) o montante
de sua divida consolidada.
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 matêria vai à promulgação.

Redação final do Projeto de Resolução n9 202, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do ar't. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N•

, de 1983

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contrâttir operação de empréstimo externo no Wilor de uss
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de do?ares norteamericanos) destinada ao II Plano de Me tas Governa·
mentais-- PLAMEG II -79/83.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~o Governo do Estado do Ceará autorizado
a real_izar, GQm a garantia da União, uma oper_ação de
emprêstimo externo no valor de USS 50,00ü,(}()(}.OO (cii:i~
qUenta milhões de dólares norte~americanos) ou equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo fimmciador a ser indicado sob a orientação do Ministério
da Fazenda e do Barico Central do Brasil, a ser u_tilizado
nos programas inseridos no II Plano de Metas Governamentais- PLAMEG II - 79/83, daquele Estado.
-- Art. 21' A Operã.ção realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive, o exame das
condições creditiCüiS-da operação a ser efetuado pelo MinístêriO dã:-F:izenaa.~enlãtfiCulaÇão-oom o Banco Cen~
trai do Brasil. nos termos do ítem II do art. l 9 do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos ·encarregados -da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza à Prefeitura MW}i"cip~l de Bagé, Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
_877.101.343.05 (oitocentos e setenta ~e_ se_te milhões,
centO-e um 1izil, trezentOs e quarenta e três cruzeiros e
cinco centavos) o montante de sua dfvida consolidada.

O Senado Federal resolve:
ArL 19 E a Prefeitura Municipal de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de II de outubro de 1976, do Se_nado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em CrS 877.101.343,05(oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiias e noventa centavos), correspondentes a
603.249.981,46 UPCs, considerado o valor nominal da
UPCde CrS 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em ja~
neiro de 1982; a fim de que poSsa contratar um emptêstirno de igual valor junto ao Banco _do Estado do Rio
Grande do Sul S/A., este na qualidade de agente finan~
ceiro do Banco Nacional de Habitação- BNH, destinado à· execução das obras de infra e superestrutura compreendidas no "PiOjeto deV~orização de Bairros", naquele Município, obedecidas as condiÇões admitidas
PeiÕ Bã.rico Cet1irar do "Brasil no respectivo processo
Art. 29 Esta ?-es~l.ução emtra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item36:
Discussão, em turno ·úniCo, do Projeto de Reso·
luçâO n<;> 111; di 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia. como conçlusão de seu Parecer n• 767,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mjnas Gerais (MGl a elevar _em CrS 928.441.006,00
(novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e
quarenta e um mil e seis cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 768, de 1981, da Comissão:
---:de Constit~,tição e Justiça, Pela constitucionalidade e
juridicidade.

Em discussãO .Q -projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores .que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) -
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ÓIÂRIO DOCONGRESSONACIONAL.(Seção II)

Aprovado.
A matéria vai- à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 117, DE 1981
. Autoriza o Governõ dO Estado de Minas Gerais
(MG) a elevar em CrS 928.441.()06,()1) (novecentos e
vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil
e seis cruzeiros) o montante de sua dMda coMolidada
interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 1"~ b o Governo do Estado de Minas Gerais
(MG), nos termos do art. 2'~' da Resolução n~' 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 928.441.006,00 _(novecC:iltos e vinte -é oito milhões, quatrocentos e quarenta e urh mil e seis cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto
à Caixa Econômica F~deral, mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social,
destinado à construção e reforma de prédios escolares integrantes do complex.o de ensino de 1" grau.
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiUo)- Item 38:
-Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 147, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como condusão de seu Parecer n~' 836,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal dejacarezinho (PR) a elevar em Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
tendo
Pareceres, sob n9s 837 e 838, de 1982 das
sões:

Comis~

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorãvel.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs_. Senadores_ que o_ aprovam permaneçam sentados. I Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
E o seguinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 147, DE 1982
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 37:
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 191, de 1981 (apreseriiadOJ)Cla Comissão
de Economia cOrrio- COnclusão de seu Parecer n~'
1.157, de 1981), que autoriza o governo do Estado
de Minas Gerais a elevar em CrS 415.n97.500,00
(quatrocentos e quinze milhões, noventa e sete mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dfvída consolidada, tendo
· PARECER, sob n~' IJ58, de 1981, da Comissão.
- de Constitutção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
Em discussãO o prójf:t.O. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 191, DE 198!
Autoriza o Governo do Estado d"e Minas Gerais a
elevar em Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e (iulilze
milhões noventa e sete mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 ,1;: o Governo do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 29 da Resolução n'~ 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$415.097.500,00 (qUatrocentos. qtiinZC-iiillhões
noventa e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Cãixa Econômica Federai; mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinação à aquisiÇão de equipamento para Centro de Saúde e Unidades Ambulatoriais, conStrução da Rede Física(Centros e Postos de Saúde), treinamento de Recursos
Humanos e instalação de BibliOtecas Regionais, naquCle
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo proCesso.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-

e

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarezinho
(PR) a e/emr em Cr$ 202.020.57_0,00 (duzentos e dois

mu.

miTJúJes. ~inte
qulnhentos e seterita- crUúirOsJ O
- iiiOnatante de sua dívida consolidizda interna.

O Senado Federal resolve:
Art;_ l~' ~-a Prefeitura fvl;uniC_í.Qaldejacarezinho, Estado do Paranâ, nos termos do art. 211 da Resolução n'~
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A., este D!! qualidade de
agenk financeiro do Banco Nacional da Habitação, des~
tinado à execução de obras e serviços através do Programa de Complementação Urbana- CURA naquele Município,- Obedecidas as condi~es admitidi:ú; pelo BSnCo
CCJ;ltral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O Sr. Nelson Carneiro..:.._ Peço a palavra, pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pela ordem, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Tive oportunidade, na segunda-feira passada, de oferecer ao exame do Senado Federal um requerimento
para a constituição de uma comissão especial para examinar o texto atual d:i Lei de Segurança Nacional, e oferecer ao exame do Senado Federal as considerações que
fossem julgaQa~ oportunas.
QuerO lOuvar, nesta oportunidade, a declarada anuência do Partido Democrático Social, embora não se comprometesse com os resultados que fossem obtidos naquela comissão.
O nobre Líder da Minoria, o ilustre Senador Humberto Luc_ena, através da Imprensa, declarou igualmente seu
ponto de vista e, também, o nobre -Deputado Nelson
Marchezan, Lfder na Câmara dos Deputados, acentuou
que era um traço, apenas o começo desse entendimento
que a Nação reclama entre todos os Partidos em busca
de uma modificação da legisfiÇã-o pãra atender, se possível e quando possível, às reivindicações que todos nós recolhemos_ de vârios setores da sociedade brasileira.
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Vejo,. Sr. Presidente, que acabamos de votar, na
qllintã.-felra, 38 projetas, 38 resoluções e, com surpresa,
verific_o que não figura, na Ordem do Dia de hoje, o exame _desse requerimento, que é um simples requerimento.
Amanhã é sex.ta-feira e a próxima semana será uma semana difícil, porque todos nós, integrantes da Bancada
do Governo, integrantes das Bancadas da Oposição e até
aqueles que não têm Governador para incensar. nem
para aplaudir, todos nós teremos que nos afastar de
Brasília,_ para acompanhar, nos nossos Estados, o início
das novas administrações, como os melhores votos, sejam de um ou de outro partido, de sucesso e de êxito.
Verifico, Sr. Presidente, que jã na próxima semana,
também,__ serâ muito difícil haver número nesta Casa,
para u-ma deliberação desse gênero. De modo que o meu
apelo, dirigido a V. Ex•, é para que esse requerimento figure na Ordem do Dia de amanhã, já que não há oposição oti, ao tnenos~ oposiçãO declarada. TOdos· OS dois
grandes_ Partidos manifestaram a sua simpB.tia pelo exame da matéria, não pela deliberação em si, mas pelo exame dessa proposição.
Estou certo de que, incluída na Ordem do Dia de amanhã, se terá votado o requerimento e, oportunamente, de
acordo com as Lideranças., será constituída a comissão
especial gu~·- 4entro de 90_dias, espero, cumpfirâ O seu
dever.
Era este o pedido que eu queria formular a V. Ex•, cer~
to de que a Presidência, ouvidas as Lideranças, colaborará para que esse requerimento figure na Ordem do Dia
da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- V. Ex•
-·pede a palavra pela ordem pãra umit reClamaçãO epãra
um apelo~
- - - ~ 0 SR--NELSON CARNEIRO- Para um apelo, mais
do que uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Para um
apelo, mais que para uma reclamação.
O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, como o nobre

Líder do PTB faz uma referência especial a minha pessoa, eu pediria a V. Ex• para me manifestar SObre este
apelo.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Pois
não. Eu apenas vou completar a resposta ao eminente
Senador Nelson Carneiro. b que informa--me a Mesa que
quem regulamenta esta matéria é o art. 76, especificamente, o si::U parágrafo 29 do Regimento Interno do Senado Federal, e que diz que, neste caso, se o requerimento for de autoria de Senador, dependerá de parecer oral,
em plenârio, da Comissão Permanente que tiver competência regimental para opinar sobre a matéria. Isso foi
estabelecido pela Resolução n~' 66, de 1972. O requerimento, portanto, de acordo com o parágrafo, foi encaminhado à Comissão permanente, no caso a de Segurança Nacional, para que ela Possa apresentar o parecer.
Esta é a resposta que a Mesa teria, em princípio, a dar
a V.
se bem que levará em conta o apelo que acaba
·
de ser feito.
Concedo a palavra ao Líder da Maioria, Senador
Aloysio Chaves..

Ex•.

~

·osR.ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - O Senador Nelson Carneiro pediu para consultar as lideranças
partidárias, no sentido de que o requerimento de sua autoria, que cria a çomi_ssã.o especial para estudar e propor
alterações na Lei de Segurança Nacional, seja apreciado
na Ordem do Dia de amanhã.
A Presidência gostaria de ouvir a palavra do Líder da
Minoria a respeito.
O Sr. Affonso Camargo -

Nenhuma objeção.
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OSR. PRESIDENTE(lienríque Santíllo)- Não havendo objeção das Lideranças partidárias, esta Presidência solicita inclusão do requerimento__ de autoria do Senador Nelson Carneiro na Ordem do Dia de amanhã e indica o eminente Senador Almir Pinto, membro da Co-

missão de Segurança Nacional, como Relator, em plenãrio, para fazer o relatório oral.
O SR. PRESIDENTE (licnriquc Santillo) -!lã oradores inscritos.

Com a palavra o Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ext não estã presente.

Com a palavra o nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senad~nes:
Informa-se que a reforma tributãria, a favor da qual se
manifestaram quase todos os candidatos ao Governo estadual, no último pleito, já tem suas linhas gerais elaboradas por oito tecnocratas federais, com uma proposta
concreta: redistribuição de responsabilidade e recursos
entre os governos federal, estadual e municipal,
reforçando-se a autonomia das comunas brasileiras.
No próximo ano, viria a proposição ao_Congresso Nacional e, se aprovado o projeto tal qual foi elaborado, seria reduzido ou eliminado o Imposto de Circulação de
Mercadorias sobre gêneros de primeira necessidade,
principalmente produtos alimentares. Haveria, por
igual, alterações na sistemâticã do Imposto sobre Produtos Industrializados, para redução da burocracia e do
formalismo contábil, propiciando-se a redução d"e despesas dos contribuintes.
Falando sobre a eliminação parcial do IPI, o Sr. Carlos Viacava, que preside a comissão encarregada de ela~
borar o projeto, declarou:
"Se um produto está sujeito a um IPI de 10% e a
um ICM de 16%, ele passará a ter um só imposto de
26%. Não haveria mais IPI e, com isso, ganhar-se-ia
também em matéria de--desburocratização, pois acabando com o IPI, as empresas ficariam com um único livro fiscal."
Pretende-se transformar o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias em imposto sobre o -consumo dos bens,
explicando o Sr. Carlos Viacava:
"Padrões de consumo são muito mais homogêneos que padrões de produção. E esta conversão_do
imposto de produção pode ser conseguida sem grandes modificações na sistemática do ICM, pela simples redução da alíquota nas transações interestaduais a zero, ou número próximo de zero..''
Essa alteração resultaria em perdas para São Paulo e o
Amazonas, sendo que este poderia ser compensado mediante medidas complementares, aplicáveis apenas à
Zona Franca. Paralelamente, o Governo Federal teria
reduzida sua arrecadação, enquanto, para compensar-se
transferiria aos Estados certas atribuições e responsabilidades da 6rbita federal. Alêm disso, a alteração do Imposto de Renda poderia atender a essa perda eventual de
arrecadação.
Trata-se de descentralizar recursos e decisões, de revitalizar o federalismo, que inspirou a criação da República. Um bom começo para isso consiste na racionalização
da mãquina tributária, tirando os municípios da triste situação de pauperismo financeiro que atravessam.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
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O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Insisto em discursar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com este terceiro pronunciamento, para divulgar a ten-ebrosa fr~ude_ que campeou nas eleições de 15 de novembro de 1982, em Mato Grosso.
Essa documentação que transcrevo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, são todas elaboradas pelo competente
advogado Dr. Edgard Nogueira Borges, Delegado do
PMDS, de Mato Grosso, junto à Justiça Eleitoral.
Nós aguardamos, com absoluta confiança, o julgamento da justiça, pois, a consagração da fraude e dos
corruptos representará a negação de tudo que se pregou.
Fez-se, neste País, uma Revolução para sanar essa anomalia. A manutenção daquilo que se prova estar de arrepio as boas normas do direito e da moral será a negação
de tudo pelo qual se lutou, no passado, ou seja, eleições
honestas, limpas e portanto que ligitimam os vencedores.
Nãci f0í o -caso de M3.to Grosso, em 1982._

DOCUMENTO A QUE SEiiEFERE o SR. SENÚJOR -GASTÃO MVLLER EM SEU DISCURSO:
EXM9 SR. DR. JUIZ TITULAR DA PRIMEIRA
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB- Secção de Mato Grosso, por seu representente
infril-assinado, ambos nomeados e regularmente qualifi. càdos no instrumento de mandato anexo (d_oc. 1), comparece perante V.Ext. para interpor recurso contra expedição de Diplomas, cujo ato solene se realizou a partir
das 19:00h no anfiteatro da Escoli'I'écnica Federal nesta
Capital, aos candidatos_a Prefeito_s e Vereadores de todos o municípios integrantes da Jt. Zona Eleitoral,
fundando~se _o presente .Recurso nos_ dize,res _dos Art.
262, IV, 265, em combinação com o Art: 15-8, e outros
dispositivos correlatados, todos do Có_digo Eleitoral e
nas "razões de recorrente" ab_a.jxo alinhadas,
requerendo-se a V.EXb9: que, caso não entenda de reformar a Douta decisão de diplomar os Recorridos, conforme lhe faculta o Art. 267, § 6t, parte final, do Código
Eleitoral, se digne de, após. regularmente processado o
pedido dos Partidos Políticos e candidatos diplomados,
faça subir o presente RECURSO·E RAZOES, à apreciação do Colendo Tribunal Regional Eleitoral do Esta.do~de Mato .Çir!)sso, Para:_OS Cfeito_S_previstos'em lei e,
c;ircunstanciadamente requeridos nas mesmas Razões.
, Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabá, 31 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, Advogado OAB MT 563 e Delegado junto ao
TRE dC -Mato Grosso.
Razões de Recorrente

EmérliOS Jutgãdores!
I. Os-.Fatos.
As eleições realizadas no dia 15 de novembro p. findo,
.sofreram a ação de um processo fraudulento jamais conhecido na história das eleições no País. Não se trata
apenas de atas fraudulentos isolados, mas, de um verdadeiro processo, dinâmico e cOntinuatiVo, com os diversos
atas interligados através do tempo pelo intuito ulterior
ilícito de fraudar a lei e o resultado da vontade popular.
Esse amplo processo, abarcou, desde o período de
qualificação eleitoral, a fase da votação, e a fase de apuração dos resultados, sein se esquecer das continuas fraudes e infrações praticadas durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral propriamente dita, com transgressões às disposições sobre propaganda falada, escrita e televisionada; interferência do poder económico; infraçào
à Lei de Transportes e Alimentação e abuso e desvio do
poder público estadual.
O processo fraudulento, abrangeu atos válidos, atas
nulos e atas anuláveis. mas que, em decorrência de se in-
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terligarem através de iritento ulterior ilicito e clandestino, importam na ineficácia do processo eleitoral como
um todo, pois que, como se sabe correntemente, a
sanção contra a fraude, não é a dc:cretação da nulidade,
mas, sim, a declaração da ineficácia, de todos os atas,
válidos. ou não, que compuseram a fraude in ou contra legen. Porque, sabe-se tamb~, não hâ o que se confundir
tecnicamente nulidade ou anulabnidade com ineficácia
do ato. E, ainda, que em se tratando de pro·cesso de fraude, nem sempre existem atas a anular, pois que a princi-pal característica da fraude reside exatamente na prática
de atas distintos e que, Considerados isoladamente, podem se _apresentar como juridicamente e formalmente
perfeitos. Mas que, em conjunto, propiciam o objetivoilícito e clandestino que só releva ao final, com o desmascaramento do processo fraudulento.
Assim, o simples relato da seqüencia de atas irregulares praticados visando ao processo eleitoral, permite
identificar êom clareza merídiana o intúito fraudulento
que viciou -todo o processo eleitoral e que, necessariamente, implicará na declaração de ineficácia geral do
processo e, cumulativamente, na decretação de nulidade
-dos atõs praticados em desconformidade com as dispo.sições legais. E, por amor à forma, na declaração de nulidade das eleições realizadas a 15 de novembro na I'
Zona Eleitoral.
__ ~~Q!_i~so, ~el~~iqi_lam-se em rápido elenco, ato~ e fatos
- irregulares, nulos, anuláveis, mas,. todos, componentes
do processo geral fraudulento:
1.1. Emissão de títulos falsos de eleitor
Iniciou-se com o assalto ao Catório Eleitoral, com o
furto de m~tterial em branco para confecção de titulas
eleitoraiS. Fato ãmplamente noticiado pe[a imprensa loCal e, ao que consta, ·com Inquérito na Policia Federal. O
Recorrente juntou -VârloS exemplares de tais titulas à reclamação n9 2Jf82 que trmita pei'ante esse- mesmo juízo.
Prosseguiu-se com o furto da chancela do ou carimbo
do Juiz Eleitoral e que era usado para autenticação da
documentação para feitUra de títulos. Ao que consta,
existe Inquérito a respeito na Poircía Federal.
ContinUoU~se, corri o ..estouro' 1 pela Polícia Federal,
de um "Comitê Eleitoral" de candidatos do PDS na Vila
Sta. Isabel, onde foram apreendidos centenas de títulos
- -falSificados e apetrechos de falsificação, iilclusive para
documentação de veículos furtadas. Existe Inque:rito na
_ Polícia Federal:
Completou-se esse ciclo, com entrevista do Dr. José
Ferreira Leite, Titular da I• Zona Eleitoral, denunciando
a omissão dO ExecutiVo -ein fornecer recursos para o bom
andamento do Serviço Eleitoral, bem como, a existência
de conluio entre funciOnários de Cartório Eleitoral com
falsãrios, a fim de .. atender aos interesses de candidatos
desesperados -com a derrota que se avizinha com as
eleições". Corroborada por entrevista do Exm'i' Sr. Dr.
Onésimo Nunes Rocha, DD. Presidente do TRE que,
pouco antes das eleições, reconhecia a eXistência de títulos falsos e anundava medidas para tentar impedir que
tais títulos fossem utilizados, bem como os títulos múltiplos.
1.2. Emissão de titulas a menores
O recorrente juntou à reclamação n' 24/82 em trami~
taçã.o perante esse JuiZ, algumas dezenas de títulos expedidos a menores, contrariando, não só disposições do
Código de Menores, mas, impedimento de ordem constitucional.
1.3. Emissão de títulos múltiplos
Que embora não sendo falsos, eram fabricados em duplicata, triplicata, etc.. Às vezes para o mesmo eleitor em
Secções ou Municípios diferentes. Também, às vezes,
com ligeiras variaç_ões no nom_e Q'U. dados de filiação,
mas, claramente com intuito de burlar a lei, pois que as
fotografias eram tiradas de ângulos diferentes, com roupa e penteados diferentes em épocas diversas, visando dificultar a identificação dos portadores e, muitos deles foram usados.
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O Recorrente juntou à Reclamação n9 24/82, inúmeros títulos em duplicata, inclusive de modalidade de titulo duplo em que o eleitor é o mesmo e a fotografia do
portador é diferente e que permite O chamado ..voto em
rodísio". Isto é, a mesma pessoa por(ando vãrios títulos
com nomes diferentes e votando em diversas secções ou
municípios diferentes.
Igualmente o Recorrente juntou à mesma Reclamação
n? 24/82, cópia de levantamento e conciliaÇão-de nomes
de eleitores, realizada por computador, com base nas liStas de eleitores fornecidas pela I• Zona Eleitoral. Tal levantamento foi efetuado assim: listagem geral, homónimos Município por Muriicípio e relação geraf dOs homónimos da I' Zona Eleitoral; obtido pelo "cruzamento"
entre os homónimos dos vãrios municípiOs. F. ;_1·-:. -~~·~!
tou na existência comprovada de 3l.215 "homdr.i;;~s"
e. cuja conferência com as respectivas folhas individuais
de votação, foi requerida a esse Juiz, para se separarem
os homônin16S verdadeiros.
I.4. Entrega de títulos a pessoas não autorizadas e
sua retenção
Milhares de títulos de eleitores foram entregues a cabos eleitorais e a pessoas não autorizadas por lei e, às vezes, aos preparadores de cidades do interior, que não os
entregaram aos seus detentores, ficando os eleitores impedidos de votar pelas dífLcu!dades e até impossibilidã.de
de localizar suas seções. O fato, além de constar da entrevista do Juiz Titular da 1' Zona,jã referida, éConlJ)l-ovado pelo Recorrente na Reclamação jã menCiOnada.
1.5. Localização de eleitores fora do local de sua residência
Como os casos deJuina eCade Clâudiá. em que centenas de eleitores foram designados para votar em Secções
a atê duzentos quilômetros de suas residências. Ficaitdo
com a opção de, ou não votar pela falta de trãnspOrtes
ou, submeter-se ao transporte monopolizado pelos candidatos do PDS; ao ..e-nC:urf31amento" e outras formas
de coação. Requereram esses eleitores, tempestivamente
ao MM. Dr. Juiz da I~ Zona Eleitoral a retificação de
sua designação e. ..não foram atendidosl
Ou. como no ca'so de PeixotO de Azevedo e Terra-Nova, em que, aegundo consta, perto de quatro mil eleitores, em sua maioria não reCeberam seus títulos antes das
eleições, retidos pelos preparad_ores daquelas localidades. Ou, alguns que receberam, no dia anterior ou no dia
das eleições, descobriram que haviam sido designados
para Secções distantes de suas residências -e aonde não
poderiam votar por falta de condução regular ou, nem
conseguiram identificür o local das SecçõCs, pela lnexisw
tência de listas e díficuldades Conhecidas pci.ni. se. dêsw
cobrirem as Secções onde funcionariam!
1.6. Qualificação e identificação de eleitores feitas com desobediência ao Art. 45, especialmente parágrafos
49 e 59 do Código Eleitoral.
O MM. Dr.luiz da I• Zona Eleitoral, ao invés de obedecer ao que está determinado nos dispositivos mendonados, delegou poderes a serventuãrios do Cartório e, ao
que consta, até mesmo a servidores de outras repartições
públicas, para que efe,t~;~assem a conferência de documentação que instruíram os requerimentos de inscrição
originária ou por transferência, o que veio a facilitar
enormemente a fraude, especialmente com relação à
emissão de títulos a menores e falsificados.

1.7. Emissão de milhares -de títulos de eleitor ••fora
de Cartóriõ"
Após as eleições, mediante denúncia de servidores
públicos que se dispuseram a testemunhar, pôde O R e~
corrente tomar conhecimento de que o MM. Dr. Juiz da
I' Zona Eleitoral, havia determinado a confecção de mi~
lhares de'titulos eleitorais .. fora de Cartório", erri rep-ar~
tições ou empresas públicas (CODEMAT, EMATER,
INCRA, PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA,
99 BEC, etc... );-pOr sefVidores absolutamente incompe~
tentes para .tal mister e, em desobediência frontal ao disposto no ArL 45, § 11 do Código Eleitoral que manda,
sejam títulos e folha individual " ... pree11chidos pelo Car-

tório". Tal atitude, completamente inusitada e aberrante
de qualquer suporte jurídico, corresponde, na prática,
simplesmente, a criação de Cartórios Eleitorais Particulares pelo Juiz Eleitoral.
Todos os documentos confeccíOnados em tais "Cartórios", são nulos de pleno direito e, de conseqaencia, os
votos que geraram, tais como os anteriores. E, a iniciativa abriu caminho fácil e definitivo à fals:f..;a~~o, pois,
não tendo o Juiz sequer temno para assinar títulos (tanto
que lhe nomf"~;am Lllll Juiz Auxiliar). como é que iria
conferir tcl.lo o material "em branco" que estava sendo
oentr.... ~ue a·os "cartórios clandestinos"?
1.8. Títulos de eleitor cancelados pelo Juiz e, posteriormeJ'Jte, dados como "aptos a votar".
O Recórrentejun~ou à Reclamação n9 24/82, relações,
com nomes e nómeros de títulos de eleitores e indicação
dos Diários cie Justiça de onde foram retirados e conferidos e que demonstram o seguinte: o MM. Dr. Juiz da 1•
Zona Eleitoral, mediante reclamação de Delegados do
Partidos de Oposição, comprovou a existência de quase
um milhar de títulos em duplicata e fez publicar na imprensa oficial o seu cancelamento. Entretanto, dias após,
o mesmo Juiz p~blicou a lista dos eleitores "aptos avotar" nas diversas Secções da Capital. E..•surpresa: os
títulos ••cancelados" estavam relacionados como ..aptos
a votar''! Isso, na Capital. E o que dizer dos Municípios
do interior, cujas listas de votantes o MM. se recusou a
publicar?
Evidentemente que tanto ambos os títulos são nulos
de pleno direito e, de ConSeqUência, os võios qu-e gerardm. Porque, a pena para a titulação múltipla, é a exclusão do eleitor. O cancelamento dos títulos, ê mera conseqüência. (Art. 71, III. e seu§ 1~. do Código Eleitoral.)
1.9.

QualifiCação de eleitores sem publicação de edi-

t~is.

Todos os títulos de eleitor firmados pelo MM. Dr.
Juiz da 1~ Zona Eleitoral e seu Auxiliar, estão sujeitos à
impugnação de sua validade, sem que tenha ocorrido a
_ anistíadorã "preclusão". Porque, foram, todos eles (exceção de alguns de transferência), expedidos contra o
mandamento do art. 45 e seu§ 69, do Côdigo Eleitoral.
Se não houve edital, não houve chamamento para impugnação oportuna e, portanto, não ocorreu preclusão.
Por isso, o Recorrente impugna a validade de todos esses
títulos, de todos os títulos firmados pelo Dr. José Ferreira u"ite.- Omar Rodrigues de Almeida, até que se prove,
mediante conferência, a regularidade de sua expedição
pelo confronto com os documentos que lhes deu origem.
Junta à presente "certidão" passada pelo Cartório Eleitoral, dando çonta d_a veracidade da afirmação.

I.IO._ Utilização do "voto itinerante" Ou ••voto em
rodízio".
Os portadores de vários títulos, duplicados ou falsos,
saíram em -"alegre passeio eleitoral" no dia 15 de novembro, votando em diversas cidades circunvizinhas ou
em secções diversas da mesma cidade! O cruzamento
computadorizado dos eleitores. da I • i:on.(. indicará
grande parté dessa moçada alegre e patriótica, quando
Conferido com as folhas de votação. Dizem que tais folhas jã desapareceram dentre o material utilizado na
e:leiçõa. De qualquer forma, meSmo tendo desaparecido
o total das-pessoas que compareceram para votar o que
co.nsta dos "boleti~s de urna", não conferirá com o totaJ
-- das folhas individuais e folhas de votação em separado e
anexo 2.. Ficando demonstrada a sua presença como
"votantes fantasmá"!
1.11. Títulos nulos porque firmados por autoridade
incompetente.
O Egrégio TRE,_por resolução públicada no D.J. de
24/7/82. designou o Dr. Omar Rodrigues de Almeida,
para Juiz Auxiliar da 1• Zona, com ·~competência e jurisdição voluntãria, parcial e limitada", aos poderes de asw
sina r títulos dos Municípios da I f Zori3. Eleitoral, à exceç5o da Capital, embora -o Recorrente tenha juntado à
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Reclamação 24/82, exemplar do titulo da Capital firmaw
do pelo referido Juiz, se não for falso.
O que imPOrta, porem, é que, com a devida vênia, desconhece o Código Eleitoral e a Organização Judiciâria
local, a figura anõmala do Juiz Eleítoral Auxiliar, com
competência e jurisdição limitadas, nem tem referida
C;-.rte, competência para a inovação, que contraria frontalmei"Jte OS -pÕStÜlados jurídicos em torno de jurisdição e
competência, ferindo de morte a validade dos atosjurídicos praticados com sua infringêncía. ·
I. 12. Ausência de Policiamento durante as eleições
em toda a Zona e, com desobediência à ordem judicial
em volta. da Capital

O que permitiu verdadeiro massacre aos partidos de
oposição, por parte dos fiscais e cabos eleitorais do PDS.
O Recorrente, temeroso do fato, antes das eleições, requereu regularmente a requisiÇão de Força Federal para
vã-ríàS loC"alídadeS como Alta Floresta, Sinop, etc... Não
foi atendido, sob a alegação de que havia compromisso
do COmando da PM em reforçar o policiamento no Estado todo. O que se viu. foi exatamente o contrãrio. O
Sumiço total do policíàmeilto, e a ocorrênda de todo
tipo de infrações, sem que se tivesse a quem recorrer.
Na Capital, foi mais grave. O MM. Dr. Juiz Eleitoral,
determinou a formação de um "cordão sanitãrion em
volta da Capital, para evitar o transporte irregular de
eleitores e tentar minimizar os efeitos dos votos múltiplos em cidades circunvizinhas. Entretanto, verificando
pessoalinente a execução da ordem, no dia 15, pode
constatar que o policiamento que havia sido colocado
dia 14, havia desaparecido e o transporte de eleitores
sendo feito sem nenhum obstáculo. Por isso, encãminhou ••expediente" a respeito, no mesmo dia 15, ao Egrégio TRE.

1.13. Transporte irregular de urnas e utilização de cédulas adrademente preenchidas.
Como foí o caso _de Alta Floresta. Que, distando pouco mais de duas horas de avião, da Capital, as urnas que
saindo daquela cidade às 6 horas do dia 16, só apartaram
no Ginãrio de Lixeira às 18 horas do mesmo dia!
Posteriormente, o próprio PDS II daquela cidade, endereçou Recurso a esse Juizo, arguindo a existência de
dezenas de urnas contendo milhares de votos idênticos e
preenchidos pelo mesmo punho!
1.14. Montagem de falso posto de ••recepção de urnas" e substituição do conteúdo das mesmas.
No dia IS, ao se encerrar a votação, o Dr. João Basco
Nazareno, acompanhado de mais duas pessoas, acompanharam o "observador eleitoral" nomeado pelo MM.
Juiz para conduzir uma urna do Distrito da Guia, onde
funcionava ele como fiscal. Para sua supresa, a urna, ao
invés de ser conduzida para o Ginãsio da Lixeira, foi levada para a Agência do Bemat em Várzea Grande, onde
existia uma faixa com a inscrição ..Justiça Eleitoral Posto de Recepção de Urnas", guarnecido com "funcionários", etc... Insurgindo-se aquele fiscal, mediante
ameaças, impediu a entrega ali da urna e sua condução
para o Ginãsio da Lixeira. Dando conhecimento do fato
à Autoridade Competente.
Quntas urnas jã haviam por ali passado e seu conteúdo substituído. Só Deus e os malandros que ali se encontravam- sabem. A variedad~, porém, é que na Reclamação n9 24f82, foi anexada uma cédula "votada", devidamente assinada pelos Mesãrios e que foi controlada na
Rua no Bairro Cristo Reil
I. 15. Apuração de votos com coação e por Junta
Apuradora Incompetente
Os fiscais doS partidos de oposição eram continuamente advertidos pélos Juízes Presidentes de Juntas de
que não estavam ali para "perturbar" e "atrapalhar" os
trabalhos de Apuração, sempre ameaçado de expulsão
do recinto. As impugnação não eram registradas nos boletins~ Esses, eràm confeccionado com longo atraso, ensejando até a suspensão das apurações por reclamação
de Recorrente. Votos tomados em separado e cuja apu-
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ração se pedia "em separado" eram indeferidas as im~
pugnaçães e os votos misturados aos demajs; contaminando o conteúdo das urnas. Sobe o assunto, existe representação encaminhada ao Calenda TRE e não-se sabe
de nenhuma providência que fosse tomada para corrigir
o absurdo, que continuou até o final da_s apurações.
O Presidente da Junta Apuradora o9 2, Dr. Diocles Figueiredo, ao terminar a apuração dos Municipios que
lhe competiam, segundo a jurisdição outorgada pelo
D.J. de 30/9/82, resolveu "acelerar" a apuração e passou a "auxiliar" a apuração dos votos da Capital, para
cuja apuração não tinha competência, o que só veio a
multiplicar a balbúrdia e a impossibilidade de fiscalização eficaz, já que o número de fiscais da Capital teria
de ser dobrado e o Recorrente foi tomado de surpresa
pela atitude _inédita e ilegal. Pois que a fiscalização da
apuração do interior, é normalmente feíta por fiscais dos
respectivos Diretórios MuniciPais. E o Diretório da Capital não estava preparado para dobrar sua fiscalização,
jã na fase final, com todo mundo cansado e sendo apanhado totalmente de sunresa pela medida.
II. O Direito
·
II.l, O cabimento do Recurso
O Código Eleitoral em seu art. 262, IV, estabelece que
o Recurso contra ExpediçãO de Diploma caberá, entre
outras hipóteses ali previstas, pela "concessão ou denegação do diploma, em manifesta"
"contradição com a prova dos Autos, na hipótese" do
art. 222.
Isto é, viciada por processo fraudulento, de falsidade,
coação e outros meios ilegais que o referido artigo 22,
enumera.
Portanto, o presente Recurso tem perfeita cabida. Porque, as fraudes ora denunciadas e que se comprovam
com os documentos anexos e providências probatórias
requeridas na Reclamação nv 24/82 noS termos do Art.
266 e seu parágrafo único do C. Eleitoral, demonstraram, sem sombra de dúvidas, um pro-cedimento recursal
regularmente interposto, a existência dos vícios alegados.
Não poderiam, por isso, os Diplomas serem expedidos
regularmente como o foram, por contrariar tal diplomação, frontalmente, o dispositivo aludido inicialmente,
11.2. A invalidade dos documentos e atas defeituosos impuganados e a ineficácia geral do processo eleitoral viciada de fraude
-Os títulos eleitorais de menores, são nulos de pleno
direito, porque sua expedição configura desobediência a
mandamento constitucional, isto é, o art. 147, caput, da
C.F. Os a tos e documentos emanados em desobediência
à C.F. são nulos de pleno direito, ex tunc. Pro-vã.da a
ocorrência dos votos de menores, não compete ao Recorrente provar a quantidade de tais votos, mas, à Justiça Eleitoral, mediante o chamamento e conferência dos
eleitores e títulos, forma prevista pela Lei Eleitoral. A
parte, compete, segundo art. 266, parãgrafo úriicõ, do C.
Eleitoral, " ... indicar os meios a ela condl.\centes" (à
fraude).
-Todos os títulos eleit_orai_s _fin:n_ados pelos Srs. Drs.
Ferreira Leite e Omar Rodrigues de Almeida, estão impugnados, porque: ou foram firmados por Autoridade
Incompetente: ou são falsos; ou_s_ão múltiplos; ou de defuntos ou de menores; ou de praças de pré. E a impugnação é oportuna porque, tod_os foram expedidos de maneira irregular, com desobediência ao art. 45_, §§4~', 5v, 61'
e uv, do Código Eleitoral. Não te_ndo os_ Partidos, em
nenhuma oportunidade, sido intimados por editais, de
que se estavam expedindo inscrições primárias-impugnáveis, nem que se estavam entregando documentos sem
conferência pessoal do Juiz, e a pessoas não habilitadas
ao recebimento, nem que se haviam_ criado vários- Cartórios Eleitorais_ Par_ticulare_s nas Repartições Públicas
comandadas pelo PDS. Portanto, todos esses títulos, isto
é, todos os títulos eleitorais da I• Zona, são ineficazes,
até que a Justiça Eleitoral comprove em conferência regular, com o chamamento dos Partidos Políticos, que os

Sexta-feira li

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONt\L (SeçãoJI)

mesmos não possuem nenhuma irregularidade, ratificando aqueles que estiverem de acordo com a lei e anulando
os que a contrariaram.
-A soma de tod9s os a tos irregulares enumerados e
provados, demonstfi Claramente a existência de um -amplo processo de fraude eleitoral, que abrangeu, desde a
qualificação, até a apuração. Em tais condições, sendo a
sã_nÇão para a fraude, a-declaração da ineficácia dos atas
fraudulentos, a conseqUência ini.ediata será a declaração
da nulidade do pleito realizado em 15 de-novembro na t•
Zona Eleitoral, com a conseqUente invalidação e cancelamento dos Diplomas expedidos.
11.3. lnocorrência dê "preclusões"
As alegações de "preclusào" têm sido a tábua de salvação dos beneficiários e praticantes de atas fraudulentos. Mal interpretada e inovada como recurso salvador,
está se transformando em meio heróico de anistiar e convalidar alo.s nufos" e ioda natureza no processo eléitof-al.
Mas, vê-se que as alegações ora apresentadas, não podem ser colhidas por nenhuma "preclusão", Ou, são de
natureza constitucional (menores, defuntos, praças), ou,
o conhecimento dõ fato foi superveniente, sem culpa do
Recorrente. (Art. 223 e§ }9, do C. Eleito~al.) E, sempre
que tomou conhecimento, protestou, representou, reciãmou, esperneou, embora, até agora, não tenha sido atendido.
Quanto aos atas nulos de pleno direito, o C. Eleitoral
não pode ser interpretado de molde a revogar os faz_eres
do Código Civil em seu art. 146 e parágrafo úniCo. E, as
alegações do Recorrente, estão amparadas pelo já referido Art. 223, em seus§§ 29 e J9, do C. Eleitoral, em se tratando de conhecimento posterior ao fato, sem culpa do
mesmo Recorrente.
Como impugnar a inscrição de eleitores, se não se
publicavam editais como manda a lei.
Como impugnar a inscriçãO de menores, se o Recorrente, nem ninguém, sabia que o Juiz estava desobedecendo à lei, não conferindo documentos e deferindo inscrições a menores, quando, às vezes, nem ele teria condição de sa_be_r_!_pois as certidões eram falsificadas.
Como impugnar votos de defuntos, pois que os Partidos não tinham a obrigação de saber que os Titulares de
Caitório de Registro Civil est~vam ou não mandando as
relações exigidas pela Lei e que o CartÓrio Eleitoral não
estava ·~dando baixa" nos eleitores mortos?
Q;;mo ímp:1gnar títUlos feitos fora de- Cartório, em repartições do PDS, se· os Partidos jamais foram notificados pelo Juiz de que ele resolvera instalar "Cartórios
Parti.culares" naquC?las repartições?
Como poderiam os Partidos imaginar que o Juiz Eleitoral mandara o Cepromat listar os eleitores da 1~Zona
e estando de posse da listagem computadorizada antes
das eleíções, como veio a Saber agora, e não tomou _pr'?vidência~_p~ra conferência e eXpurgo dos títulos dos falsos homônimos?
E_nfim, nem o Recorrente, nem os demais Partidos,
têm a obrigação razoável de imaginar que o Juiz Eleitoral está na função para descumprir a lei se eles não o policiaram diariamente em todos os seus atas. Pelo contrário, o que devem saber -e-sabem que a função precípua
do Juiz é velar pelo integral cumprimento da legislação
eiTf Vigor.
Assim, nenhuma das costumeiras e supostas "preclusões" que costumeiramente são argílidas pelos beneficiários de fraudes eleitorais, pode colher o presente recurso.
li!.

As Provas

O Recorrente junta à presente petição alguns documentos comprobatórios dos fatos alegados e cópias de
alguns requerimentos de certidões encaminhados ao Juíz_o__d_a_ L!_Zooa_ Eleitoral, por cuja juntada de certidões
protesta, qu<Jndo as receber.
Utilizando-se da faculdade consignada na Lei Processuãl CiVil, detet-ffihie V. Ex~ a extra_ção de cóp"ia fotOstática de toóaS as provas que o Recorrente fez juntar à Reclamação n~> 24/82, responsabilizando-se pelaS despesas.
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Ã exceç~o da l_istagem d~ homónimos, por extremamente
·volumosa, para cuja sub~otituição, mande V. Ex• certificar nos Autos, como se acha feita e o montante de "homônimos.. encontrados na 1• Zona.
Requer tambérit, mande V, Ex' juntar ao presente Recurso~ cópia do Ofício ri9 200/82, de 7jset/82, expedido
por esse Juízo ao Egrégio TRE; também por fotocópia,
dos documentos referidos no art. 156, caput, do C. Elei~
torai: e, ainda, do expediente encaminhado pelo Juiz da
1~Zona ao Egrégio TRE, no dia 15/11/82, sobre o não
cumprimento de sua ordem para estabelecimento de barreiras policiais nas estradas- que demandam os Municípios circunvizinhos à Capital.
Pr_otestafJdO pela juntada de novos documentos durante a instrução do presente Recurso, apresenta o seu.

/V.

Requerimento

a -cancelamento dos diplomas expedidos em favor
de todos os_ Çandidatos a Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Suplentes diplom<Jdos pelo Juízo da l ~Zona Eleitoral:
b - anuhlçào das eleições na I• _Zona Eleitoral de
Mato Grosso;
c~ reáiiziCão de imediata revisão do eleitorado da 1'
ioil3- E-leitoral; sob a sua supervis-ão da CorregedoriãGeral da Justiça Eleitoral e com a assistência dos Partidos, p::1ra a Exclusão dos_Eleitores com inscrições múltiplas, praças de pré, falecidos e relarização da designação
dos eleitoreS que requereram-sua permanência em Seções
próximas às suas residências e corrigendas de outras
anomalias e irregularidades; (art. 71, I e III, e§ I~', do C.
Eleitoral);
d - renovação d_as eleições nos Municfpios que integram a 1' Zona Eleitoral de Mato Grosso, considerando
que a declaração de inefi_cácia geral dos atas e documentos irregularmente praticados e confecionados e anulação dos documentos e votos nulos, será sempre muito
superior à diferença final de sufrágios obtidos entre os
candidatos do PDS e PMDB e, ainda, que a anulação
implicará de qualquer forma, na possibilidade de alteração da classificação entre os candidatos proporcionaiS,
tanto no mesmo Partido, co-mo, entre os Partidos, tudo
nos termos do art. 72, parágrafo único, e art. 224 do Código Eleitoral;

e - providências para promoção da responsabilização criminal daqueles cuja autoria estiver provada na
prática de crimes eleitorais e outros, denunciados neste
Recurso.
Tudo isso, afinal, e, após regularmente processado o
presente Recurso, _com a intimação de todos os Partidos
Políticos, Ministério Público Eleitoral e Candidatos Dipi arriados pelo Juizo da 1~ Zona Eleitoral, na forma prevista pelos arts. 265,266, 267 e seus§§, do C._Eleitoral, e,
não reformando V. Ex• o ato de Diplomação, conforme
lhe é facultado pelo art. 267, § 6~', infine, do C. Eleitoral,
se dig_ne de encaminhar o presente Re_curso e razões, isntruído também com a Certidão da Ata de Diplomação, à
apreciaÇão do Calenda TREpara que aqueles Eminentes
Juízes, dêem provimento ao Recurso, atendendo ao que
se acha circunstanciadamente requerido acima.
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabá . .31 de dezembro de !9H2.- Edef{ard Nogut.>ira
Borges, Advogado_ e Delegado do PMDB- MT junto
ao TRE.
EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRtGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, por seu representante legal infm-assinado, Delegado junto a essa Egregia Corte, comparece perante essa
PresidCncia para, nos Autos de "Recurso contra Expedição_de Diplomas" ajuizado perante o Juízo da I• Zona
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Eleitoral e ali autuado sob n~' 6_7/83, ora nessa Corte, expor e, afinal, requerer, o seguinte:
1. No dia 29~12~82, a partir das 19:30 h, realizou~se 3.
sessão de Diplomação dos candidatos eleitos nos pleitos
municipais sob a jurisdíção da 1' Zona Eleitofa1.-No dia 31~12-82, às 17:30 h, o subscritor da presente
apartava ao Cartório Eleitoral da 1' Zona com "Recurso
contra ExpediçãO de Diplomas", não poden-do dar en~
trada no mesmo porque não-existia furii:"iOOâríO de-plantão além das 17:00 horas e riaquile Cartório só se ericon:
trava de plantão o Sd -PM João -B_oscO Borges Reiende,do ]9 BPM. No momento em que se tentava ligação com
a residência do Dr. Walter Fonseca, Chefe daquele Cartório Eleitoral, chegou o Sd PM Salvador Pereira Borges, do 29 Pelotão de Guardas do Palácio, que tudo presenciou. Não serido localizado o Dr. Walter em sua residência, o subscritor da presente de dirigiu à resídência do
Dr. Denizart Augustõ -oe- MeilO, Diretor -do TRE,
dando-lhe ciência do fato e exibindo-lhe o Recurso, que
deu entrada no dia seguinte- 1-1-83- às 8:30 h, no re-ferido Cartório Eleitoral.
· -2. -Surpreendentemente, ao ler o D.J. de 12 do corrente, o Suplicante põde tomar conhecimento-de que es~
tavam sendo encaminhados ao TREdois "Recursos contra Expedição de Diplomas", sendo que um deles, pelo
" ... PMDB, por seu Delegado que descreVeu inicial,- Porém, sem se qualificar pessoalmente", como se vê da
identificação das partes naquela publicação.
3~ Compulsando os Autos nesse Tribunal, pôde o
Suplicante constatar mais uma anormalidade: o Recurso
regularmente interpôsto e que dera entradp em Cartório
na dia 1-I-83, fora autuado depois do Recurso Irregular,
que ali apartara dois dias depois, - no dia 2-1-83, às
14:05 h- fora protocolado antes, no Cartório Eleitoral,
recebendo o nl' 67/83, enqúa!'ffo-Oprim.eiro reCurso recebem o n~' 68/83. Isto é, houve uma inversão na ordem de
entrada dos processos, isto é, na ordem de registro em
Juízo.
Mais curioso_ fiCou ainda o Suplicante, quando -constatou que o surosto "Recurso" está datilografado em papel sem timbre, firniado com assinatura ilegível e, sem
nenhum elemento que possa identificãr o s-ubscritor! NO
Partido, ninguém tem conhecimento de quem ou a que
propósito, foi apre.~entada a peça esquisita e extemporânea. E, o mais gozado, é que o MM. Dr. JUiz- Eleitoral,
tão cioso quanto às "preclusões", intempestividades,
etc ... com que vive açoitando o representante legal do
Suplicante, deu an-damento pe-rfeitamente normal~. peça
tão esdrúxula!
4. Fícou então o SUplicante matutando sobre as razões embutidas na manobra. E, entre as várias conclusões passiveis, chegou a uma bem plausível: o suposto
Recurso está vazado em linguagem agressiva até, acusando claramente partido adversário pela realização de
fraudes, mas, não junta sequer um documento de prova,
nem aponta qualquer meio conducente à fraude. Portanto, muito fácil de ser desprovido!
Ora, recebendo tal "recurso" um número de registro
menor, adquiriria automaticamente precedência para ser
jUlgado, tendo em viSta as âisp-osições -do Art. 261 e seus
§§, do C. Eleitoral. E, improvido o prírrieiro i-eCUrso~ automaticamente estaria extinto o subseqUente que versa a
mesma matéria já julgada_! Bonita alicantinagem! Uma
coisa fica patente: imaginação é o quiilão falta aoS-beneficiários da fraude denunciada!
5. Cumpre 8.Inaa a-o Suplicante Servir~sc da oportunidade para argüir outra irregularídade processual que
está ocorrendo com relação aos recursos aludidos na
presente, e que poderã -irriplicar em nulidade futura.
Trata-se do seguinte._
O Suplicante esteve fazeitdo verifiCações quanto ao
andamento dos Recursos de seu interesse junto a e~sa
Corte e pôde constatar que aí existem:
-02 (dois) Recursos de "Exceção de Suspeição"
(Procs. nl' 5/83 e 6/82), contra o funcionamento do Dr.
José Ferreira Leite, MM. Juiz da 1• Zona Eh~itoral, nos
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Recursos de "Reclamação" (Proc. -24f82~P· Zona) e
•·Recurso contra Expedição de DiPlomas" (Proc. 68/83~
I• Zona). Ambos os Recursos estão distribufdos ao Dr.
Wandyr Clait Duarte;
__:em flagrante desobediência à .ordem_ do DD. Relator, o Excepto continuou funcionando noS recursos mencionados, fazendo com que os mesmos subissem à apreciação dessa Corte. NoTRE, ditos Recursos foram distribuídos, respec~ivamente, ao Dr. Eliseu Cerisara e ao
J?r. Pomp~o _Filho.
6. Essa distribuição, entretanto e, com a devida vénia, -é irregular e maculará indeleVelmenie de nulidade
plena, todos os atas que tais relatores vierem a praticar
nos processos a eles distribuídos. Isso, em ra~ão do que
dispõem os Arts. 260 e 269, parte final, do C.. Eleitoral
que, igualmente, fulmina com a pena de nulidade, não só
os atos do Relator, como os do próprio Tribunal, o que
equivãle dizer que nUlificará qualquer julgamento.
Pois que, em te.ndo o Dr. Wandyr Clait Duarte sido
des!g~ado_ Relat~r dos_dois primeir.os recursos que dizem
respeito a toda a Primefra Zona Eleitoral, a- ele, pOr prevenção legalmente determinada, será o Relator de todos
os demais Recursos que afetarem referida Zona Eleitoral
como um todo.
7. Eiil conseqüência do exposto e prov-ã.do, é apresente _(.:ndereçada_ à apreciação de V. Ex• para requererlhe:
a)- que, considerando não ter ainda nenhum dos
dois Relatores designados (Dr. Cerisara e Dr. Pompeo
Filho) se manifestado nos Autos dos Recursos que lhe$
foram disÍributcios, criàndo conflito_ ~e jurisdição, se digne V. Ex~. de de oficio, determinar o cancelamento das
distribuições a eles feitas, mandando que ditos recursos,
por conexão e dependência obrigatórias, sejam redistribuídos uo Dr. Wandyr Clait Duarte;
b)- se digne de, considerundo o exposto na parte inicial do petitório, determinar o arquivamento do esdrúxulo e apócrifo "Recurso contra Expedição de Diplomas" autuado sob nl' 67/83 pefo Juízo da 1• Zona Eleitoral ou, se assim não o entender V. Ex•, se digne de considerar a presente como absurdo "Pedido de Desistência"
quanto ao andamento de referido "recurso". E, sob
quaisquer das decisões, determine que os "Autos" dO referido "rc:curs9" sejam apensadosaos Autos do "RecurS~? contra Expedição d~ Diplomas" autuado sob_ 0~_68/83
pela I' Zona Eleitoral, para que ali permaneçam como
prova a mais dos "métodos" com q_ue se pretendem validar jl}ridicamente as el<;:_ições na 1' Zona_Eleitoral.
Termos em que,
P, c E. Deferimento,
Cuiabá, 17 de janeiro, de 1983.- Edegard Nogueira
BOrges, Advogado e Dei. jurtto ao TRE- Mt.
EXMO. SR. DR. ONBLINO NUNES ROCHA- DD.
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
MATO GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, por seu representante legal infra~assinado, comparece perante V. Ex• para apresentar
Exceçào de suspeição por parcialidade
contra o Dr. José Ferreira Leite, MM. Dr. Juiz Titular
da i' Zona Eleitoral de Mato Grosso, com fundamento
nos fatos e razões de direito a seguir expostos:
l. N.o dia29-l2-82, o Excipiente adentrou com uma
"_E~c;_eJ;:_ão de Suspeição'' nessa Corte, com pedido de que
o Excepto fosse declarado suspeito para funcionar no
Recurso de "Reclamação" n~' 24/82, em processamento
perante aquele Julzo. Exceção essa protocolizada sob n9
1362/82.
2. No dia 31-f2-82- hOje- o Excipiente eStá dando ingresso perante o mesmo Juizo da 1• Zona Eleitoral,
de "Recurso contra Expedição de Diplomas". E. conco~
init8.ntemente, com a presente "Exceção di Suspeição"
contra aquele Juiz, pois que o mesmo tem a faculdade de
reformar suas decisões anteriores, segundo o disposto no
art. 267, § 6~', in fine, do C. Eleitoral.
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3. Teoricamente, pareceria uma redundância o ingreSSO dà pfeSerlte ExceçàO, à vista do princípio dá-identidade física do Juiz. Entretanto, "gato escaldado. d'água fria tem medo" diz o refrão popular. E, antes que se
argúa mais uma "preclusào, contra o Excip!ente;-quer o mesmo acautelar-se, evitando-se qualquer dúbia iitiCrpretação futura. Por exemplo, de que, aceitando posteriormente, ato praticado pelo Juiz, fica sem efeito sua
pretensào manifestada anteriormente.
Por isso, quer reafirmar que continua convencido das
razões que alinhou na anterior "Exce·ção de Suspeição",
e julga que as mesmas permanecem com inteira procedência, também para o processamento e julgamento do
"Recurso contra Expedição de Diplomas".
E, são elas:
A- O Exdpiente apresentou- ao M-M: Dr. Juiz Titular da P Zona Eleitoral, "Recurso de Reclamação", argUindo a nulidade geral das eleições realizadas na referida Zona no último dia 15 de novembro, em razão de procedimentos fraudulentos e nulificadores generalizantes
que vieram a desnaturar todo o processo eleitoial.- Entre os fatos articulados, argiiiu o Excipiente fatos de
correntes da atuaçào pessoal do referido Juiz, ora E:<Cep~
to, tais como: cancelamento de títulos eleitorais, s-em a
conseqüente exclusão do eleitor e, posteriormente, relacionando tais títulos e eleitores como ••aptos a votar'' em
listas que fez publicar no DJ. MT; entrevistas concedidas
pelo excepto, reconhecendo o envolvimento de funcionários do Cartório Eleitoral com quadrilhas de falsários;
assinaturas de títulos de menores; entrega "de títulos eleitorais a pessoas não autorizadas por lei e que os retive-ram em detrimento dos eleitores; não observação de normas de lei eleitoral quanto à qualificação de eleii.oi-eS;-delegando poderes pessoais a servidores para exame d=e documentos de identidade dos requerentes de inscrição-prímfrria: criação de "Cartórios Eleitorais Particulares" em
RcP<irtições Públicas e sociedades de Economia Mista,
coma a elaboração ali de milhares de títulos nulos; não
atendimento de requerimentos de centenas de eleitores
de Sinop e Juina, que contra disposição do Código Eleiforàl, haviam sido design-ados para votar em SecçõêS localizadas a até duzentos quilómetros de distância dos locaiS de suas residências, em zona rural, sem meios de
tnmsporte regular. Enfim, uma série de atas, nos quais a
participa.;:ão do Juiz é inegável e que, prima facies, agride
violentamente as normas do direito eleitoral vigente.

- b__- Entretanto, conhecedores os Excipientes do acúmulo de sen-·iço na vastíssima I• Zona Eleitoral, preferiram entender que essa participação omissiva Ou comfSs"i:
va do Excepto, fora errónea e não suspeitosa, mas, necessitava de amplos esclarecimentos em Juizo e que, só
ele, pessoalmente, poderia fornecer cOm a Presteza e precisão .necessárias.
Por isso.. .arrolaram-no como testemunha e apresentaram, concomitantemente, àquele Magistrado, Exceção
de lmpedímenio, pelo mesmo recusada e da qual recorr'eram a esié Excelso Pretória.
c- Essa confiança inicialmente depositada pelo Exci~
piellte na im-parcialidade do Excepto, apesar das aparentes provas em contrário, esvaiu-se com atitudes e decla~
rações do mesmo, .<:upervenientes àquele Recurso inicialmente mencionado.
]Q fato: o Jornal do Dia, de 18~12-82, estampoun3:pág;
3, -entrevi.Stã do Excepto, não desmentida em nenhuma
oportunidade posterior, em que o mesmo tece longas
considerações sobre os fatos articulados pelo Excipiente
na Reclamação aludida, prejulgando publicamente o
processo, antes sequer de manifestar~se sobre as provas
alí reqtiéiidis:
Dita entrevista foi reproduzida- resumidamente, também pelo Jornal do Brasil de 19-12-82, e, ambos os exemplares dos jornais mencionados, foram juntados à Exceção 1.3.62/82, Jâ mencionada.
211 f:ito: No dia 27-12-83, o Excipiente se deparou com
publicação do DJ. de 23-12-82 e que circulara no referido dia 27, com despacho do Excepto, .. Indeferindo"
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..pedido de habilitação do PDT na Reclamação n'
24/82, por extemporâneo. Entrando em contacto com o
representante legal daquele Partido, pôde o Excipiente se

convencer de que a "Habilitação" do PDT ingressara
nos Autos dentro do prazo legal e, nem sequer o Juiz a
lera, em face das advertências ali cautclarmente inseridas, visando obstar tal "indeferimento", já ~sperado
pelo comportamento do Excepto.
3'i' fato: No dia 28-12-82, o Cartório Eleitoral recusava
pela sua Chefia, "vista" do Excipiente, sobre os livros de
Registro de Inscrição Primária dos Leitores da 1' Zona e
que objetivava verificar a ocorrência de irregularidade
que estaria ocorrendo na escrituração daqueles livros. E,
ao mesmo tempo, o subscritor da presente era tamb~m
impedido de falar com o Excepto, que determinara não
ser interrompido.
Todos esses fatos foram objeto de .. Expediente" que o
subscritor da presente encaminhou à apreciação do
Exm' Sr. Des. Presidente do TRE, sob n' 1.363/82, de
protocolo<. E que, posteriormente, pediu fosse juntado
como prova suplementar à exceção de n' 1.362/82.
Mas, enquanto o advogado e Delegado do excipiente
que esta subscreve, não era recebido pelo excepto e lhe
eram recusados _os livros públicos do Cartório, nó mesmo dia 29-12-82, o adv_ogado do PDS era recebido e tomava ciência da ..Sentença" já proferida na "Reclamação nt 24/82". O excipiente tomou conhecimento dessa ocorrência no dia 30-12-82 pelos jornaiS qUe publicaram nota daquele advogado e fez juntar também exemplar da publicação ao "expediente" já aludido.
4. Como se pode ver, o excepto, no afã de decidir
contra "indefere" um "Pedido de Habilitação" que é favorável às alegações iniciais do excipiente, coisa que não
se faz nem contra "réu revel'', segundo as normas processuais.
E, antes que se fluísse o prazo para Recurso do PDl,
já -..sentencia", com data de 28wl:Z-82; na Reclamação n'
24/82, como se sabe agora pelos jornais. E, antes que se
esgotasse o prazo· de "vista" que houvera aberto para todos os partidos, a fim de se pronuncia-rem sób!e-flovOs
documentos juntados pelo excipiente aos Autos de Reclamação n9 24/82_. Pois que, mesmo com o irregular
despacho que concedeu 24 horas - o C. Eleitoral diz
que são 48 horas (art. 267, §59)- esse prazo se venceria
ao final do expediente do dia 28-"!2w82, pois o D.J. que o
publicou, embora sendo do dia 23-12 só circUlou no dia
27-12-82, devido aos feriados natalinos!
5. Isso tudo demonstra o total espfrito de parcialidade de que se encontra possuído o excepto. Suas atitudes
nos Autos e no tratamento dispensado aos representantes dos partidos ali representados, demonstram sem
sombra de dúvidas que o mesmo não está se comportando como Juiz, mas, sim, como parte interessada no pleito!
E, numa situação que, com a devida vênia, chega a ser
vexatória. Pois o que o excepto está tentando. fazer, é
''regularizar" mediante despachos de "preclusão'', todas
as irregularidades e ilegalidades que praticou ou deixou
praticar como Juiz da t• Zona EleitoraL Em outras Palavras, praticou ou deixou que se praticasse sob sua jurisw
dição uma série de nulidades, anulabilidades e irregularidades e atos fraudulentos e, agora, ..sentenciar", alegando que tudo passa a valer porque ninguém reclamou, que
ocorreu "preclusão"! Isto é, proferindo "julgamento em
causa própria", convalidando ou procurando convalidar
todas as irregularidades pelas quais é respoi-lsável!
6. De outro aspecto, há que se observa"! que,-tanto a
anterior, como a presente exceção, são supervenientes.
Argüídas em decorrência de atitudes do excepto, posteriOres ao ing-iessO da Reclamação n' 24/82. A presente,
ao mesmo tempo que se ingressa com i•recurso contra
expedição de diplomas",

As duas, tempestivas. A primeira, em razão das disposições do art. 305 do CPC. E, a presente, porque argOfda

Jiii1fiiiriente-com--a-a-preserttãÇã0-(fõ- recUrs-o~------

7. Erribora entendendo como anteriormente, que o
julgamento das exceções contra os Juízes Eleitorais seja
da competência originária do TRE, seu processamento
se-deveria acomodar às aluais regras do CPC, iniciandose pela formulação perante o Juiz excepto e, só no caso
dele não-aCeitãr a exCeção, a mesma sublria a julgamento
perante- o TribunaL Mas, atendendo aos dizeres do art.
29, I, "c" do Código Eleitoral, em combinação com o RI
dessa _Corte, o excipiente.
Requer a V. Ex•:
a - receba a presente com o efeito suspensivo previsto
e, verificando a existência de conexão na forma _do art.
103 do CPC, determine a distribuição por dependência,
com a reunião das exceções (art. 105 do CPC), p:ira que
sejarri decididas simultaneamente;
b - caso V, Ex• não entenda de mandar reunir os processos, se digne de determinar se extrahim cópias dê todas as peças, incluindo-se a inicial, da exceção _de Su_speição n'-1.362(82, e juntadas à presente;
.c....:... seja processada_ a presente exceção segundo disw
põe o RI desse Corte, com a comunicação prevista ao excepto e, afiilal, caso aquele não aceite ã argUição, seja a
mesma submetida a julgamento e, dada por procedente,
determine a exclusão do excepto do pleito, passando-o
ao seu substituto legal, na forma da lei.
Termos- em que,
P. e E. Deferimento.
Cüiabá, 31 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira Borges, Advogado e Dei. junto ao TRE - MT
Er~ o que tinha a dizer.

se

EXMo SR. DR. JUIZ E_LEITORAL DA PRIMEIRA
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, por seu representante legal infra-assinado, com- parece perante V, Ex• para, nos de ..Recurso contra expediçãO de diplomas" em processamento perante esse
Juízo sob nQ 68/83, dizer e, afinal, requerer, o seguinte:
- 1. -Quer 6 Suplicante, inicialmente, requerer a juntada aos AutOs mencionados acima, das fotocópias extrafdas, no prazo e conforme o V. despacho publicado no
D.J. de 04-01-83. E, quer fazê-lo sob protesto, contra a
atitude do Sr. Chefe do Cartório Eleitoral que se recusa a
proceder à juntada, ex-officio, como é· de sua obrigação
funcional e consta do despacho mencionado. E, exige
que- proceda à referida "juntada" mediante requerimento.
2. Reitera o Suplkante a V. Ex• os pedidos de certidões referidos ao item 111.2 (certidão sobre listagem de
"homônimos'f encainíiihada a Cartório) eiteill IV, parte
final (Certidão da Ata de Diplomação),já que o referido
Chefe do Cartório alega que tais pedidos não foram deferidos por V, Ex• e, por isso, não serão atendidos pelo
cartório.

se

Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiilbâ, 07 de janeiro de 1982. --Edegard Nõgueir8
Borges - Advogado OAB MT - 563.

EXW SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA PRIMEI·
RA ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O P<irtído do Movimento DemocrátiCo Brasileiro PMDB, por seu representante legal infrã-assinadO, ·comparece perante V. Ex• para Requerer a Juntada da Presente e Certidões (Fotoc6pías) anexas, aos AutoS de
"Recurso Contra Expedição de Diplomas", Processo n•
68f82, eni framitasão perante esse Juízo e Cartório Privativo.
-Termos em que,
P. e E. Deferimento
Cuiabá, 7 de janeiro de 1983_. - Edegard Nogueira
Borges, Advogado OAB - MT 563.

O SR. PRESID.ENTE (Raimundo Parente)- Conce_dO- ·pa:Iavran'aore- senadõr- Henriqu-e santmo~

a
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - (Pronuncia o se-guinte disc:urso.) - Senhor Presidente,_ Senhores ~a
dores:
No decurso dos últimos 19 anos, a Segurança N acional tornou-se uma palavra comum em nosso Pais.
Tornou-se uma linguagem própria a tudo o que diz res-.
peito à vida da Nação. Tornou-se um símbolo para a elite militar que se apossou do poder e que nele se secede
desde 1964. Transformou--se em valor místico e: supremo
porque existe para as elites militares uma mfstica e uma
supremacia da Segurança Nacional. A expressão ..Segurança Nacional" .é portanto, para os homens do poder, o
encantamento que interrompe qualquer discussão, que
dá a palâvra final, que serve para calar qualquer debate
ou questionamento. No raciocínio desses homens, uma
vez invocada a Segurança Nacional todos devem ficar
em silêncio.
Não devemos nos esquecer que uma idéia toma corpo
quando é desenvolvida por homens. Pois bem, os homens que cuidam da Segurança Nacional em nosso País,
saíram do mundo militar e do ambiente das casernas ou
fazem parte deste mundo. Tiveram acésso ao poder :itravês da conspiração e cooptação, nunca foram legitimados pelas eleições e agem à soinbra deste poder, sem se- rem submetidos ou molestados pelos questionamentos
da sociedade civil. O poder oculto os protege e, por isso,
se consideram acima de tudo e de todos. Não têm contas
a prestar a ninguém, e se refugiam nas trincheiras dos ór-~ão de informação que parece constítuir um _poder dentro do poder, uma entidade supranacional. São eles que
preparam as decisões do Presidente, elaboram a estratégia__9a Se@rªnÇa NaciOnal e aplicamwna. Estão mais
próximos da dedicação que os outros órgãos do Estado
que se vêm cada vez mais_ relegados a cuidar de assuntos
menos importantes. Passam com facilidade dó.GOvei-no
à administração de -uma grande empresa, de um Sr:iride
banco ou de uma Universidade importante. Finalmente,
ocupam os lugares-chaves, aqueles que dizem respeito -às
decisões mais importantes. Estão preseiltes na direção da
maioria quase absoluta das empres~s estatais e de economia mista e quando isto não acontece diretamente, compõem os seus conselhos de administração ou então suas
assessorias especiéiis. Ein virtude de encarnarem o complexo milttar-policial~repressivo-técnico-burocrático, o
trabalho desses homens é portanto secreto. E parte integrante do conjunto dos Serviços de Informação e da Comunidade de InformaÇões. ~graças a este trabalho que o
Presiciente consegue garantir a fidelidade e a obediência
incondicionais das Forças Armadas, do governo e da administração.
As atribuições dos Serviços de Informação são determinadas pelos decretos que as criam, que são total ou
parcialmente secretas, e pelãs leis de Segurança Nacional
que delimitam -seu CampO de ação ou os amplia
tornando-o ilimitildo. Dependendo unicamente do Presidente, é iinpossível se ter acesso à lista de atividades.
Sabe-se todavi~ que esses serviços se atribuem o aces:w a
!-adas as informações de todos os s~tores da _administração pública, d~s Forças ~rmadas ou de todas as insti·
tuições particulares e de todos os indivíduos. Hoje, prinw
cipalmente após os escândalos do Caso I:Ierzog, do Riocentro, da CAPEM;I e do Caso Baumgarten, tudo parece
itidicãr quC eles taDi,béril se atribuem o direito de exercer
qualquer fonna de c~antagem para preservar em segredo
suas atividades clant,lestinas ou executar sumáriamente
-qualquer cidadão e f~zer desaparecer seus vestígios.
Ê da mais alta iinpQrtância, neste momento histórico
difícil que atravessambs, chamar a atenção desta Casa
par~ a maneira como o Sistema de Segunça Nacional
consegue dirigir o. Es~o e como a Doutrina da Segurança Nacio-nal se impôs à nação cOmo um todo. E importante salientar que não bastou apenas o movimento
militar de 1964 para que isto oCorresse. Não bastou simplesmente que o Exército, tomasse o poder pela fo'rça
para que fosse_ montado, como num toque de mágica,
todo esse arcabouço ideológíco que nos governa. Houve
sim, necessidade de uma ação lenta, sistemática e pi'ogreSSiv3:-Ãpe88:f âetudo-; tem-õSCfe reconh-ecerque-osorr-
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ciais- que representam o Sistema de Segurança Nacional e
estão conscienteS- de sua Doutrina, importada dos ~t~~
dos Unidos nos primeiros anos da guerra fria e logo depois difundida em noss_o País atravês da fundação da Es-cola Supeiior de Guerra, souberam de fato exercer o poder. O General Golbery é um dos maiores exemplos.
Como um dos mais destacados membros desta casta militar, aprende.u rápido, nas academias militares americanas por onde passou, os conceitos fundamentais da geopolítica e da estratégia, da segurança interna e da guerra
permanente contra a chamada subversão da ordem. A
partir desses ensinamentos, tornou-se um dos maiores
arquitetos da Doutrina da Segurança Nacional na
América Latina, idealizador e criador do Serviço Nacional de Informações que se pode igualmente chamar de
polícia- Secreta, Serviço Secreto, Serviço de EsPionagem
ou simplesmente,Aparelho Policial-militar-repressivo.
Manteve~se no poder durante 17 anos participando e
coordenando dirctamente as grandes decisões, ora como
o todo-poderoso chefe do SNI, ora em outros postos a
nível de Ministro. b importante relembrar, apenas para
mostrar o poder do SNI, que tanto o General Médicí
quanto o General Figueiredo, saíram de sua chefia direto
para o Palácio do Planalto.
O poder do General Golbery dentro do Aparelho de
Estado militar sempre se igualou, e às vezes mesmo ultrapassou o do próprio Presidente.

O monopólio da violência nas mãos do Estado criou
portanto todas as condições de se impor àS -pe~soas e às
COISãs, uma ordem absoluta. Por conseguinte, todo o
peso da repressão deve recair sobre_ qualquer manifestação de não conformismo. Todavia, o monopólio da
yiolência_ pode até ter um outro sentido. Sabendo que os
cidadãos não dispõem de armas, o Estado pode tolerar
que conflítos internos se manifestem sem ter que se preo~
cu par com sua sobrevivência._ O monopólio das armas
nesse cas_o permite-lhe tolerar que os diversos interesses
se manifestam, que os conflitos se exprimam e tentem ser
resolvidos por todos os meios exceto a violência que _é
monopólio do Estado.
·
Em contrapartida, a polítiCa consiste preciSãniente eni
buscar definir meios pacíficos-para- a sõlução doS conflitos. Tal ação pressupõe naturalmente um grande diálogo
na_cignal. Diálogo este que pode ser violento verbalmente mas não fisicamente. Pressupõe que se elabore uma espécie de convenção tácita ou explícita entre Os cidadãos
para aceit3.r certó i:Júmero de normas destinadas a resolver Selllfdesentendimentos. Em outra palavras, ê preciso
estabelecer um pacto. Um pacto também para sair da
crise econômica profunda em que estâ mergulhada toda
a nação e cuja saída está na política e não nos artifícios
frios e unilateriis da Economia Aplicada. Esta, nos levou finalmente ao caos, à perda quase total de nossa soberania agora ditada pelo FMI e à staginflação. Tudo isso, obra de uma tecnocracia completamente desprovida
Apesar de todo esse poderio respaldado pela mâquina
de raciocínio político e de sensibilidaâe social. Nessas
policial-repressiva, entendemos que nenhuma sociedade
condições, a luta de classes aceita participaf do pacto vipode indefinidamente ser dirigida como um regimento.
sando superar o impasse que vivemos para evitar suDurante todos esses anos de autoritarismo, vimos- com
pressão da política, o aumento d~ violência do Estado e
clareza que as aspirações democráticas e~as--aspírações
o aprofuildamento do desrespeitO ao~ Direitos Huma~
populares a uma maior justiça e solidariedade social esti~
nos. É justamente este o comportãmento dã.s forças deveram sempre presentes na vida cotidiana brasileira.
mocráticas em nosso país nos dias de hoje, assim~como o
Tentar fazer de uma sociedade um regimento é simplescomport.ámento dos partidos de oposição. A sociedade
mente ignorar a histôria, as· forças que agein n-a política,
brasil_eira optou pelo diálogo e não pelo confronto com o
na economia, na sociologia, forças que não se pode anu-•
regime militar. Todavia, é preeíso ãgora que-sejiriios ~o
lar ou demover jogando_contra elas os serviços policiais
tendidos. Infelizmente, o regime permanece estático e
de repressão. Para impedir as mudanças sociais inevitá,continua a desconfiar de tudo__e de tpdos. Apregoa a
veis que se constitliein numa operação infinitamente
'abertura democrática mas não consegue ultrapassar os
complexa, não basta portanto a vontade de um grupo de
limites do autoritarismo que o liberaria para este diálo~
Generais. Sjustamente aí onde se encontra o grande cãlgo.
canhar de Aquiles dos Estados militares autoritárioS que
TemOs de admitir que nos regimes comandád_os pela
se justificam Pela violência e que se caracterizam pela falD()utrina de Segurança Nacional, o Estado mantém a
ta de legitimidade.
função de guardião da ordem, A distinÇão entre o Exérdto e a Polícia pratiCanlenfe desaparece. O Exército as.:
Os regítnes comandados pela Doutrina de Segurança
sume cada vez mais a função de polícia e a polícia
Nacional atingem o seu mais alto grau de mistificação na
assemelha-se cada vez mais ao Exército. Na guerra conação dos Serviços de Informações. Todos esses Estados
tra a chamada subversão da ordem, o armamento ê o
montaram seus aparelhos de repressão com o objetivo de
niesmo, a InStrução é a mesma, os métodos são· os mesenfrentar uma verdadeira guerra revolucionária. Em vír~
mos e o inimigo é o mesmo. OS dois formam assim uma
tude de se situarem no centro do Estado e _o Presidente
perfeitã simbiose; um úniCo exército do Estado contra o
apoiar-se nele para governar, o resultado é que a mistifipovo.
cação comanda todo o. jogo onde a crueldade e a cor-.
Voltando ao terreno da poiítica, ela começa verdadeirupção se agasalam de fOrma perfeita. Os Serviços de Inramente quando o Estado renuncia à violênCia e entrã
formações são, em última instância, os auxíriares dos priem diálogo com os cidadãos. Ele deixa de ser violento
vilegiados.
.
quando aceita submeter~se a um sistema jurídico da mesNa realidade, a Doutrina de Segurança Nacional des--,
ma maneira que os cidadãos. A política começa a"inda
truiu a política, aniquilou a paz e substituiu-as Por um
quando a vida nacional começa a ser submetida a leis
Estado Policial. Utilizando uma técnica sofistiCada de
que resultam de um diálogo entre o Estado e os cidarepressão, assim como modernos equipamentos impor~
dãos, e de uma aceitação leal de normas comuns por amtados dos EUA e de alguns países desenvolvidos da Eubos os lados. A lei ê portanto o resultado de um debate
ropa Ocidental, o Estado militar subdesenvolvido
entre o Estado e os cidadãos. Se não há debate. aberto,
equipou-s_e e transformou-se no monopólio da violência
não hâ t~i verdadeira, não há vontade de democracia,
perante seus cidadãos. Antes, pelo menos, a paz resultanão se pode falar em abertura. Todo Estado democrático
va do consenso estabelecido na sociedade, ou seja, das
sup_orta as pressões e permite qUe elas venham de onde
normas e regras relativamente democfáticas que limita~
vierem-:- Quando o poder do Estado se t\)rna absol~to, o
vam os abusos e punia, de acordo com a lei vígeiite, os
Estado se corrompe tOtal!nente, A única maneira de liresponsáveis pelos delitos. Hoje, esses limites quase qUe
mitar _a cOrrupção -do Estã.do é imp-edir o segredo e pernão eXiStem ffiã.ís-. Os Que são :Profeg!Jos- pC16 Estado fimitir ã livre publicação das informações. A enorme difecam impunes e nada iêm-a-tenler. EnquantO-isso~-o---=povO
rença -que existe eritre a cofrup.ção numa d-emocracia e a
corrupção numa sociedade comandada pela Segurança
é constantemente submetido à humilhação, ao desrespeiNacioÕal é que a primeira ê conhecida e a segunda é seto e à mais injusta perseguição. Assim, tornou-se quaSe
creta. As poiicas iilformações que se coftseiue recolher
impossível desi:jar a paz porque o_ E~tado au~or2tá~i_?
-soore os- ãiUãiS-regimes ln11itáfe8 ein nosso Continente
respalda-se na violência e faz dela sua arma ma1s eficaz.
Violência contra as pessOaS-e contra a as OOíSas,-ViólêriCíã" -- mostram que a Corrupção-=atingiu dimensões-astronôrrií~
cas. O mesmo acontece com as ações terroristas e com
contra a natureza, contra os recursos naturais não renooutros crime~ praticado~_por e~ses Estados contra as pes·
váveis, contra o desenvolvimento, contra a j_usti~, en~
soas e conta as coisas, que permanecem impunes, com
fiin, contra a pátrTa. __ -
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Seus responsáveis goiã.itdo de plena liberdade, protegidos Pela mão invisível do Estado autoritário.
Os_ ideólogos da Segurança Nacional colocam sempre
em evidência a regeneração moral da nação, os valores
do Oc:idente, a liberdade, a democracia, ajustiça social, a
paz, o direito, a concórdia, etc. Todavia, só existe um
meio de atingii- esses objetivos não com palavras mas
com atas; praticando·os. Não existe por exemplo meio
para se crizr a liberdade. A liberdade _se cria praticandoa. O mesmo acontece com a democracia que se não prepara e sim começa-se a põ-ta em prática caso-_contrário
corremos o risco de destruí~la. Existe um antagonis-mo
latente_entre ft d~mocracia e o império da violência. Des~
sa ma_neira, é muito pouco provâvel que os regimes militares que são respald~dos pela força consigãm construir
a democracia. Dentro do atual contexto em que vivemos,
só começaremos a vislumbrar a democracia quando for
abolida do seio do Estado a ideologia da Segurança Nacional que serve únicamente para dominar os homeris,
quebrar suas vo_ntades e destruir suas personalidades.
Em um país onde permanece a dúvida quando se procura saber se os desentendimentos entre oficiais do SNI e o
jor_nalista Al~xandre Von Baumgartenjustificavam o seu
t~mor de que daí poderia resultar a sua morte, e maisainda, de que permanece uma escuridão total quando se
procura o rosto de seus assassinos, não pode ser pronun·
ciada apalavrá democracia, Em um país onde o próprio
Delegado encarregado das investigações policiais afirma
categoricamente que "só a história se encarregaré. -de des- vendar o mistério Baumgarten" e onde o General Newton Cruz, Chefe da Agência Central do SNI, citado n-o
dossiê Baumgarten como um dos responsáveis por sua
morte-~.citadp igualmente no escândalo da CAPEM I, insinua que o SNI é um órgão acima de qualquer suspeita e
que sua conversa com os jornalistas do Correio Braziliensefoi uma concessão, este Governo não tem sequer condições de continuar pronunciando a palavra abertura democrática. Tanto o General Otávio Medeiros quanto o
Ge;nera_l Newton Cruz continuam suspeitos nesse caso
Baumgarten porque foram citado nominalmente e no
caso da CAPEM I porque o SNI está sendo acusado de
ter forjado a concorrência pública para dar ganho de
ca._us.a_à Agropecuária CAPEM! que ficou finalmente
responsável pelo desmatamento da barragem de Tucuruí
e pelos escândalos que se sucederam, Ainda com referência ao General Newton Cruz no_ caso da CAPEM I, existem ac_usações de tráfico_ de influência através de parentes e a implicaÇão de seu irmão advogado Nilson de Oliveira Cruz, acusado de ser um dos participantes de uma
trama Para desviar 10 milhÕes de dólares do projeto de
deSniatamento de Tucuruí.
Ê diante desses desmandos, da manipulação da força
sobre os princípios da justiça, que defendo a constituição
de uma CPI para apurar as denúncias feitas contra-o SNI
e averiguar a responsabilidade de seus dirigentes. Não se
trata de nenhuma vingança e sim de uma questão de justiça. Se nada hã a temer, que o Governo então os submeta ao esclarecimento público das dúvidas que persistem
diante de uma CPI. O que não podemos permitir é que a
história se encarregue de desvendar, não se sabe quando,
os sucessivos escândalos não esclarecidos dos diversos
governos militares. Além do mais a história recente do
nosso Pais já está cheia deles: o Caso Rubem Paiva, o
Caso Herzog, o Caso da figurinista Zuzu Angel, o Caso
do Rio Centro e agora o Caso Baumgarten. A longo prazo todos nós estaremos mortos e os culpados também, Sé
quisermos pensar na implantação da democracia em
nosso país precisamos começar a praticã..ta agora. A
constituição de uma CPI para apurar as atividades do
SNl é antes de tudo uma questão democrática.
O assassinato do jornalista Baumgarten ê apenas uma
pista. Ele nos indicou a porta de entrada que nos conduzirá pela primeira vez a um imenso labirinto e é neste laOífíntO onde certamente estão sepultados os res_tos de
muitô:S -eScândalOs acontecidos e de muitos episódios
ri:lau narrados que durante esses 19 anos pernianecem en~
voltas em silêncio nos armários do SNI. Como a impunidade é filha da injustiça, o Congresso Nacional, sob pena
de comprometer sua luta pela recuperação das prerroga~
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tivas, não pode compactuar com crimes e muito menos
avalizar a corrupção. O caminho do direito é a CPI e o
caminho da desonra é a omiSsão. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santitlo) - Nada
mais havendo a tr~tar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a extraordinária de 18 horas e 30 minutos, a seguinte

PARECER, sob n'~ 562, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituctonalidade e
juridicida.de, com voto vencido do Seilador Dirceu Ca.rdoso.

-1Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n"'
234, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 1.312, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a
elevar em CrS 43.600.000,00 (quare-nta e três milh6es e
seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

Ata da 11' Sessão,
Em 10 de março de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinária, da 47•
Legislatura

- EXTRAORDINÂRIA-

PARECERES, sob n~>s 1.313 e 1.314, de 1981, das Co-missões:
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e

juridicidade, coin voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

-2-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~
63, de 1982 (apresentado pela Comissã.o de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 358, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste '
(SC) a elevar em Cr$ 149.999.653,53 (cento c quarenta e
nove milhões, novecentos c noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqüenta-e três centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<>s 359 e 360, de 1982, das Comissõcs:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, faVorável.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 15, de 1981 (fi\' 94/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre os Usos
Pacíficos da Energia Nuclear entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de março de 1981,- tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 977 a 980, de
1982, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Minas e Energia;
- de Economia; e
- de Educação e Cultura.

-4Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução
n' 70, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'~ 376, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Moji Guaçu (SP) a elevar em CrS 627.324.000,00 (seiScCittos e vinte e se_te milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiro~). o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'~s 377 e 318, de 1982, das Comissões;
- de Constituição e Justiça, pela constituciori:alidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car·
doso; e
- de Municípios, favoráveL

-5Discussão, ·em tUrno único-, do Projeto de Resolução
n' 112, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 56t;de 1982), que
autoriza o Governo do Estad_Q de Santa Catarina a ele:
varem Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mire--setecentos Cruleíros), o montante de sua divida consolidada, tendo

ANEXO AO PARECER N• 5, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução ftP 99, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está encerrada a sessão~
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

ORDEM DO DIA

Presidência do Sr. Henrique Santillo.
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia-- Eunice MichilesFábio LUcena·- Raimundo Parente- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes - Hêlio Gueiros - Alexanâre Costa- João Castelo- Josê Samey- Alberto Silva :...._ Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Moa·
cyr Duarte- Martins Filho - Humberto Lucena Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana- João
Calmon - -Josê Inácio - Amaral Peixoto - Nelson
CarneírO - Roberto Saturnino - Itamar Franco Murilo Badaró --Tancredo Neves- Amarai FurlanFranco Montoro - Severo Gomes - Henrique Santillo
- Mauro Borges - Benedito Canellas - Gastão
Müller - Josê Fragelli --Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Álvaro Dias - Josê
Richa - Jaison Barreto - J,..enoir Vargas - Carlos
Çhjarelli - _PedTO Simõn - Tcirso D!ltra.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$966.300.000,00 (novecentos e sessenta e
seis milhões e- triZehtoS- mil cruzeiros) o montante de
sua dfvida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 to Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do Art. 211 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua dívida consolidada em Cr$
966.300.000,00 (novecentos e SC$Senta e seis milhões e
trezentos mil cruzeiros), correspondente a 1.100.745
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
837,86 (oitocentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta e seis
centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
~ -º-estinado à construção dos Hospitais Regionais da
Grande Florianópolis, em São José: e em Chapecó, naquele Estado, ohecfecldas as condições administradas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 6, DE 1983
D~ Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n' 116, de
1981.

Relator: Senador Saldanha

D~rzi

A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 116, de 1981, que autoriza o GoVerno do
Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$
4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e
seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
trinta cruzeiros e cinqUenta" centavos) o montante de sua
dívida corisolidada interna.
Sala das Comissões, lO de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Alberto
Silva - João Lobo.
ANEXO AO PARECER N• 6, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 116, de

-0

SR. PR-ESillENTE (Henrique Santilloj- A lista
de presença acusa Ocomparecimento de 64 Srs. Senadore_!. Havendo número regime1_1tal, declaro aberta a ses-_
são.

0299

/98/.

_

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art~ 42, incisO VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, redações fmais que vão ser lidas pelo Sr.
I '~-Secrefário.
·
São lidas as seguintes

PARECER N• 5, DE 1983

O Senado Federal reSolve:

-~a COmisSão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução
1981.

RESOLUÇÃO No

n'~

99, de

Relator: Senador João Lobo
-A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'~99, de 1981, queautoiiza o GoVerrio doEs·
· tado de Santa Catarina a elevar em ·crs 966 300 000 00
(novecentos e sessenta e seis milhões e trezen~os ~ii c~u~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 10 de março de 1983. -Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo, Relator - Saldanha
Derzi - Alberto Silva.

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cri 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa
e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua dfvida consolidada.

Art. 19 1:: o Governo do Estado d~ J"4inas Gerais, nos
termos do art. 29 da Resolução n' 93, de 11 de Outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon~
tante de sua dívida consolidada em CrS 4.266.593,50
(quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, cinqUenta centavos), correspondentes a s.n7.377,5633 UPCs, considerado o valor
nominal da _UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito
cruzeirOs e cinqUenta centayos), vigep.te e~janeiro/8.1, a
fim- de -que Possa contratar emprêstiritOs no valor global
ácima nlf:ncionado, junto ao Banco de Crédito Real de
Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, dc:stinado
à execução de obras de Infra-estrutura urbana-e comunitária p3ra beneficiar àreas mais carentes em Juiz de Fo-
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ra, e garantir à OPASA-MG continuidade_ de implantação do PLANASA no Estado de Minas Gerais, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Res_olução entra em vigor na data de sua
publicação.

Redação final do Projeto de Resolução n'1 199, de

1981.
Relator: Senador Alberto Silva

A Comissão apre~enta a redação final do Projeto de
Resolução n"'l99, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em CrS 115.723.113,00

(cento e quinze :rililhões, setecentos e vinte e três mil, cento e treze cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
Sala das Comissõ~s. 10 de março de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente -Alberto Silva, Rela~or -Saldanha
Derzi -João Lobo.
ANEXO AO PARECER N• 7, DE \983
Redação final do Projeto de Resolução n' 199, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•·

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Munldpatde Macapá, Território Federal do Amapá, a contratar operação de
crédito no valor de Cri 115.723.113,00 (cento e quinze milhões,_ setecentos e vinte e três mil, cento e treze
cruzeiros).

Redação final do Projeto de Resolução n' 7, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal ãprovou, nos tCfriios
do art. 42, inciso- VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e
dois mil e trinttiCruzdros e quarenta centavos) o montante de sua d(vida co_nsolidada.

O Senado Federal resolve:
- Art. 19 f: o aoVC:rno dO Estado de "Mato Grosso,
nos termos do art. 29 da Re~olução n9 93, de 11 dé outubro de 1976, do Senado Federá!, autorizado a elevar o
montante:_ de sua dívida consolidada em Cr$
7 296.572.730,40 (seie bilhõeS, duzentos e noventa e seis
- milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e
trinta cruzeiros e quarenta centavos), correspondentes a
6.978.760 UPCs, considerado o valor riominal da UPC
- aecrs 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros
cinqUenta e quatro centavos), vigente emjulho/81_, a fim
de que possa contratar empréstimos no valar global acima mencionado junto ao Banco do Estado de Mato
Grosso S.A .• este na qualidade de agente fmanceiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados à integralizaçãa_do F AE-MT, como complementação dos
recursos do Estado para_comunídades de grande e médio
porte; garantir recursos adicionais para o atendimento
de abastecimento de água às comunidades de pequen9
porte; financiamento de obras de infra-estrutura básicas
e de equipamentos comunitários, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

e

PARECER N• 9, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de ResoluçilD n9 23, de
1982.
Rehitor: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 23, de 1982, que autoriza a PrefeitUra Municipal de ltuiutaba (MG) a elevar em CrS
424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões,. 10 de março-de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente - João Lobo, Relator - Saldanha
Derzi- -Alberto Silva.
ANEXO AO PARECER N• 9, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nq 23, de

1982.
Fa~o

PARECER N• 8, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 7, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão- apreseiita a redação final" do Projeto de
Resolução n9 7, de 1982, que autoriza o Governo.-do Éstado de Mato Grosso a elevar em CrS 7.296.572.730,40
(sete bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, e setecentos e trinta cruzeiros e
quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada interna.
Sala das Comissões, 10 de março de 1983.- Loinanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Silva - João Lobo.

PARECER N• 10, DE 1983
Da Comissão de Redaçlo
Redaçâo final do Projeto de Resoluçio n9 135, de
1982.
Relator: Senador Alberto Silva
__

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de

Resolução n9 135, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar em CrS
14.999:999.364,20 (quatorze bilhões, novecentos 6 DO•
venta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil,
trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 10 de março de 1983.- Lomanto
Junior. Presidente- Alberto Silva •...Relator- -Saldanha
Derzi - João Lobo._
ANEXO AO PARECER N• 10, DE \9.83
Redaçio final do Projeto de Resoluçi(J n' 135, de 1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, -e eu,
_ _ _ _ _ _ _ ,, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

O Senado Federal resolve.
Art. 19 :t: a Prefeitura Municipal de Macapá, Território Federal do Amapá, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a c_ontratar operação de crédito no valor
de Cr$ 115.723.113,00 {cerito e quinze niilhôeS, setecentos e vinte e três mil, cento e treze cruzeiros),- correspondentes a 131.824,11 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de CrS 877,86 (oito-centos e seteri(iC sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em 8.brilf81, junto
ao Banco da Amazónia S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
destinada à pavimentaçãO, implantação, sinalização e
drenagem pluvial de vias públicas, nos bairros de Julião
Ramos e Jesus de Nazaré, naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na _data de
sua publicaçâQ,

milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e'
quarenta cruzeiros), correspondentes a 406.000 UPC~
considerado o valor nominal da UPC de CrS 1.045,54
(um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinquenta e quatro
centavos), vigente em julho/81, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, este na qualidade d:
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado à implantação do Programa de Complementação Urbana - CURA; ~aquele Municfpio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 241 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO AO PARECER N• 8, DE 1983

RESOLUÇÃO N•
PARECER N• 7, de 1983
Da Comissão de Redaçio

Março del98J

saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, -incis-o VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1982

Autoriza a PrefeitUra -Municipal de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cri
424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil. duzentos e
quarenta cruzeiros) o montpnte de sua dfvida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais, nos termos do Art. 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada
em Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cri 14.999.999.364.20 (quatorze bilhões,
novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dfvlda consolidada.

O SenadO Federal resolve:
Art. )9 :1;: o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens III e IV do art. 29 da Resolução n• 62, de
28 de outubro de 1975, alterada pela de n9 93, de II de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, afim de que
possa elevar o montante de sua divida consolidada em
Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e
noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos), mediante a emiSsão de 9.825.370 (nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta) Obrigações--do Tesouro do Estado de Minas Gerais- Tipo
Reajustável - ORTM, considerado o valor nominal do
título de CrS 1.526,66 (um mil, quinhentos e vinte e seis
cruzeiros e sessenta e seis centavos), vigente em feverei~
r o /82, cujos recursos serão destinados ao financiamento
de Programas de Desenvolvimento Econômico a serem
implantados pelo Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respctivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 11, DE 1983
Da. Comissão de Redaçio
Redaçào final do Proje~o de Resoluçi.o o9 146, de 1982.
Relator: Senador Alberto Sllva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 146; de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu-·
nícip-al de ltapiranga (SC) a elevar em Cr$ 8.993.017,00
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Março de 1983

(oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete

cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, lO de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente -Alberto Silva, Relator- Saldanha
Derzi -

João Lobo.

ANEXO A<J PARECER N• II, DE I983
Redaçãojinal do Projeto de Resolução n' 146,-de 19§2.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N•

, DE I983

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga, Estado de Santa Catarina, a elevarem Cri 8.993.017,00
(oito milhões. novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve.:
Art. 19 ~a Prefiiüira Municipal de ltapiranga, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 8.993.017,00 (oitO milhões, novecentos e
noventa e três mil e dezessete cruzeiros}, correspondentes
a 5.343 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN
de 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e
quatorze centavos), vigente em abrilj82, a 11m -de que
possa contratar um emprêstimo de igual valor junto à
Caixa Económica Federal, mediante a utilizaçãci-de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção da terceira etapa do prédio da Fundação Educacional de Itapiranga- FUNEI,
naquele Município, obed_ecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo prO"cesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data_ de
sua publicação.

PARECER N• 12, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n"' 156, de 1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 156, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal" de Campinas (SP) a elevar em Cr$
1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatro,centos e viitte e quatro niil, quinhentos e
vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intema.
Sala das Comissões, 10 de março de 19'83. -- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Silva - João Lobo.

ANEXO AO PARECER N• I2, DE I983
Redaçào final do Projeto de Resolução nP /56, de 1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição; e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N•

, DE I983

Autoriza a Prefeitura MwJicipal de Campinas, Estado de São Paulo, a elevar em CrS /.819.424.520,00
(um bilhão, oitocentos e dezenove ml7hões, quatrocen~
tos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 ~a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da ResoluÇão n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 1.819.424.520,00 (um bilhão, oítocentos e dezenove
milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
vinte cruzeiros), correspondentes a 1.468.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um
mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove
centavos), vigente em outubro/81, a fim de que possa
contratar uma operação de crédito de igual valor junto
ao Banco do Estado de São Paulo S .A., este na qualidade de agente financeírõ do Banco Nacional da Habitação

- BNH, destinada à execução de obras de infraestrutura e programa de equipamentos comunitãrios no
c0njiinf6-- h:ibitacio-nal "Cid:ide IilciuStriai" da
COHAB/CP, naquele Município, Obedecidas as condiçõeS a"dmitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.- ·
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua puplicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- As re-.
dações finaiS lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
_l'i'~Sec.retário. Sdo lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 296, D!ll983
Nos termos do art. 356 do_Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da: redaçào final do Projeto de Resolução n9 99, de

I98!.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - José Lins.
REQUERIMENTO N• 297, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n~> 116,

de I98I.
Sala das Sessões, lO de março de 1981.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 298, DE 1983
Nos termo-s-do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaQão final do Projeto de Resolução n" 199,
de I981.
Sa1a das Sessões, lO de março de 1983.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 299, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'~' 7, de

I982.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 300, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de púbHcação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de ResoluçãÓ n"' 23, de

I982.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983 . . . .,. . José Lins.
REQUERIMENTO N• 301, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de ResolUção n'i' 13,5,

de I982.
Sala das Sessões, 10 de março de 1983. - José Lins.
REQUERIMENTO N• 302, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de puhiicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 146,

de I982.
_Sala das Sessões, lO de março de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 303, DE 1983
- Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 156,

de I982.
Sala das Sessões, 10 de março de

1983~-

José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Aprova-

dos os requerimentos, passa-se à imediata apreciação da
redações finais.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução
n• 99/81.
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos.

(Pausa.)

Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 116/81.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos.

(Pausa.)

Aprovada
O projeto Vai -à -promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em dis·
cussão a redação final do Projeto de Resolução n\'

I99/81. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em Votação.
Os Srs. Senadores Que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto Vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n" 7/82.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (_Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em dis~
cussão a redação final do Projeto de Resolução n" 23/82.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação,
Os Su. Senad~res que 8 aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
()SR. PRES!PENJ'E (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n"

I35/82. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam sentados. (PauSa.}
Aprovada..
O projeto vai à ·promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em dis·
cussão a redação final do Projeto de Resolução no
I46/82. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados~ (Pausa.}

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução- n9

I56/82. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESID.ENTE (Henrique Santillo)- Passa-se
à

ORD.EM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Reso-_
lução n~' 234, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de -s-eu parecer n'íl
1.312, de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal
de São Joaquim (SC) a elevar em CrS 43.600.000,00
(quarenta e três milhões e seiscentos mil cruzeirOs) o
montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n"'S 1.313 e 1.314~'de 1981; das
Comissões:
- de Constltutçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo
Ramos; e
- de Municfpios, favorável.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovanl queiram Permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLU(AO No 63, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Oeste (SC) a elevar em Cr$ 149•.999.,653,53 {cento e
quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqUenta
e três centavos) o montante de sua divida consolidada
interna •.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a PrefeitUra Municipal de São Miguel do
Oeste, EStado de Santa Catarina, nos teniios do art. 29
da Resoluçãon'l 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 149.999.653,53 (cento e quarenta e n<?ve milhões, novecentos _c. noventa e
nove miT,- seiscentos e cinqüenta e três~ cruZeiros e cin~
qiferiia e trê$ centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento ,
do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado à execução de ob_ras de drenagem plu~
via! e complementação de meio-fio e pavimentação, naquele Município, obedeCidas as c~ndiçôes admitidas
pelo Banco Central do Bl-asil, no respectiv_9 processo.
Att. 2'í' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 3:

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DJ' RESOLUÇAO N• 234, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Joaquim
(SC) a elevar em CrS 43.600.000,00 (quarenta e três
milbões e seiscentos mll cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art., J9 ~ a Prefeitura Municipal de São Joaquim,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 43.600.000,00 (quarenta e
três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto à Caixa EconÓmica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de galerias pluviais e ~plan
tação de meios-fios, naquele MUnicípiO, obedecida5 as
condições admitidas pelo Banco Central do -BraSif,--no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
sua publicação.

da_t~_~e

- --

O SR. PRESIDJi:NTE (Henrique Santillo)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto ~e R~o-_
lução n~ 63, de 1982 (apresentado pela Coiniss-ão de
Economia como conclusão de seu_ parecer ~9 358,_~e
1982), que autoriza a Piefeiüira MUrllClj)ald~ SãO
Miguel do Oeste (SC) a f:levar em Cr$
149.999.653,53 (cento e quarenta e ·nove milhões,
novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqrJenta e três cruzeiros e cinqUenta e três centavos) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 359 e 360, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justi~a. pela ConstituCionalidade e Juridicidade; e
- de Munic(plos, favorável.
Em votação o projeto.
_
Os Srs_. Senadores·que o aprOvam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 15, de 1981 (n'í' 94/81, na Câmara dos
Deputados)! que aprova o texto do acordo sobre os
usos pacíficos da energia nuclear entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República
da Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de março ~e
1981, tendo
PARECERES FAVORA VEIS, sob nos 977 a 980,
de 1982, das Comissões:
de Relações Exteriores;
de Minas e Energia;
de Economía; e
de Educação e Cultura.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem qu~ira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam, sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prOjetO vai à Comissão" de Redação.

E o seguinte

o projeto aprovado

PRoJETO DE D.ECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE
1981
(N'í' 94/81, na Câmafa dos DeputadoS)
Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacfficos
da Energia N~;~clear entre os Governos da_ R~públlca
federativa do B_rasil e da República da Colôm~Ia, assinado em Bogotá, a 12 de março de 1981.

O Congresso Naci?nal decreta:
Art. IY Fica aprovadO o -textÓ do Aco"rdó sObre -o_s
Usos PacífiCos dei Energia Nuclear entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República da Co~
lómbia, assinado t.m Bogotã, a 12 de março de 1981.

]\1arço de 1983.

PA--RECERES, sob N9s 377, e 378, de 1982, das
Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dírceu C~udoso; e

-

De MunicfPlos, favorável.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 70, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Moji Guaçu
(SP) a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e
vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeir_~_~) o montante de sua dfvlda consolidada internA.

O Senado Federai resolve:
Art._ 19 f: a Prefeitura Municipal de Moji GuaÇu, Estado de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução n"
93, de _Il de outubro de 1976, do Senado Federal, auto!Ízada a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentOs _e Vihfe e
sete milhões, trezentos e vinte e quatro mH cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, para contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa_ Ec_onomica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade
de -agente firianceiro do Banco Nacional da -Habitação
(BNH), destinado à recuperação das ãreas de infraestrutura e equipamento urbano a serem implementados
pelo Projeto CURA, naquele Município~ obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
ArL 2'í' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR•. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 5:
DiscuSiâ:o~- em turno llriico, do Projeto de Resolução n9 112, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Ecollomia como conclusão de seu Parecer n~> 561,
de 1982), que autor'iza o Goverrlo dO Estado de Santa Catarina a elevar em CrS 293.685.700,00 (duzentos e noverita e três milhões, seiscentos e oitenta e
cinco mil e_setecentos cruzeiros) o montante de sua
_dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 562, de 1982, da Comissão
-De Constituição e Justiça, pela Constituci6nálidãde e Juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
NãO havendO quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Seriã.doris que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
---~o

seK::inte -o~p:oJeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇAO N• ll2, DE 1983

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 4:

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 293..685. 700,00 (duzentos e noventa e
três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecen·
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

DiscUSsão, eíri turnO úniCo, do-Projeto dé.Reso~
Iução n~" 70, de 1982 (apresentado pela Comis_são de
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 376, de
f982), que autofiz-a a Prefeitura Municipal de Moji
Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vínte e quatro
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida··
da, 'tendo

O Senado Federal resolve:
Art. 9 É o Governo do Estado de Santa Catarina,
n_os termo$ do art. 2~> da Resolução n9 93, de 1 J de outUbro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em CrS 293-.685.700,00 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzei~
ros) o_ montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação.
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junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~
menta Social- FAS, destinado à implantação de unidades sanitárias em diversos municípios daquele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Nada
mais havendo a tratar vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão otdinári:i de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

mento do Projeto de Lei do Senado n9 23, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a instituição do seguro obrigatório que especifica, pelos hotêis classificados com três
ou mais estrelas.

8

17
Votação, em turno único; do Requerimento nY 112, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solici- ·
.tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 53, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jatc:í (MS)
a elevar em CrS 5.603.000,00 (cinco milhões, seiscentos e
três mil cruzeiros) o mo'ntante de sua dívida consolidada.

9

Votação, em turno único, do Requerimento n':' 113, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n" 54, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bataiporã
(MS) a elevar em CrJ 5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-a

Votação, em turno único, do Requerimento n9 102, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 261, de 1981, de sua autoria, que altera o art. 37 da Lei número 3.807, de 28 de
agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social.
Votação, em turno único, do Requerimento n.,.I03, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do arL _3_67 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 313, de 1981, de sua autoria,, q\-[e sup~ime a expressão: ..entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a dois anos",
contida no§ 19 do art. 461 da CLT.

2

11

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 94, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras proVidências.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 104, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do ar~. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nY 329, de 1981, de sua autoria, que modtfica a redaç~o dos incisos I e_II_ dÔ art.
487 da CLT.

3
Votação, em turno único, do Requerimento n.,. 95, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n.,. 96, de 1981, de sua autoria, que estabelece vedação ao uso de marcas de produtos e serviços estrangeiros por empresas nacionais, e dá
outras providências.

12
VOtação, em turno único, do Requerimento n9 106, ele
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Intc;:rno, o desarquivamerito
do Projeto de Lei do Senado n.,. 24, de 1982, de sua auto~
ria, que acrescenta letra ao item II e modifica a rc:dação
do item III do art. 89 da Lei n9 5,107, de 13 de s~tembro
de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).

4

13

Votação, em turno único,- do Requerimento n.,.-9"6, de
1983, do Senador Pedro Simon, sollcitando, nOs teiffios
do art. 367 do Regimento Interno, o deSarquivainento
do Projeto-de Lei do Senado n':' 118, de 1981, de sua imtoria, que dispõe sobre a dedução do lucro tfibutável,
para fins de imposto sobre a renda das pessoasjurfdicas,
do dobro das despesas realizadas nos programas de
transporte do trabalhador.

Vptação; em turno único, dO Requerimento n9107, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art._ 367 do Regimento Interno, o de.sarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1982, de sua autoria, que prorroga por dois anos a validade do Concurso
de fiscal de contribuições previdenciárias.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n9 98, de
19_83, do_ Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n.,. 212, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre a competência da Justiça do Tra~
balho para conciliar e julgar dissídios oriundOs d3s relações de trabalho entre trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviço.
Votação, em turno único, do RequerimentO Il9 99, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos·
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n.,. 215, de 1981, de sua autoria, que cria taxa de contribuição em favor da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNA-

BEM.

14
VotaÇão, em turno único, do Requerimento n9109, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando_, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarqüivamento do Projeto de Resolução n9 44, de
1982, que autor~~a a Prefei~ura Municipal de Terenos
(MS) a elevar em Cr$ 13.600_.000,00 (treze milhões eseiscen"tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli--dada.
15
Votação, em turno único, do Requerhnento n.,. 110, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de· Resolução n9 47, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaí
(MS) a elevar em Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

16
7

Votação, em turno único, do Requerimento n9100, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos terinos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nY 237, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre atualização do salário sempre
que o custo de vida sofrer aumento igual ou superior a
10% (dez por cento).
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Votação, em turno único, do Requerimento n"' 101, de
1983, de autoria do Senador Mauro Borges, tolicitando,
nos terrilos do a!t. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projc!to de Resolução n9 257, de 1981,
qUe autoriza Prefeitura Municipal de Arraias (GO) a
elevar em Cr$ 20.726.000,00 (vinte milhões, setecentos e
vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

10

Votação, em turno único, do Requerimento n~'29, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, ·solicítando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva-

Sexta-feira li

Votação, em turno único, do Requerimento n9111, de
19'83, -de autoria do Senador Benedito Canell~. solicitandõ, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarqulvamento do Projeto de Resolução nY 50, de
T9&2, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS) a elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenia e seis
milhões, novecentos e _cinqüenta e oito mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

18

19
Votação, em turno único, do Requerimento n9 114, de
19K3, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n.,. 73, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paconé
(MT) a elevar em C.r$ 138.164.974,38 (cento e trinta e
oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e
setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

20
-votação, em turno único, do Requerimento n.,.ll5,de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos tennos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n.,. 92, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarap.ó
(MS) a elevar em Cr$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e
seiscentos mil cruzeiros) o lnontante de sua dívida conso·
lidada.
21
Votação, em turno único, do Requerimento n.,. 1_16, de
1963, de autoria do Senador Aderbal Jurema, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do projeto de Resolução n.,. 117, de 1982,
que_ €1J!.toriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) a
elevar em CrJ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e três
milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e
seis cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de
sua díVida consolidada.

22
Votação, em turno único, do Requerimento n9ll7, de
1983, de a-utoria: do Senador Alexandre Costa, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno; o desarquivamento do Projeto de Resolução n.,.139, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar
~
2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez
milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

crs:

23
Votação, em turno único, do Requerimento n9 118, de
1983, do S-enador Pedro Simon, solicitando, rlos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivmaneto
do Projeto de Lei do Senado n.,. 140, de 1982, de sua autoria, que fixa prazo para restituição do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n':'119, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n? 143, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida
do Tabuado (MS) a elevar em Cr$ 4.703.100,00 (quatro
milhões, setecentos e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

25
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 125, de
19.83, de autoria do Senador Benedito Canellas, solici-
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tando, nos termos do art. 3157 do Regimento Interno, o
desarquivamento do __ Projeto de Resolução n~' 162, de
1982, que autoriza o Governo dã Esfado ([e--Mato Grosso a elevar em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis riu1 cillzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
26

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 188, de
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nas termos dos arts. 75, •·a", 76 e 77 do Regimento
Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna,
composta de 5 membros, para, no prazo de 90 dias, estudar modificações ou a revogação da Lei n~' 6.620, de
1978, que alterou o Decreto-lei nQ 898, de 28 de setembro
M 1969.
(Dependendo de parecer oral, da Comíssão de Segurança Nacional, a ser proferido em plenário- art. 76, §
29, do Regimento Interno.)
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 18 horas t> 50 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!LIO TAVORA NA SESSÀO DE 9-3·83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Como Líder. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E com prazer que, em voltando após 4 anos a estaCasa, assumimos a tribuna para, no deseinperiho de-missão a nós confiada pelo Líder Aloysio Chaves, iniciar as explicações solicitadas pelã OPosição, notadamente pelo
eminente Senador Saturnino Braga, com quem já nos ha~
bituamos, no passado, a travar debate em terrilos elevados_e que, a nosso ver, se não contribuíram para o esclarecimento total das questões abordadas, pelo menos dera
um alto nível aos diálogos aqui realizadoS.- Esperamos
mantê-los na mesma altitude_,
S. Ex•, falando em nome do PDT, Uder que é domesmo, em seu pronunciamento na abertura da presente
Sessão legislativa pediu à Liderança do Governo ..qUe,
em nome do Executivo traga as respostas e esclareça conforte e tranqUilize- esta Nação, não só aquelas referentes às denúncias que correm por af, pela imprensa,
mas essas outras referentes às questões econôrriica"s, da
grande crise que erifrentamos e, sobretudO, trazer para
nós, justamente com as respostas, tambêm o poder de
decisão sobre elas. Isto, efetivamente, só depende de nós,
não depende do Senhor Presidente da República, não depende de nenhuma outra autoridade, depende da nossa
capacidade de compreender a gravidade do momento e
eu assumir plenamente a responsabilidade que temos."
Indo mais adiante, solicita que se prove que o sacrifi~
cio da moratória ê muito maior do que o sacrificio desta
..moratória _consentida que aí está, Aí ficarerobrigadoera aparte que dava, se não nos enganamos, ao nobre Senador Luiz Cavalcante. Concedia. o aparte e respondia
- " ... a ficar com V. Ex' Acho que este assunto é que devemos discutir."
Então vamos discutir, nobre Senador, pena não estar
presente também o seu colega, Senador HUmberto luce~
na, a quem também havíamos feito idêri.tica promessa de
resposta.
Inicialmente houve por bem a Liderança encarregar o
nobre Senador José Lins de dar esclarecimento_ a respeito
do primeiro dos assuntos- V. Ex' não estava presente
aqui- que era justamente sobre a CAPEM I, no chamado episódio Tucuruí. S._ Ex• ainda voltará ao assunto e
assim terá o nobre representante do Estado do Rio ocasião de melhor esclarecimento ter sobre a matéria.
Providenciou, também a liderança diligenciou junto
ao Poder Executivo de maneira que a este Plenário vies.
sem o Ministro d_o_ Planejamento da Fazenda à ComisSão
de Finanças o Presidente do Banco Central, que adianta~
mos a V. Ex• lá comparecerá nos próximos dias quando
estará prestando os esclarecimentos necessário-s. Natu-

ralmente que fornecerá uma complementação e, ao mesmo tempo, dados muito mais completos àqueles que, no
momento, queremos produzir desta Tribuna.
Imprimindo urna certa sistemática, que já é conhecida
pelo menos do Sen"ador Roberto Saturnino e todos aqueles com os quais tivemos o prazer de nesta Casa, conviver há anos atrás; primeiro fazemos uma pequena parte
expositiva, o mais resumida possível, estabelecendo
aqueles dados que achamos que são fundamentais à discussão do problema, e em seguida vamos discutir por
que o Governo optou por este esforço e não o de fazer o
que o nobre Senador Roberto Saturnino advoga, no momento: o Brasil decretar moratória, ao contrário do que
com franqueza afirma, clamava no passado.
Então, vamos inicialmente fazer algumas considerações- V. Ex•- desculpe divagar um pouco- para
então entrarmos no assunto.
Todo o mundo fala em crise internacional; crise financeira internacional, mas poucos se referem àquelas causas que, no momento, aqui, querem-os abordar.
Primeiro: As interpretações, exegeses desta crise, sempre refletem suas causas mais próximas e viSíVeis no âmbito externo; elevação acentuada das taxas de juros reais,
só comparáveis às ocorridas no início daquela década de
30, quando houve a depressão tão conhecida de todos
nós; a queda acentuada dos preços de exportação e, conseqUentemente, da receita que dispõe os países por honrar seus_ compromissos; atitudes reticentes dos bancos internacionais desde o mês de setembro passado. t isso
que ouvimos falar, geralmente. Não_é?
Há os que preferem questionar a própria opção pelo
endividamento externq o eQuilíbrio dos balanços de pagamento e má administração da dívida, a utilização indeficiente dos recursos, a irre.sponsabildiade de alguns devedores importantes, pelo mundo a fora, e outros aspectos ligados ao comportamentõ dos países devedores. De
concreto pode-se afirmar, contudo, em termos meramente funcionais, que o recurso de endividamento externo,
em termos puramente esPeculativo, sem entrar no ii1érito
da conveniência ou não, foi um bom negócio até 1979;
pelo simples motivo de que as taxas do juros reais pagas
eram negativas, isto é, as taxas de juros nominais eram
inferiores à elevação média dos preços internacionais.
Assim, mesmo com eventuais aplicações improdutivas
- é o que queremos chegar - desses recursos, bastava
obter um retorno médio real das aplicações superior a
zero- para tornar o emprêstimo lucrativo. Os bancos dispunham de recursos excedentes - vamos voltar à situação daquela época - e pouco se importavam com a
utilização dos empréstimos. Em época em que a liquidez
era folgada, e petrodólares abundantes, de emissão crescente de dólares, também eles não eram muito exigentes
em matéria de países devedores. Havia- ê claro - inflação elevada na economia mundial, porém, as preocupações do Governo centraram-se na redução do desempregõ e na sustentação do crescimento.
A queda - outro ponto que queríamos aqui bem
acentuar - a queda dos preços de exportação, que foi
justamente um dos calcanhares de Aquiles do nosso País,
é conseqUência direta e iO.direta do aumento de juros.
Aumento dos juros que para nós foi urila -tragédia
muitíssimo maior do que aquela dos dois patamares de
ele_vacão do preço do petróleo.
A relação direta se estabelece em conseqUência da elevação do custo financeiro, da man.utenção de estoque
desses produtos pelos importadores. Os estoques, então,
foram se reduzindo, deprimindo a demanda, diminuindo
os preços. A relação indireta resulta justamente do efeito
depressivo das taxas de juros sobre o nível da atividade
económica, notadamente dos investimentos, daí advindo
novamente redução de demanda e, portanto, do comércio -intein-ãdoilal. A importância de se entender -essa- interrelaçilO pare"ce
ser fundamental. Neste ponto é quç gostaríamos de nos
deter; isto_é, por que afinal-ficaram prOibitivas eSsas--taxas de juros? Especulação desenfreada? Ganância dosbanqueiros? Uma grande conspiração contra os menosdesenvolvidos? Nada disso! Em grande parte, a causa direta pode ser encontrada na política monetária america-
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na. visando a queda da inflação. Porém, o rigor desta
política decorre justamente da existência de um grande
déficit pÓb!ico lá; ou seja, da necessidade de financiar o
excesso de gastos governamentais sobre a receita tribu~
tária da ordem de 120 a 130 bilhões de dólares. Repeti~
mos se estamos aqui abusando da paciência dos Srs. se:..
nadares, principalmente, do ilustre representante do Rio
de Janeiro, para repisar esses conceitos, é porque queremos tirar as n_ossas ilações à base dessas premissas, como
sempre aqui costumamos fazer.
O dêficit público do Brasil não sofreu tambérii-a1go diferente~ de 6 a 8% do produto interno bruto elevou a
dívida pública, no espaço de menos de dois anos, a algo
como de 7% para mais de 13%. Portanto, não foi só no
nlluido, foi tãmbém no Brasil que o défíCit -público teve
este aumento extraordinário. A conseqüência êjuros altos. desde que os déficits sejam financiados. E o que se
fez aqui no BrasH? Colocar títulos governamentais ou inflação alta se o financiamento fosse feito por exclusivamente com emissão de moeda? Nós fizemos as duas coisas, aqui usamos os dois expedientes. Nos Estados Unidos, atê recentemente, a expansão monetária se encarregou de grande parte do financiamento, daí resultando
mais inflação, menos juros. Essa também foi a tôníca de
alguns países europeus. Após 1980, os Estados Unidos,
então, decidiram pela primeira das opções: começaram a
subir os juros e esses juros, subindo,_ vieram triplicar a
nossa carga de encargos- sem fazer jogo de palavrasno pagamento do chamado serviço de dívida na parte referente a juros.
O juro é alto porque é acirrada a disputa de recursos
no meio da sociedade, em razão- desculpe-me Senador
Saturnino, noSsa opinião é contrãri:t a -respeito, sabe disso - da presença excessiva e desgastante do governo na
econo_mia. Não_ do Governo brasileiro, mas do governo
de uma maneira geral: do governo dos Estados Unidos,
que é democrata do governo da Polónia, que é uma autocrata. Governos gastam demais financiando_. e se finan~cliffi- aqu-ãfqiler custo. Isso é Governo Federal, isso é
Governo Estadual, isso é Go-vàno do Brãsil, isso é GO-verno da Tuguslãvia. Podem proceder assim porque, por
definição, estão-imunes à falência, ao contrário das empresas privadas. Mas, ao sugar esses recursos da sociedade, em parte para financiar seus gastos, cuja produtividade pode ser questionada, deixam menos para as empresas privadas.
Agora cuidemos de outro componente do problema:. a
crise. energética. Eiã continua como um desafio cuja SOlução demanda novos e vultosos investimentos. O exemplo do Méxido é claro: na exploração das novas áreas de
produção de petróleo.
Aquele nosso pais irmão, quando da descoberta das
grandes reservas, só comparáveis às da Arábia Saudita,
cuidou ter resolvido o seu problema de balanço de pagamentos. O que se viu foi esse, sim, recorrer à moratória,
porque a descoberta de um campo "de petróleo não significa, automaticamente, o ter disponível o ouro negro.
São necessários- investimentos colossais. Entre a localização de um campo de petróleo e a sua real utilizaç_ão,
medeiam 4 a 5 anos. Quando temos a felicidade de encoiltrar petróleo em terra ou em águas não muito profundas, nos deparamos realmente com a possibilidade de
reduzir este lapso de tempo, mas quando, como normalmente acontece o jasimento se acha em grandes profundidades em terras, ou em lâminas d'âguas de ISO a 200
metros como o comum das perfurações off-shore, temos,
então, esse tempo até elasteddo. E os recursos necessários para a -sua extração esses, sim, são já de uma monta tão grande, que fizeram um país como o atrãs citado,
dispondo das reservas colossais que lá foram descaber·
tas, ficar em uma situação verdadeiramente aflitiva.
A própria demanda, então, de investimentos para a
superação da crie energética, seria outro motivo para
forçar as taxas de juros a níveis reais, superior aos exigidos até 1979, antes da se8unda crise do petróleo.
Juntando-se os dois fenômenos a que nos referimos,
de um lado, déficites governamentais e, de outro, crise
energêtica, podemos compreender melhor porque temos
juros reais a níveis quase absurdos - agora felizmente,
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na América, já ~tão descendo - e porque a a"ttCrnativa
aos iuros altos seria unicamente a emissão de moeda e
acel~raçào da inOação. A ínflação também resolve o
problema da procura de recursos; apenas todos pagam
da forma mais íníqiia: pela via da poupança forçada, da

renda real, notadamente dos assalariados.
Quanto à crise energética, o Brasil pode se orgulhar,
daí já começamos a apresentar um panorama mais alvis~
sareiro, pela solução perseguida consistentemente e per~
manentemente pelo Governo brasileiro, pela Adminis·
tração Figueiredo. O que nós tínhamos de consumo e de
importação r::os anos anteriores a 1'979, por exemplo?
Nos anos de 1979 a 1980- vamos nos fixar: nessa faixa
Ordem de grandeza de novecentos e cinqUenta e um milhão de barris diários, conforme as necessidades de ma"
nutenção de maiores ou menores reservas, sempre ditadas pelo temor do acrêscimo-dO preço do petróleo. Hoje
poderíamos dizer que aqueles cento e trinta - porque
crescemos na nossa produção de petróleo - mil barris
por dia, patamar a que desceu a produção brasileira subiram, por exemplo, e'Tl '982, a uma média de duzentos
e sessenta e seis mil atingindo, jâ no fim do ano, a produção de trezentos e vinte mil barris/dia. Mesmo cOm
essa média de duzentos e sessenta e seis, sem.entrar com
nenhum dos outros componentes de substituição de
combustível, nõsjá teríamos, comO tivemos efetivanlente, uma importação média de aPeftas setecentos e cin~
qaenta e dois mil barris por dia.
Se nós virmos que estamos hoje, no ano de 1983, coeri
um equacionamento de: produção da PETROBRAS de
maneira que nos dê uma média- não vamos dizer o pique- de trezentos e vinte e quatro mil barris por diamédia por baixo, porque esse valor já foi"obtido no fim
do ano passado -se tivermos vinte e um mil barris equivalentes de carvão mineral, doze mil barris por dia, equivalentes, de gás natural, num total de termoeletricidade
para substituição daquele óleo combustivel que tanto estava onerando nossas empresas, e de carvão que também
nele é utilizado, de treze mil barris, se utilizarmos a biomassa - e quando nos referimos à biomassa referimo~
nos de maneira geral a toda transformação de energia vegetal em energia automotora- teríamos o equivalente a
74 mil barris por dia, o quejã nos faz ter, para este consumo previsto de I bilhào e 18 mil barris por dia, apenas
a necessidade da importação, e fazemos isto muito exageradamente por alto, de 620 mil barris diários, ou seja,
quem importava 1 milhão de barris jâ teve uma economia de 40%, economia esta que, em 1984- para não fatigarmos os Srs. Senadores com números, pois os apensaremos ao nosso discurso - poderá chegar a 54,2%,
pois teremos apenas uma importação, assim o desejamos, se os trabalhos de prospecção da PETROBRAS e o
desenvolvimento dos campos - esses não são dados
aleatórios, estamos apresentando aqui números reaisrepetimos só nos faria dependentes de uma importação
de 4.38 mil barris por dia, ou seja, de 42,5% do consumo.
No ano de 1985, seguindo a mesma regra cautelosa, porque esses números a prática tem demonstrado que podem ser ultrupassados, como o foram em 1982, chegaríamos a uma necessidade de importação de 315 mil barris
diários.
Então, na parte energética, o nosso Problema é ganhar
tempo, é ter o tempo necessário para tomar uma respira"
tória e os números aqui apresentados nos confortam o
nos permitem afirmar perante a Casa que, na parte relativa a esta componente a que fizemos referência, a componente energética, dentro das nossas preocupações está,
senão de uma maneira completa e radicalmente resolvida, mas em posição suficíentemente alentadora para
pensarmos em um futuro menos dependente da vontade
alheia, isto é, dos produtores de petróleo.

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. Ex' um aparte?
O SR VIRGILIO TÁVORA- com prazer concedemos o aparte ao eminente Senador.

O Sr. Roberto Saturnino aparteá-Io apenas uma vez.

Nobre Senador, vou

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não diga isso.

O Sr. Rvberro Saturnino -:- f:_ porque QuandO usei -a
tribuna V. Ex~ também me aparteou apenas uma vez e eu
conclui que assim era melhor para ambos, para a Casa,
porque dá .mais oportuni_dàde _a que o orador use o seu
tempo disponível totalmente para desenvolver as suas
idéias, sem quebrar o fio do pensamento, dando oportunidade a que outro use a tribuna em réplica, em tréplica e
nós desenvolvamos essa discussão que, c_omo eu disse,
acho __que deve ser a nossa maior preocupação.
O SR.:VIRGILIO TÁVORA- Nisso estamos de pleno acçrdo.

O Sr. Roberto SattJrnino- Então, o meu apart_e é, em
primeiro lugar para agradecer, a atenção de V. Ex•, às
palavras, às referências que fez no infcio do seu pronunciamento, a mim pessoalmente, emfim agradecer a
atenção de esperar para falar num dia em que eu estivesse presente.
O SR. VIRGIUO TÁVORA- Sempre assim procedemos, ambos, não é?

O Sr. Roberto Sat_urnino - Exatamente. E também
agradecer a uma resposta positiva que deu ao apelo que
fiz n.o Sentido de que processemos essa discussão em ter-.
mos ele"<ados, como V. Ex• ~tá fazendo, cOmo sempre
procede, emfiJil diScutir em termos eleVados este Pioblema, qué é cruciaL E direi mais a V. Ex•, neste aparte úni~
co, que ouvim~s com a maior atenção, vamos ouvir até o
fim, disCordanOO de muitas das observações que v. Ex•
faz, como é natural que discordemos, vez que estamos
em posições pollticas Opostas, e o discurso de V. Ex• nos
dará a oportunidade de desenvolver uma tréplica, talvez
atê, quem sabe, desenvolver mais de um discurso, um, ou
dois, ou três discufsos, porque tal é a abundância de infMifiações e de observações que v. Ex• faz quejâ me suscitou a idéia de desenvolver em mais de um pronunciamento esta tréplica, razão pela qual, mais uma vez, até,
agradeço a opOrtunidade que v.Ex• me dá. Mas enfim,
esse aparte único é apenas para registrar que o meu silêncío não significa uma concordância, que h8. uma discordância em vários pontos, que eu pretendo fazer em outro
pronunciamento, e Cj_ue acho que é mais produtivo para
nós não cortiumos os nossos pronunciamentos com muilos apaites, porque prejudica o conteúdo geral, toma o
tempo do orador, enfim, impede desenvolver plenamente
todo o seu raciocínio, e, mais uma vez, quero agradecer a
ãtenção que sempre caracterizou a postura d~ V. Ex•.
O.SR. VIROILIO TÁVORA- Eminente Senador,
mais uma vez nós estamos discordando só no ponto dos
poucos apartes qu__e V. Ex• deseja dar a este despretencio~-so discurso. POr que este é um discurso despretencioso?
Porque quando começarmos a discutir ê que justamente
alguma luz poderá surgir do diálogo que agora estamos,
apenas estabelecendo premissas; Mas já estamos habituados a esse seu proceder e respeitamos o seu ponto de
vista. Apenas desejamos aqui_consignar que gostaríamos
-d~ ter sempre o prazer dos apartes de V. Ex•.
Então, deixemos bem claro: a nosso ver essas são as
causas, realmente pouco conhecidas, da crise mundial e
dos seus reflexos na conjuntura nacional.
Não vamos aqui nos furtar também de dar uma pincelada, embora não muito profunda no problema do déft~
cit público e nas suas implicações. Não temos a_menor
dúvida, que, depois, V. Ex• irá discordar dessas colo~
cações e, sobre cada u_m desses temas, possivelmente, ha~
ver a réplica de lá, tréplica de cá. De acordo? Muito bem.
Nós não somos, já dis~emos e vamos repetir mais uma
vez, duas vezes, três vezes, os úniCos detentores, sejã na
esfera municipal, seja na estadual, seja na federal, do
_monopólio de grandes déficits. O déficit público é um fe~
nômeno mundial. E, por ser universal, pode-se mesmo
afirmar que ele seja uma das causas principais da ele·
vação desses juros a que nos referimos há pouco. Dissemos, e vamos repetir mais uma vez, que o desafio funda·
mental dos nossoS dias não é, vamos aqui frisar, resolver
o problema do financiamento do Estado," pela simples e
boa razão de nós chegarmos, aqui no Brasil e em todos
os outros países, ao limite do possível no uso desse expe-
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dien-te; tollitus quaestio. Nós já chegamos; e isso é reconhecido, ao limite do que poderia ser esse exagerado déficit público em relação ao PIB.

Quando dizemos ''nós", não é só nós do Brasil, mas o
mundo inteiro, o mundo ocidental, o próprio mundo socialista. Os Governos, vamos repetir, vêm gastando o
que podem e aquilo que não podem e veja a franqueza
com que dizemos a V. Ex' não escondemos nada- e se
financiando segundo aquelas formas que há pouco nos
referimos.
Não é, vamos repetir, uma peculiaridade unicamente
brasileira. E. preciso compreender que o ônus da dimen~
são atuãl da crise da economia estâ praticamente a al~
cançaf o limite suportável pela ati vidade produtiva. Não
se pode e no momento, a não ser em parte bem restrita
aos segmentos sOciais, impor outra carga tributária
como também a dívida pública - daqui a pouco a ela
nos referiremos - chega via da emissão de títulos a
níveis que nos fazem, no momento, repensar o assunto.
A solUção positiva do impasse atual- aí já vai V. Ex•
ouvir uma das afirmativas porque, por enquanto, estávamos estabelecendo premissas - a nosso ver é reduzir
despêndios e obter mais com os recursos disponíveis. Em
outras palãvras, aumentar a produtívidad~, cortar o s.u. pérfluo, eConomisar Cm gastos correntes, examinar cada
item de dfspêndio, cada projeto de investimento. Só assim ê que podemos pensar em algo construtivo para
amanhã.
Dada esta nossa opinião, gostaríamos eiitão, eminente
Senador Roberto Saturnino, de dizer a V. Ex• as razões
- esperamos que tenhamos tempo para isso- por que
o Governo decidiu enfrentar com realismo a situação,
através do, permita-me que chame, o Plano Brasil daqueles quatro itens, ao invés de apelar para uma moratória, morat~ria absoluta e iotal.
Primeiro dC tudo per~ita-me dizer que a moratória
não tem o poder de resolver o problema de desequilíbrios de pagamento, ou da dívida externa. Ouvimos
de V. Ex', e com que espanto- achar que devíamos ir à
moratória, mas não poderíamos absolutamente pensar
em recessão. Note-se que V. Ex' jâ 0nha pensado em
tempos atrás, conforme afirma, mas não pensa mais agora. Ex.ato? Bem, vamos ver. A proposta, é bem concreta,
mas gostaríamos então de dizer a V. Ex• a nosso ver, ao
ver do Governo, no que implicaria a moratória. Vamos
estudar a nossa balança de pagamentos, vamos estudar a
atividade industrial braSilefra- agora jâ vê V. Ex' estamos entrando nos "finalmente" - e se seria possível, ao
mesmo tempo, decretar a moratória, sem antes fazer esse
esforço que estamos fazendo, que estã certo, a nosso ver
e, ao mesmo tempo, prosseguir nos investimentos como
solícita V. Ex•
A moratória._ O que é que resultaria? Imediata cessação de qualquer acréscimo nõ montante do crédito exteino isso é claro. Imediata suspensão dos créditos para
importações, imediata exclusão dos exportadores brasileiros dn rol dos clientes financiados por bancos estrangeiros. Os p"aises dos quais nós somos credores, não tenhamos a menor dúvida, imediatamente também nos declarariam moratória.
A Resolução 638 do Banco Centrai mostra claramente
como o problema do financiamento influi nesse nosso
comércio externo, e aí pediria um pouco da atenção de
V. Ex' para esses dados que vamos fornecer. Hã de dizer
que é muita vantagem de nossa parte, que nós possuímos
os dados e V. Ex• não os possui, mas são números para
cotejar, e que justamente são lançados aqui ao tablado
pãra nós tennos como que uma base para raciocínio,
uma base para poder discutir se seria possível, decretada
a moratória, continuar a termos a nossa economia fora
de uma profundíssima recessão.
Vamos ver o seguinte.~ão temos dados até dezembro
de 1982, sabe V. Ex•, mas a,té novembro vamos dizer que
?S proporções se variarem, são mínimas. Podemos apresentar os de janeiro a novembro de 1982 como uma
amostragem daquilo que seria até dezembro.
Comecemos pelas importações. Esses dados, dele vamos fazer uso não uma, mas algumas vezes.

0306

Sexta-feira 11

Importações: foram 17 bilhões e 802 milhões de dó1a~
res- a diferença que V. Ex' encontrar se refere ao mês
de dezembro, mas só até novembro que nós temos por
classes de financiamentos, que é um dado interessante.
Pagamentos à vista das importações, nós tein-os apenas, eminente Senhor Roberto Saturnino, 2 bilhões e235
milhões, ou seja, 13%. O grosso das nossas importações,
inclusive aquelas de petróleo, óbvio, de 90 e 120 dias, são
feitas com fina:OCiamento de até 180 dias. Representam
69% do que importamos, donde a importância que atribuímos àquele item 3 chamado Plano do Brasil, porque
o Projeto I e o Projeto 2 já a_ssinados- sabe que o Projeto 3 e o Projeto 4 não são assinados por que são reestabelecimentos de linha de crédito e depois a eles nos re-portaremos.
Mas veja l;lem, de um total de 17 bilhões e 802 milhões
de dólares pagamos à vista, apenas, em I 982, 2 bilhões e
235 milhões, ou seja, 13%, 69%, ou 12 bilhões e 367 milhões de dólares são aquisições de importações com financiamentos até 180 dias; um bilhão e setenta e nove
milhões de dólares, financiamento até trezentos e sessen-ta dias. E fmanciameritos com mais de trezentos e sessenta dias, dois bilhões cento e vinte e um milhões de dólares, o que corresponde a 12%, Vê V. Ex', portanto,
como as nossas importações são dependentes de financiamento. Vamos às exportações. Nos referimos, há pouco, à Resolução n9 638 qiie displinava as importações, e
há também suas irmãs que disciplinam as exportações e
o financiamento para as mesmas. Do total de dezoito bilhões quatrocentos e vinte e dois milhões de dólares, os
financiamentos icirriã de trezentos e sessenta e cinco dias
orçam um bilhão quatrocentos e setenta e quatro milhões. Os financiamentos de cobrança são 44% ou oito
bilhões e cento e vinte milhões de dólares. E financiamentos até trezentos e sessenta dias, quinhentos e quarenta e nove milhões de dólares. O resto sendo financiamentos a longo prazo, financiamentos de três, quatro ou
cinco anos.
Então, vê V. Ex•, a primeira conseqüência se decretássemos unilateralmente a maratória. Depois; veremos em
conjunto com outros países: Cortavam-se, inicialmente,
essas linhas de financiamentos, financiamentos qúe nós
temos necessidade para importar ou para exportar.
Para orientação de V. Ex•, também não é dado de algibeira. Não podia V. Ex• ter acesso a isso, embora .não
saibamos se ainda está tão bem informado das coisas do
Governo quando da époCa em que discutfamos, na legis~
!atura 1974 - 78.
O Sr. Roberto SaturriJno -

Já não estou -mais.

O SR. VIRGTUO TAVORA --Já deixou de estar.
Mas naquele tempo estava muito bem informado.

Pois bem, vê v; Ex•, só para petróleo precisamos ter
um financiaincnto rOtativo de 4 bilhões de dólares. Não
vamos ensinar -a V. Ex.' a.necessidade desse fmanciamento. Os árabes nos dão 90, 120 dias de prazo. Portan~
to é só multiplicar para ver o mfnimo necessário, e realmente termos necessidade desta rotação de 4 bílhões de
dólares.
Então, permita~nos fazer pequenas colocações, agora
sob forma de perguntas, que V. Ex• naturalmente responderá em momento oportuno. Movimento de maratória isolada, ou marat6ria, digamos da OPEP, dos devedores'? Neste ponto estarfamos, possivelmente, condicionando nossa sorte ao atendimento de todos aqueles outros países que estivessem na mesma situação. Estaríamos entrando nos negócios internos desses pafses'? Iríamos sugerir que esses outros pafses deixassem também
de pagar'? Estará V. Ex~ alvitrando eminente Senador,
uma maratória total ou uma maratória apenas dos ·empréstimos financeiros? Acha que se pode fazei' ou propor
uma maratória par.:ial, mesmo que seja esta maratória
parcial, só dos recursos financeiros'? ComO -~te ride que
iríamos consey_uir recurSll~ para cobrir o desequilíbrio :.1
•.;JUe no., rellnmos e os finu.nciumento~ nec:essários'!
t~'i<l '-"!Ir:.; pergunta jfl o í1zemos no começo, mas e
hnm rt;pt:t''. ()ue país ou que in~tituicócs iriam ttnanc1ar
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tação dessa maratória? S~ esses países ou essas instituições não estão identificados, e acredito que é difícil
identificar, como manter o atual volume de comércio'?
Teria de haver, e neste caso sim, uma restrição drástica,
absoluta, nas nossas importações.
E ai teríamos, a não ser que nosso raciocínio esteJa
completamente falho e podemos estar enganados, uma
enorme queda na atiuvidade produtiva deste país. Diria
V, Ex' voltemo-nos então para aquelas atividades que
não necessitassem da importação tão acentu_a_da- desses
insumos. Sabe bem V. Ex~ que isso seria medida a tomar
a médio e a longo prazo. A curto prazo, seria impossível
dar uma rotação na nossa· economia sem haver um desemprego em massa, principalmente, no nosso grande
centro de produção, nosso grande pólo de desenvolvimento, nosso grande pólo motor que ê a Região CentroLeste; :ffegião-de São Paulo, do Estado de V. Ex~. e a do
Sul do País para só citar os centros maís afetados.
V. Ex~. por acaso -porque são questões que estamos
jogando para depois termos respostas - pretenderia viver exclusivamente de acordos bilaterais? Vamos examinar, talvez da próxima vez, o comércio.

quando na imprensa, obteve um montante não 8,8 bilhões de dólares, mas já atingiu 9,3 bilhões de dólares.
E, finalmente, aquele outro projeto, que é o número 4,
aquele mais dificil, todos nós reconhecemos, queéjusta_m~nte: a renOva'ção _das linhas de crédito. manejãdas
-sobretudo por bancos americanos para as agências dos
bancos brasileiros que operam no exterior! Foi solicita~
do que esse nível fosse mantido na base de 8,5 bilhões de
dólares. Já atingimos, acrescentamos a V.Ex•, e com
muítif maiS riqUeza- de detalhes teremos na Comissão de
Finanças, dados apresentados pelo Presidente do Banco
Central, já obtivemos 6,5 bilhões de dólares para, justamente, sairmos da situação em que nos encontrávamos
no fim do ano passado.
Foi muito citado aqui, em prosa e verso, a recusa do
1315 em atender nosso pedido de adiamento de resgate de
dívida. Caro Senador, abrindo o jogo com V.Ex•, não
iríamos aqui lhe esconder coisa nenhuma, ê uma questão
de pedir mais para obter menos. Nós solicitamos um
adiantamento sobre aquelas '"'facilidades ampliadas" dos
recursos do FMI, não I bilhão e 200 coino citado, mais I
bilhão 450 milhões de dólares, a serem pagos com os desembolsos do Fundo citado. O primeiro desembolso estava dividido em duas partes: uma para o dia 3 de março,
outra para o dia 15. O segundo desembolso em junho, o
terceiro em setembro e o outro em dezembro.
Por que que nós pedimos para postergar atê junho?
Porque justamente o primeiro desembolso, a primeira
etapa do primeiro desembolso, duzentos e quarenta mi~
lhões de dólares, nós já pagainos; e o segundo cento e
sessenta nós queríamos justamente- e é óbvio, é claro e
evidente, ter uma folga maior ou portanto pagaríamos
no segundo d_esembolso já que as negociaçõesjá·se arrastaram por mais tempo do que o previsto. Mas como o
BIS discordou não houve problema nenhum. No dia 15,
segunda-feira, estaremos pagando exatamente o resto do
-compromisso com o BIS. Quer dizer, não estamos inadipiel_ltes com o BIS. Nós gostaríamos naturalmente é de
ter mais folga, mais dólar em caixa para atender às eventualidades. Mas como assinamos o Projeto 1, assinamos
o Projeto 2 e o FMI na sua sessão do dia 28 aprovou justamente _a solicitação dos créditos que lhe fizemos, o Governo tomou - e vamos falar em Português bem claro
- aquela respiratória necessária para ilo ano de !983.
Na próxima inten·enção nossa iremos mostrar c_omo
pretendemos ter aqueles -6 bilhões de dólares necessários
a que no ano de 1983 não estejamos em situação de não
poder fechar o balanço de pagamentos.

Concordemos: vamos viver de acordos bilaterais.
Como pretende obter um comércio sen:li-~quilibrado, jâ
que procuramos fugir do esquema financeiro? Vamos,
pura e exclusivamente, viver de trocas entre países que
nos vedem e nós que pretendemos a eles impingir os nossos produtos? Equilibraríamos com cada um a troca de
produtos. Por exemplo, como forçar o Irã, o Iraque, a
Arâbia Saudita a importar mais do Brasil? Estamos fazendo toda força, não tem a menor dúvida, para aumentar esse_ intercâmbio comercial, mas as diferenças são de
tal magnitude de ordem de grandeza que isso não seria
tarefa para se realizar em 2, 3, 4 ou 5 anos, qujlnto mais
e~ meses, como estamos precisando.
Na impossibilidade desse equilíbrio, qual ê o outro incentivo que esses Países têm para nos vender petróleoestamos falando dos produtores de petróleo- se não tivermos os dólares necessáriOs para pagarmos'? Não será
que V.Ex', que tem uma queda extraordinária para esta~
tização - jâ não estâ procurando, atinEi-la em vários
graus dentro desse seu mecanismo que até o dia de hoje
não atinamos, ou seja, como manter atividade econômica do Brasil, como V.Ex• deseja, sem que, ao mesmo
tempO, teilhamos a vinda ao nosso País daQueles insuinos mínimos necessários para conservá-la no patamar
em que está quanto mais crescer. Não Será- então o
Que V.Ex' está pensando...:... numa estatização do comércio exterior? Como de outra forma nós poOeriamos, mesmo que esses países concordassem conosco - isso aqui
-já é uma miragem - como n6s poderíamos, a não ser
desta maneira, forçar a importação ou exportação para
cada país, exatamente senão nos mesmos montantes, ou
pelo menos em montantes semelhantes? E de se desconhecer~ pQr acaso, que o equHíbrio do comércio bilateral
não tem ocorrido nem nas relações internacionais entre o
Brasil e o bloco Soviético'?
Veja V.Ex~ que o Governo agiu acertadamente quando, face a essa crise, ante a alternativa da moratória fez
uma composição - ai ê que divergimos profundamente,
e V.Ex~ acha que é uma moratória disfarçada. O governo
fez uma composição com esse plano que poderíamos
chamar Plano Brasil ou um plano qualquer, em que havia a renovação de um compromisso, 4 bilhões de dólares vencidos este ano, queremos dizer dos 7,2 bilhões,
que vencem, porque 3,2 são a organismos internacionais.
Com o Banco Mundial e o BID. Nós só fizemos a reforma daqueles 4 bilhões de dólares necessários para transformar eSsa-dívida que precisávamos pagar-e-ste ano, e
para o qual não tinhamos cobertu~a, em empréstimo
<::-om-8Unos de prazO com 30 meses de_carêflcia. o-cmpréstimo junibo, está claro, de 4 bilhões, que v.Ex• sere~
fere, e o cst:.~bdedmento do que é necessário para nós fazermos as nossas exportações, que seria a manunteção
das linhas de eri::dito de S,!S bilhões de dólares, para movimentar JS no5sa.;; impnrtaçiles e exportações, conforme
Cll;lllll~s. Ma<:, !"H1tkl'll0~ adi!J.nl:'lr a V. F-:x' que u chamado
t'HJJeln _i, ;,o cvntràno t.!t (J•Je t..:rnos hd,, de >ez em

O Sr. Rvberto Satumino - V .Ex• permite romper ·o
cóiriprorriisso que assumi comigo inesmo e com V.Ex• e
dar apenas um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Com grande prazer,
Senador.
O Sr. Roberto Saturníno- Não vou entrar no debate.
mas não fesisto ao impulso de dizer qUe, hoje, V.Ex•
trouxe informações concretas, razões objetivas, enfim,
dados que permitem efetivamente desenvolvermos adiscussão e o debate, coisa, nobre Senador, que não vi ainda nenhum ministro fazer. Lamentavelmente não vi nas
declarações, nas matérias publicadas na imprensa nenhuma concatenaç~o, nenhum arrazoado consistente e
consubstancioso como os que V.Ex• nos trouxe hoje
aqui. Não vi sequer na intervenção do próprio Presidente da Repúblicu ao usar a cadeia de televisão, frustrando
toda u Nação ..
O SR. VIRGTLIO TÁVORA- Não apoiado!

O Sr. Roberto Saturnino - ... porque .esperava-se explicações comÕ as que V.Ex~ nos traz hoje e nos abre o
erisejo de rebatê-las estabelecendo um debate frutífero,
um debate eficaz, construtivo e que pode nos levar à c_oncordância em Tnuitos pontos. desde que tenhamos as infornwções, as razõe~ objetivas. Cumprimento V.Ex~ pelos daUos que nos traz e agmdeço. uma vez mais, a
iii~!IH,;<\o.

t; ·'"· Aihen,; .\J!ru- Pl;!rmite \.
()-;R,.

Sçn.,_1ur

l:-.x~ um

aparte'!

VlRGlUO TAVOR.A. ··-Com pr.w.:r. nobre

Março de I 983

O Sr. Alberto Silva - Perdoe-me, nobre Senador
Virgílio Tãvora, pela intervenção no final do discurso de
V. Ex•, mas eu não iria tranqUilo para casa se V. Ex• não
me desse alguns números da sua brilhante exposição, no
momento em que V. Ex• tranqUiliza a todos nós com relação à importação necessária ao País ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Perdão, não estou
tranqüilizando; estou apresentando a situação real. A
tranqUilidade vai decorrer do estado de espírito de cada
um de V. Ex's.
O Sr. Alberto Silva-- Muito bem, mas eu digo é que,
se vamos para uma importação de apenas trezentos e
poucos mil barris, proximamente, com os números perfeitamente bem colocados por V. Ex•...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Em 1985.
O Sr. Alberto Silva - Exatamente. f:. claro que isso
tranqUiliza a todos. Mas a pergunta que eu façO é a seguinte: nos números que V. Ex• aí alinhou. estão os aumentos do consumo com crescimento do País, jâ estão
computados?
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Meu __c;aro Seoa.dor
Alberto Silva, os números aqui apresentados são os números em que é deduzida toda a parte referente a um
possível otim.ismo na parte relativa ao consumo. Em outras palavras, respondo a V. Ex' Os números aqui dados
são números, por exemplo, dizer a V. Ex': no ano de
1985 o consumo teórico, o co-nsumo é de um bilhão e dezoitd milhões de...
·

O Sr. Alberto Silva- Computando o crescimento do
País?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sim, estou dizendo.
Enquanto que a nossa produção de petróleo. aquele ano
-vamos repetir para V. Ex'- é da ordem de 500 mil
barris e, do total substituído, 203 mil barris.
O Sr. Alberto Silva- Sim entendido. Eu queria apenas isto: o consumo e o crescimento do País já estão colocados?
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O SR. VIRGILIO TÁVORA -Estes dados, aliás,
não são nossos; são colhidos na PETROBRÃS e no Ministério das Minas e Energia.
O Sr. Alberto Silva- Exato! E porque, no decorrer do
discurso. não ouvi bem o consumo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Permita-nos, agora,
acorrer ao-aparte do nobfe Senadod{oberto Satm:nino.
Caro Colega, veja bem como procede o Governo e,
aqui. sabe V. Ex' que, em todos os debates, por mais entranhados que fossem as nossas convicções, nunca descemos dessa altitude de diálogo. Portanto, aqui não iríamos descer, se não disséssemos realmente o_ que acontece. O Gov:erno se põe, nesta prestii::õ.osidade da nossa Liderança, pelo nobre Senador Aloysio Chaves. imediatamente à disposição. Vem aqui o Ministro do ~laneja-- inento, hoje, Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, o Ministro áa Fazenda e maiores detalhes
o Sr. Presidente do Banco Central, Cai-los Geraldo Langoni, vai apresentar à Comissão de Finanças no próximo
comparecimento.
Mas, Vê que não há nada que esconder. Não foi sempre esse o nosso sistema? Nós discutimos acho que durante 4 anos - não chegou a 4 anos- e não foi nesse
sistema? E, nem viríamos aqui, à tribuna, apenas para fazer jogo de palavra, pois sabe V. Ex• que o nosso forte
são números e não eloqüêncía. Não estaríamos aqui, se
não estivéssemos convencidos, por estes números, da justeza da causa que defendemos. Mas, agradecemos muito
a atenção com que aqui fomos ouvidos, mas muito mais
se já maior o número de apartes. Aguardamos resposta
de V. Ex•: ouviremos, com toda atenc;:ão, a sua !éplica.
daremos uni ou- dois apartes, e, desde já, prometemos a
V. Ex• a tréplica. Realmente, diremos a V. Ex•, se nos.
afigura, em termos cartesianos, justo e certo o caminho
adotad_o pelo Governo para solução da crise. Não havia
outro _llQ _momento.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o ponto de vista governamental, pensamos nós, que, sem muita eloqi!ência,
mas com núm'eros absolutamente prCcisos, aqui está
apresentado, desejando a Maioria que todos estes tópi-
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cos citados sejam d~batid_9s. Podemos divergir dos conceitos emitidos, mas estamos à disposição para mostrar
que esta saida é a que melhor convém, no momento, aos
interesseS nacionais. Sr. Presidente, era o que tínhamos a
dizer. [Muito bem/}
ATO N• 38, DE !983
DO PRESIDENTE DO SENADO
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e com base no Ato n'<'12, de 1983, da
Comissiio Diretora,
Considerando que, dada a natureza dos trabalhos desenvolvidos pela Subsecretaria de Serviços Gerais, esta
deve ser diretamente vinculada ao Senhor Diretor-Geral,
não se justificando direções intercaladas ou intermediárias, resolve:
!I'- Determinar que a Subsecretaria de Seviços Gerais passe a ser subordinada diretamente ao Senhor
Diretor-Geral, de forma desvinculada da Secretaria de
Serviços Especiais.
2~"- Determinar a adoção das medidas necessárias à
elaboração de Projeto de Resolução, alterando as normas legais existentes.
Senado Federai, 10 de março de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente.

PORTARIA N• 06, DE 1983
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas
atribuições e considerando o despacho autorizativo do
Presidente do Senado Federal no Processo n~"
002116.82.0, resolve: designar Suzy Cunha e Cruz Foucher, Técnico Legislativo Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal, para, na forma do artigo 296,
inciso IX da Resolução n'>' 58, de 1972, e demais disposições legais que regem a matéria, como adotados pela
administração do Senado Federal, frequentar, no prazo
mínimo de (2) dois anos, a partir de março corrente, o
Curso de Interpretariado na Universidade de Genebra
-Suíça.
Senado Federal, 8 de março de 1983. - Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral.

República Federativa do Brasil
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SÁBADO, 12 DE MARÇO DE 1983

Faj;Q saber que o Senado Federal aprovou, nos termo~
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 2, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seis milhões, qulnbentos e setenta e
dois mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dfvida consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA W SESSÃO, EM
11 DE MARÇO DE 1983

1.! -

ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Discursos do Expediente
SENADOR FRANCO MON-

Panorama político e
sócio-econô~ico do Pais, no moTORO -

mento em que S. Ex• se afasta dos

trabalhos da Casa para assumir o
Governo do Estado de São Paulo.
SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder- Nota expe-dida pela Comissão Executiva Nacional do PMDB a propósito da
trégua política proposta pelo Presidente João Figueiredo.

1-2.2 - Oficio do Sr. Jo.
Secretário da Câmara dos Deputa-

dos

Encaminhando à rev!Sao do Senado autógrafo do seguinte projeto:

- Projeto de Lei da Câmara nv
5(83 (no 5.356/81, na Casa âe orige~). que regulamenta as profis-sões da área de processamento elc-trônico de dados, e dá outras providências.
1.2.3 -

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nt 40/81 (nt
354/79, na Casa do origem). (Rodação final.)
Leitura

1.2.5 -

-

Requerimentos

Nos 304 a 309(83, de desar-

quivamento de proposições que
mencionam.
1.3 -ORDEM DO DIA

Parecer

Referente à seguinte matéria:

1.2.4 -

Odacir Soares, que estabelece normas de proteção e defesa ao consumidor, e dâ outras providências.

di projetos

- Projeto de Lei d_o Senado nt
14/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
a inclusão das Donas-de-Casa nos
planos da Previdência Social, na
condição de seguradas facultativas.
- Projeto de Lei do Senado nt
15/83, de autoria do Sr. Senador

.:.....- Requerimento nt 188/83, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos dos
arts. 75,_ a, 76 e n do Regimento
Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, comp-osta de
5 membros, para, no prazo de 90
dias, estudar modificações ou a revogação da Lei n' 6.620, de 1978,
que alterou o Decreto-lei nt 898, de
28 de setembro de 1969. Aprovado,
após parecer oral proferido pelo Sr.
Almir Pinto, tendo usado da palavra os Srs. Humberto Lucena,
Aderbal J urema e Nelson Carneiro.

Art. 1' :E: o Governo do Estado de Mato Grosso,
nos termos do art. 2t da Resolução nt 93, de 11 de outubro dê 1976, do Senado FC:deral, autorizado a elevar o
montante de sua divida consolidada em Cr$
7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e noventa e seiS
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e
trinta cruzeiros e quarenta centavos), correspondentes a
6.978.760 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e
cinqUenta e quatros centavos), vigente em ju_lho/81, a
fim de que possa contratar empr~timós no valor global
acirila mencionado junto ãci -Banco do Estado de Mato
--GrosSO S.A., este na qualidade de agênte financeiro do
Banco Nacional da_l:fabitação- BNH, destinados à integralização do F AE- MT, como complementação dos
recursos do Estado para comunidades de grande e medio
porte; garantir recurSos adicionais para o atendimento
de abastecimento de água às comunidades de pequeno
porte; fiÔanciamento de obras de infra-estrutura bâsicas
e de equipamentos comunitários, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 10 de março de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.
Fa~ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituíção, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 3, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em CrS 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e
seis milhões de cruzeiros), o montante de sua dfvlda
consolidada.
Art. 1' :E: o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 2~ da Resolução n' 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
246.000.000,00 (duzentos e qUarenta e seis milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida· consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
Junto à C<lixa -Ec_onômica Federal, mediante a utilização
de recursos do FUndo de Apoio ao Desenvolvimento So_çial :-_ F ~s. destinado à implantação de módulos de Ati-
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- Requerimentos n% 29; 94 a
96; 98 a 104; 106 e!07; 109 a 119; e,
125 de 1983, de desarquivamento
das proposições que mencionam.
Aprovados.
1.4 - DISCURSOS APÚS A
ORDEM DO DIA

SENADOR LENOIR VARGAS
- ConcCssão do- ph:m-io- .. Nercu
Ramos" aos jornalistas Carlos

-Do Sr. João Lobo, pron_unciados pelo PMDB, do Estado de
Mato Grosso, junto à Justiça Elei- do na sessão de 7-3-83. (Republitoral daquele Estado.
'=-ca.ção.)

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Inauguração de agências
do Banco do Brasil em São Crist6vão, Japaratuva e ltaporanga (SE).

i.s ;__DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

3-

ilETIF!CAÇOES

-

Ata da 188• Sessão, realizada
em 4-12-82,
-Ata da 189' Sessão, realizada
em ~12-82.
·
- Ata da I • Sessão, realizada em
2-3-83.
0

Castello Branco e Sé:rgio Lopes.

SENADOR NELSON CARNEIAtualização de dispositivo
da CLT visando a ampliação da
faixa etária de atendimento pelas
creches.

RO -

SENADOR
GASTXO
MVLLER - Recursos apresenta-

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
- Do Sr. Aloysio Chaves, proM
nunciados na sessão de 10-3-83.
--Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 10-3-83.

vidades Educativo-Artístico-Culturais, no Centro de
Convenções.; ~eíra-s- e Exposições S(Ã, naquele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua puhlicaçâo.
Senado Federal, li de março de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42. inCisO VI;-da COilstiii.liçãO; e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 04, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé, Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões,
cento e um mil, treze11tos e quarenta e três cruulros e
cinco centavos) o montante de sua d(vlda consolidada.
Art. 19 E: a Prefeitura Municipal de Bagé, Estado do
Rio Grande 00-Sul; -nos termos do art. :2\' da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 877.101.343,05 _(oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centa...-:os), correspondentes a 603.249.98146
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
1.453,96\.um- mil, quatrocentos e cinqUenta e três cruzei~
ros e noventa e seis centavos), vigente em janeir_o/82, a
fim de que possa contratar um empr~timo de igual valor
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.,
este na qualidade de agente financeiro. do Banco Nacio~
nal da Habitação - BNH, destinado à execução das
obras de infra e superestrutura compreendidas no '"Projeto de Valorização de Bairros.. , naquele Município,
obedecidas as c_ondições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2t Esta Resolução entra em vigor na data de sua
puhlicação.
SCnado Federal, em 11 de março de 1983.- Nilo Coelho, Presidente.
Fa~o saber que-o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, irici.So IV, da Constituição, c eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
ilESOLUÇÃO N•OS, DE J9sJ-

Autoriza o Governo do Estado do Cear' a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS
50,000,000.00 ( cinqüenta mUhões de dólares americanos) destinada ao II Plano de Metas Governamentais
- PLAMEG II -· 71J/83.
.
Art. 19 ~o Governo do Estado do Cearâ autorizado
a realizar, com ·a garantia da União, uma operação de

-

~
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MESA D!RETORA

5 LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PE

empréstúnO externo no valor deUS$ 50,000,000;<>0 (dilqOenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Minist!rio da -Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utilizado nos
programas inseridos no II Plano de Metas Governamentais- PLAMEG II ~79(83, d•quele Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, iriclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do item 11 do art. 19 do Decreto n9 74.157, de 6dejunho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execuç-ão da política econô.mico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 10.537, dC 3 de julho de
198t, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_
Senado Federal, 11 de março de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

Ata da lP Sessão,
em 11 de março de 1983
I • Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
·Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Jaison Barreto e Odacir Soares
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Eunice Michiles- Fábio LucenaRaimundo Parente- Gal vão Modesto- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros- - Alexandre
Costa- Alberto Silva --João-Lobo- Almir Pinto-Virgi1io Tâvora - Martins Filho - Humberto Lucena
- Aderbal Jurema -Nilo Coelho - João Lúcio Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- Nelson Carneiro- ltamú Franco .....:.-Tancrédo Neves - Franco Montoro - Benedito
Ferreira - Gastão Mifller - Marcelo Miranda - Affonso Canu1rgo - Ã\varo Dias - J aison Barreto - Lena ir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho),.--- A tist•.d• presença acusa o comparecimento de 3_5 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabãlhos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Franco MontaM
ro. (Palmas.)
Sr. Senador Franco Montara, de.'lejo quebrar todos os
protocolos desta Casa, pois tenho um compromisso familiar quase que inarredâvel na Cidade de Salvador às 18
horas - estou com um avião retído no aeroporto - e
não quis me furtar a um dever, sobretudo à grande satisfação de iniciar esta sessão~
Seu velho companheiro, desde o Palâcio Tiradentes,
seu admirador, companheiro de grandes lutas, um convívio que muito me honrou em toda a minha vida p(lblica,
ao seu lado vejo sempre a figura míssionáriã de um pernambucano que não esquecemos nunca, o Monsenhor
Arruda Câmara, seu companheiro de partido e de grandes _combates no Parlamento brasileiro. (Palmas._)
No dia de hoje, ao seu currículo político se soma a
grande investidura de governar o Estado líder da Federação, uma grande responsabilidade, um grande anseio,
o maior orgulho que um homem público paulista pode
ter, com a confiança que todos os brasileiros depositam
no Senador Franco Montoro, porque a sua trajetória de
homem público lhe dâ uma bagagem e nos dâ a certeza
de que V. Ex• ":ai realizar o governo que o povo paulista
espera e confia.
Deixo esta tribuna porque todos os companheiros vão
lhe dar um testemunho de confiança, mas tenho a certeza
de que as -palavras que ficarão registradas nos Anais não
representam uma despedida, porque um parlamentar
não se despede da vida Pública, um parlamentar não encerra uma_ ç.amiilhada, um parlamentar vence etapas.
Um homem com a liderança de Franco Montoro tem
apenas que olhar para frente, para os horizontes novos e
dar mensagem de esperança ao povo paulista e ao povo
brasileiro.
Seja feliz no Governo de São Paulo, Senador Franco
Montor_o. (Muilo_ bem! Palmas prolongadas.)
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o s-eguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
agrã'deço do coração estas palavras que V. Ex•, nobre Senador Nilo Coelho, como Presidente do Senado Federal
e _do Congresso Nacional, quebrando, como disse, uma
tradição, sallda o parlamentar que se despede. Penso que
a melhor retribuiÇão que eu poderia fazer ao gesto de V.
Ex• seria a de relembrar aqui as palavras com que V. Ex•
abriu a presente Sessão Legislativa, com sua autoridade
de homem público experimentado V. Ex• lembrou que é
chegada a hora de substituir no Pafs o domínio dos tecnocratas, para dar lugar aos homens que em nome do
povo exercem a política do bem comum em nossa terra.
Este testemunho de V. Ex• representa não apenas a palavra do Presidente do Congresso Nacional, mas, seguramente, de todos os Partidos e, acima de tudo, o pensamento do povo brasileiro. Obrigado a V. Ex• por esta
homenagem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois do 12 anos de
convívio intenso nesta Casa e de outros 12 anos na Câ-"
mara dos Deputados, venho despedir-me dos colegas,
dos servidores e dos amigos do Senado da República e
do Congresso_ Nacional. Coube-me outro mandato, conferido também pelo voto popular. Na próxima seniana
estarei assumindo a Chefia do Executivo Paulista, representando o mesmo povo, na árdua tarefa de dirigir os
destinos do meu Estado.
Transfiro-me de um Pod~r para outro. Do Co-ngresso
Nacional para o Governo do Estado. Desta grande forja
de idéias, para a grande usina da conversão de programas em realidades.
A visão ampla e institucional, o respeito às leis, a conVivência, o diâlogo e o debate em torno dos problemas
naciõ'nais que regem a vida deste Parlamento estarão comigo na gestão de um Estado q1,1e é um verdadeiro país.
Os muitos brasis que aqui pulsam e que aqui estão re-presentados, estarão em São Paulo comigo, porque, se
nenhum homem é uma ilha, assim tarnbém cada Estado
é parte solidária do todo nacional.
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Aqui fui peça de--Uma engrenagem federal. No Gover-

no de São Paulo continuarei selldo a mesma peça, da
mesma engrenagem, do mesmo Partido, do mesmo Pais,
porque o cuidado com a minha comunidade não me
afasta do círculo da comunidade maior. A visão da reali-

dade brasileira obtém-se não- apenas manuseando-se
uma retórica naciõ"nal, mas, também, no aprofundamen-

to objetivo de determinada realidade, específica e particular.

O exercício in-tCOSo das singularidades acaba produzindo um plural autêntico e legítimo. O programa que
me elegeu com mais de 5 milhões de votos constava apc>
nas d~ algumas palavras: participação, descentralização
e geração de empregos, que representavam um (mico anseio - o desejo de mudar.
Não prometi obras, mas mudanças.
Não acenei com miragens de grand~a; Propus simplesmente à minha gente o que lhe tem sido sempre negado: o direito de participar do processo decisório e de escolher os seus próprios caminhOs.
A abertura democrática que se inicia hã de caminhar
nessa direçâo através de processos que assegurem à população brasileira o direito de escolher os seus dirigentes
em todos os níveis e aos múltiplos setores da comunidade nacional o direito de voz e de participação nas grandes decisões de interesse colctivo.
Todos os brasileiros responsáveis ptCOCUpam-se hoje
com a gravidade da crise que se abate sobre o Pafs e com
a extensão de suas terríveis conseqUências.
Como enfrentar essa situação?
Permito-me lembrar pronunciamento feito em cadeia
nacional de rádio e televisão, há seis anos, em junho de
1977, em que, a partir dedadas alarmantes sobre a divida externa e sobre a inflação, que jâ se pronunciavam
graves, afirmávamos:
..Na base dos problemas que afligem a população
brasileira está a consciência, cada vez mais clara, de
que sem participação e democracia não haverá soluções efetivas e autêntico desenvolvimento do
Pals."
E concluíamos:
••Ao invés de acentuar as posições e as diferenças,
que, como brasileiros, procuremos nos
entender, para encontrar as soluções pacificas e democrâticas que constituem a aspiração comum da
alma brasileira."
~importante

Desde então, os passos dados no caminho da normalização democrática não bastaram para conter a crise que
se prenunciava no campo económico e suas terríveis conseqUências no campo social. A eleição direta dos governadores foi passo decisivo no rumo da democracia e traz
novo alento aos brasileiros que, no plano polftico, tiveram alargado o seu campo de alternativas.
No Campo Econômico e Social, o agravamento da situação nos traz preocupação, hojC geiteralizada, mas não
deve levar ao desespero. Os momentos de crise, a despeito de toda a aflição, trazem novas Possibilidades para
reorientar o desenvolvimento nacional, desde que a sociedade se mobilize em busca de um quadro de alternativas reais.
As crises só são desesperadoras para quem as encara
do ângulo de uma recusa obstinada de mudar os padrões
de Convivência Política, Económica e Social. Para quem
as percebe como momento inquietante, mas potencialmente construtivo na trajetória dos povOs, elas representam um desafio à capacidade coletiva de dar curso pacífico e ordeiro às mudanças necessârias.
Neste sentido, podemos dizer: a hora da crise é a hora
da verdade.
E, como lembrava conhecido publicista, podemos
acrescentar:
"A atual crise nacional e internacional é grave demais para ser deixada apenas em mãos dos financistas."
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O primeiro a sentir os "efeitos da crise, antes mesmo de
entendê·la, é o trabalhador. O achatamento salarial, o
fantasma do desemprego e do_ desamparo social atuam
como sombra ameaçadora sobre a famflia brasileira.
Ninguém mais ignora o imenso custo social da recessão que se abate sobre a economia do País. O nível de
emprego cai assustadoramente, em decorrência do declínio da atividade económica. Nem os setores maiS pujantes são poupados: em julho do ano passado, o nível de
emprego na indústria de São Paulo era inferior ao do início de 1976. E nos dois primeiros méses deste ano, a taxa
de desemprego já chega aos mesmos níveis da taxa registrada durante o ano de 1982.

Sofre o trabalhador, sofre a nação e aumentam as dificuldades das empresas, principalmente a Empresa Naciomil e, mais do que todas, a pequena e a média empresa. Dramática, tcimbêm, a situação da indústria de bens
de capital, de que dependem nossas possibilidades futuras de Desenvolvimento Econômico Independente.
Esse quadro real não se enfrenta com meras palavras
ou intenções. Somente propostas e soluções objetivas de
mudança serão capazes de mobilizar a esperança de milhões de brasileiros. Qualquer novo sacrifício sc:"râ insuportável, sem que haja credibilidade nos governantes e
participação dos grandes setores da sociedade nas decisões que lhe dizem respeito.
E o que dizer da "trégua" tão discutida nos meios
políticos?
A palavra "trégua" pode expressar coisas diferentes.
Se trégua significar a suSpensão de críticas e a manutenção pacífica do atual modelo }3conómico e Político,
não podemos aceitá-la, por fidelidade aos sofrimentos de
nosso povo e às ex.igências de nossa consciência democrática. Esta é a posição do meu partido, o PMDB, com
·
- o qual, como sempre, me identifico.
Mas ••trégua" pode significar também a abertura desarmada do debate e da negociação para o encontro de
novos caminhos que combatam a recessão e o desempre-go, encaminhem a normalização institucional do Pafs e
promovam o efetivo desenvolvimento de nossas potencialidades matç:riais ç de nossos re:cursos hu.man_os.
Uma grande negociação nacional pode e deve ser feita.
Mas seu êxito depende da disposição de realizar mudanças efetivas nas condições Sociais, Econômicas e lnstituciõnã.is que são hoje inadmissíveis, não para este ou
aquele partido, mas para a imensa maioria da populaÇão.
É chegada a hora do debate e do diálogo franco que a
Nação reclama há tanto tempo. Nesse momento grave, a
busca de alternativas socialmente aceitãvc:is de desenvolvimento não pode ser tolhida por qualquer espécie de intolerância ou imposição de soluções autoritárias. A crise
nos desafia a abrir novos caminhos.
Nesse espírito, permitam Sr. Presidente e Srs. Senadores que minha despedida desta tribuna seja a ocasião de
uma reflexão a respeito de algumas alternativas que pre~
cisaremos enfrentrar no caminho do desenvolvimento
político, económico" e social do País.
O fio condutor desse caminho é o diálogo democrático
que, aceitando as divergências, assegure o respeito à vontade da maiOria:-Depois da eleição dos Governadores dos Estados, a
eleição direta para escolha dos governantes em todos os
níveis constitui uma exigência do povo brasileiro.
Impõe-se, assim, ampliar o espaço- de liberdade política, onde se possa ex.ercitar, sem constrangimento, o confronto democi'ático das opiniões, das alternativas, dos
pont~~ ~e 1,1ista, não s~ tr~taapef!~S de fortalecer as prerrogativas do Parlamento, mas também de criar uin es- -paço mais amplo de participação da comunidade e de
respeito aos direitos do trabaihador e do cidadão.
Es~ passos políticos são necessários _pai:'a superar ã
attütl-crise e legitimar as alternativas a serem adotadas
no terreno económico e social.
~ irilpossivel prever com -segurança em que prazo o
País sairá da aflitiVa situacão económica em que nos en-
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centramos. É provável que durante algum tempo ainda
sofreremOs as ·consequências da crise atual.
Sem dúvida, um quadro internacional tão adverso
como o atual deveria comprometer o desempenho da
ecollomia brasneria. 1:: certo, porém, que a orientação,
até agora adotada em nossa política econdmica, agrav~u
e continua agravando as consequências internas da crise
mundial.
Essa orientação não impediu o agravamento do desequilíbrio do nosso balanço de pagamentos e foi incapaz
de deter a espiral inflacionãria. Trouxe,- porém, a recessão, e , com ela, a escalada do desemprego, a preocupante deterioração das finanças públicas, a crescente imobilização_ dos instrumentos de política econdmica e o progressivo enfraquecimento àa estrutura empresarial.
Não tem sentido continuar-se procurando resolveraliás, com improváveis chances de êxito- os problemas
de liquidez do siStema firüinceiro internacional, com sacrifício do emprego, da produção, do desenvolvimento
industrial e_do nível de renda dos assalariados brasileiros. (Palmas.) São dados objetivOs.
E preciso afirmar com veemência: não buscamos na
crise eConómica pretexto para a crítica sectária e improvisada. Nossa preocupação é com o futuro do País.
Nesse quadro, hã alguns pontos fundamentais para
conduzir a discussão e encaminhar as alternativas.
Nas negociações sobre a nossa dívida externa, não
pode mais ser aceitO, de forma passiva, o ajustamento da
economia brasileira por meio da recessão. Lembro que,
esse tipo de rf:ajuSt3inento, com imposição de medidas
recessivas, v,c:m sendo conden~do até mesmo por figurasexpressivas do mundo internacional. Henry Kissinger
chega a afirmar que nos países do Jt mundo esse procedimento pode causar o caos político e social.
Nos dois últimos dias, José Richa e Tancredo Neves
tocavam em seus_ pronunciamentos. como pontos fundamentais a intolerável manutenção do processo de rCCCS:
são em nossa tera.
O Brasil deve buscar ampla cooperação com outros
países devedores, tomando a iniciativa de propor soluções globais conjuntas e duradouras para o problema
da dívida ex.terna.
_ E esta, entre outras, a sugestão de Celso Furtado, o
economista que honra a cultura brasileira.
Na área do comércio internacional, acordos regionais
e trocas diretas. produto por produto com países que
hoje tambêm enfrentam problemas de b.alanço de paga~
mentes, constituem fórmulas para melhorar nossa si~
tuação econômica..
Corno exigênciã ínadiãvi1-de nossa economia, 6 preciso promover a baix.a dos jur'os internos.
E este, tambêm,.um clanior nacional. Não hóa sistema
produtivo que possa resistir.·por muito tempo, a taxas de
juros reais tão altas como as atuais.
~-preciso também estabelecer, com urgência, mecanismos finan~eiros que sem permitir discriminações ou favoiitismo; -redUzam os prejuízOs causadOs pela maxideSvalorização do cruzeiro às empresas endividadas no exterior.
1mporta praticar, no setor público, a austeridade· que
combate os desperdícios _e a malversação dos recursos
ofiCiais. E, ao mesmo tempo, executar, a curto prazo um
programa de emergência voltado para a elevação dos
níveis de emprego, da produção de alim~ntos básicos e a
sustentação do setor de produção de máquinas e equipament_os.
Ê preciso estabelecer uma política que assegure acima
de tudo a desfesa do salário real contra o desgaste da inflação.

Por fim, ê prioritário o eiic8.niinhaménto de medidas
tributãriãs de emerSência",para atendei--às dificuldades
orçamentárias dos Estados e Munic(pios, ao mesmo tempo que se deVe abrir desde logo a discussão a respeito de
ampla reforma tributária Cr.ue, além de descentralizar a
repartição dos recursos públicos, reduza o grau de iniqUidade do atual sistema.
Sr. Presidente; Srs. Senadores, trazer, em minha despedida, estes temas à discussão nesta casa, eu o faço na
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certeza de que passa por este Congresso o caminho que
há de levar ao debate democrático das grandes decisões
nacionais. b. para o parlamento que se voltam os olhos e
as esperanças da Nação, porque aqui estão reunidos os
representantes legftimos do povo brasileiro.
Apesar do entusiasmo com que assumo a nova missão

de governar São Paulo, também ela repleta de desafios,
não é sem tristeza e com-profunda emoção que interrompo minha atividade- parlamentar, no momento decisivo
que começamos a viver.

O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. FRANCO MONTORO- Com muitO ·p-razer,
sobre Senador.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• fala desta tribuna ao
se despedir do Senado Federal, sem dúvida alguma,
como um grande líder nacional, cuja imagem foi forjada
de baixo para cima, do povo para o poder, Lembro-me
de V, Ex• Deputado Estadual, dinamizando o Parlamento paulista e, mais do que isso, procurando levar a sua
ação política a todo Brasil, pois, foi V. Ex• quem idealizou a Associação Interestadual das Assebléias Legislativas. Lembro-me de V. Ex• Deputado Federal, na sua in. cansâvel tarefa nas Comissões técnicas- da Câmara e no
plenário daquela Casa do Congres-so Nacional, verSando
não apenas temas políticos institucionais, mas telnas da
maior impotância ilo campo econôrriic"o Socíal, deixando transparecer sempre uma grande cOmpetência que lhe
valeu, nos idos de 1961, para ser convidado pelo então
Primeir-o MinísifO Tancredõ Neves pãi'a -rn.teSrar o primeiro gabinete parlamentarista como Miriis"tro do Tra..:
balho e da Previdência Social. E todo o Brasil conhece a
fecunda atuação de V. Ex• à ffente daquela pasta do Governo Federal. Senidor por duas vezes consecutivas, V.
Ex• é conhecido no Brasil como·o homem dos milhões de
votos porque ninguêm mais -do que -v. Ex• CõriSeguiU sensibilizar o povo de São Paulo e, por via de consegUência, o próprio põVo brasileiro. Portanto, nobre Se"riador
Franco" Montara, no momento em que transmito a V.
Ex•, em ·nome nóssa de Bancada, as nossas homenagens,
formulo a Deus que o ilumine para coffe5p0nd·er; iioGovenlo de São Paulo, à grande confiança que lhe foi
depositada pelo povo, porque, tenho certeza, na medida
em que V. Ex• tiver êxito na sua admiilistração, v:EX'
estará contribuindo -decisivamente para o apressamento
da plenitude democrática, que é a grande aspifação de
todo o povo brasileiro. (Palmas.)

e

O SR. FRANCO MONTORO- As palavras de V.
Ex•, como Líder de nossa Bancada, têm para mim uma
significação muito grande. V. Ex• conclui o seu aparte
lembrando a luta pela democracia no Brasil. Caberá a V.
Ex•, na Liderança de nossa Bancada no Senado, conduzir essa luta, e tenho a certeza de que aqui, onde estão representados todos os Estados, a luta do meu Partido; o
Partido de Movimento- Democrático BrasileirO, será
conduzida por V. Ex' com a dignidade, a competência e
o espírito público que têm marcado toda a sua vida
pública.

O Sr. Aloyslo Chaves~ Permite-me V.-Ex' um aparte.?
O SR. FRANCO MONTO RO- COrri pra:Zer, ouço o
aparte do nobre Senador Aloysio Chaves.

O Sr. Aloysio Chaves - Eminente Senador FrancO
Montara, V. Ex• deixa o Senado para iniciar missão extremamente árdua, complexa e difícil da sua vida pilbllca. Mas, estou certo de que V. Ex• terâêxito, porque não
lhe faltam virtudes e atributos para exercer com probidade, com competência e com lucidez o Governo do maior
Estado da Federação brasileira. V. Ex• destacou-se neste
País, na cátedra, como profesSOr emérft.O, no Parlamento
pela sua atuação brilhante, na Câmara dos Deputados -e
neste Senado, onde o encontrei pontificando nas Comissões técnicas com os seus parecerei ilustres e doutos, e no
plenário desta Casa. V. Ex• tem experiência adminisiraü:.:va que foi ressaltada pelo nobre Líder, na passagem do
gabinete do eminente Senador Tancredo Neves, como
Ministro do Trabalho. Mas agora
Ex• -asSume, -pOr

V:

um quadriênio, a missão de governar São Pãulo e V. Ex•
vai verificar, na realidade, quão árdua, ciuãá dificil, quão
ingrata é ã- função executiva. Nós eStamos prontOs,
nobre Senador, para colaborar com São Pauto e para colaborar com-todos os EstãdoS do Brãsil, dentro desse
espfrito de compreensão política, do qual ê expressão autêntica, o movimento que se faz para um desarmamento
de espffito; iTêgUã qiie não Visa,· nunlã"'rilanobra p-olítica,
imobilizar a Opos:fÇãÕ ~nem 'inibi-la, mas evitar a eXacerbação que neste momento de extrema gravidade para a
vida nacional pode prejudicar o exame isento, que é indispensável fazer dos problemas que estão colocados à
decisão do Corigresso Nacional. Essa alternativa que V.
Ex• colocou em seu promunciamento é a posição na qual
nos encontramos. Nesta Casa, pelos nossos deveres partidários, divergimos vârias vezes, mas várias vezes tam·
bém estivemos juntos na defesa de ponto de vista comuns em favor deste País e, sobretudo, da normalização
das instituições democráticas. Faço votos Que V. Ex• tenha, como merece, completo êxito no Governo do Estado de São Paulo para felicidade do povo paulista { Palmas.)

O SR .. FRANCO MONTORO - Agradeço as palavras de V. Ex• que vêm revestidas de autoridade de Líder
da Maioria nesta Casa. Quero reitdú a minha llorrieriagem à atuação com que V. Ex•, tantas vezes, na ComiS~
são de Constituição e Justiça e em outros órgãos têcnicós ·
da Casa, soube agir cumprindo o Regimento, fugindo às
pressões e dando exemplo que queremos ver continuado.
Esta abertura democrática que se iniciOu com as
eleições do dia 15 de novembro deve ter passos concretos, decisivos e firmes para que o Brasil encontre o seu
caminho, o seu destino. E V. Ex\ Senad_or , exGovernador~ Professor tem uma grande e pesada responsabilidade. A presença de V. Ex• nesta posição constitui
para nós a segurança de que esse caminho será alcançado
e que os brasileiros terão, no Senado, no Congresso Nacional, o lugar de encontro de todas as aspirações nacionais.

ii Sr.

Neison Carniiro -

P_ermite

V-. EX•

Um apaftei

-o SR. FRANCO MONTO RO ~OuÇo o aparte do
nobre Senador Nelson Carneiro.
-

O Sr. NelsOn Cafneiro - Nobre Senàdor --Franco
Montara, _em 1951, nos enco_ntramos, V. Ex.• e eu, num
árduo de~ate sob as _arcadas da gloriosa Faculdade de
Direito de~ S-ão Paulo_e dafi saímos juntos carregadOS Pelos que nos aplaudiam. Mas eu quero recordar, neste instante, aquele pugilo de sete Senadores que, de 1971 a
1975, teye_a responsabilidade de representar os anseios
da Oposição frel').te à numerosa e brilhante Bancada da
ARENA. Éramos sete contra 59 representantes da ARENA. Desses, três já cãminharam para o desconhecido e
Deus, certamente, os terá acolhido em seu seio: Adalberto Sena, Ruy Carneirp e D-anton Jobim. O nobre Senador Benjamim Farah deixou esta Casa. RestávaJllOS três:
o eminente Senador Amaral Peixoto, V. Ex• e eu. Vê V.
Ex• que as responsabilidades agora são maiores, restaremos apenas dois_: o Senador Amaral Peixoto e eu. Mas fique V. Ex• certo de que os ideais que defendemos com
tanto ardor em batalhas fragorosas no Plenário e nas
Comissões, não morrerão, continuarão vivos nesta Casa.
E a presença de V. Ex• no Governo de São Paulo, serâ
um estímulo para que possamos continuar defendendo
essas mesmas teses. Eu faço votos pelo êxito do Governo
de V. Ex•J (Palmas.)

O SR. FRANCO MONTORO -

Agradeço

as~pala

vras de V. Ex' e, particularmente, me sensibilizou a
le_mbranÇa de nossa pequena Bancada dos sete Senado·
res. ~Foi uma Juta terr:ível, mas acho que aquela luta ê.
beffi Um sinal de como está crescendo o nosso Brasil e a
causa da democracia no Brasil. Foi a luta contínua, peque-na, ampliada logo depois pela grande eleição de
1974; foi a luta pelas propoSições que fizemos, derrotadas uma, duas, três vezes, mas que acabaram por se impor, como foi a eleição para Governadores, como foi a
anistia, como foram inúmeras outras batalhas e bandeiras, que acabaram sendo acolhidas por toda a Nação e
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aceitas pelo próprio Governo. Isto nos faz -lenlbrar que
esta abertura democrática não é a dádiva de um hrimem,
mas a conqUista de uma Nação; é a conquista daqueles
que lutaram, lutam e continuaram lutando! (Palmas.)
Não_ quero diminuir a contribuição daqueles que soube~
ram ouvir esse clamor, mas é preciso reafirmar que a
~bertura de~o?râtica é uma vitória do povo brasileiro.

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO - Pois não. ~Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco - Senador Franco Montara, V.
Ex•, hoje, deixa o Senado da República. Assim como o
Senador Nelson Carneiro, pelo pensamento volto ao
passado, vendo V. Ex• na nossa convenção, em Minas
Gerais, em 1974, quando éramos lançados candidato à
Câmara Alta. Vejo V. Ex• naquela sua pregação cívica
por todo o Brasil, fazendo com que 16 senadores aqui
chegassem, ao Senado da República. OS Senadores de
74, devem muito a V. Ex• e os Anais do Senado vão registrar, algum dia, a luta desses parlamentares. Nas horas mais difíceis, COpl o Al-5 sobre nossas cabeças, jamais calamos, porque tínhamos sempre em V. Ex• a lição
presente de Renan quando dizia que uma Nação é uma
alma, um princípio espiritual. Fui Vice-Líder de V. Ex•,
mal chegava ao Senado da República. Mercê de Deus e
pelo povo de Minas Gerais tenho o rn:eu mandato renovado nesta Casa. Diria que fui o úqico do PMDB, por
esta ou por aquela circunstância, que volto aqui, Senador Franco Montara. E quando o vejo na tribuna com o
ni.esmo proprósito, com a mesma fê, com a mesma pregação de oposição, eu vejo qUe o povo de São Paulo foi
feliz a!) escolher V. Exf o Senador Orestes Quércia. Tenho certeza de que, lá no seu estado,- Senador Franco
Montara, V. Ex• há de realizar um governo de raízes populares, há de realizar um governo com a nossa gente,
com _a nossa tropa mesmo que não seja uma tropa de elite, porque nós pregamos na campanha, Senador Franco
Mon~oro, em São Paulo, em Minas Gerais e em todo o
Brasil, que nós irfamos governar juntos. Feliz o povo, feliz o nosso Partido, Senador Franco Montara, que tem
em V. Ex• uma opção para uma eleição direta para a
Presidência da República. (Palmas.) Não por esta eleição
indireta que aí está, devido a qual a Nação brasileira vai
assistir, dentro de pouco tempo, o submundo da maledicência, da intriga, do jogo aritimético tentan-do ocupar o
Palácio do Planalto. Não, Senador Franco Montara, a
Nação brasileira não quer assistir a uma eleição indireta
e espúria, através çle consenso; ela quer a participação de
todos, com a própria eleição do Presidente da República.
O meu abrn:ço, Senador Franco Montara. Que Deus
mantenha a sua felicidade no Governo de São Paulo e
que-v. Ex•, lá, realize um governo de raízes populares.
(Palmas.)

e

O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço ao colega
e amigo Itamar Franco suas palavras de solidariedade. E
quero acrescentar que a lembrança de nomes, em relação
a esta sucessão presidencial que se aproxima, deve realmente ocupar um posto secundâi'io~ f: preciso cuidar,
como disse V. Ex•, não de nomes, mas do processo, da
autenticidade do processo de escolha, para que o Presidente do Brasil tenha a autoridade que lhe advenha não
de um entendimento de cúpula, mas da vontade popular
manifestada nas urnas, através de processos que representem o sentimento de nossa gente.
A tese de V. Ex• é a tese de nosso partido, ê a tese do
Brasil.

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Ouço o nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena __.: Senador Franco Montara, no
dia q-uatro de abril de 1961, comPunha eu uma delegação
de jornalistas. de todo o Brasil, convidada para assistir à
inauSuração do novo plenário da Câmara dos Deputados. Aproveitei a oportunidade e, na tarde daquele dia,
vim assistir a urila reunião do Senado. V. Ex• estava na
tribuna, defendendo um projeto de sua autoria, da maior

Março de 1983

importância para a sOlução dos problemas sociais, que
naquela êpoca já se demonstravam sumamente graves.
Colocado _o projeto em votação, os sete ·senadores foram
derrotados pelos 59. Jornalista por natureza, retornei ao
meu Estado, à minha cidade de Manaus, escrevi um artigo que V. Ex• leu. Nesse artigo eu descrevia a forma com
a qual V. Ex• se retirava- desta Casa. Com a basta cabeleira da êpoca revolta, com a pasta negra à mão direita,
V. Ex• saiu daqui para o repouso da dignidade que aqui
implantou, e que aqui ê tão admirada. No mesmo artigo
usei de uma imagem, que visitando a Catedral pela primeira vez, vi ali entrando o então Lfder da ARENA, que
comandara a derrubada do projeto de V. Ex•, e em termos de imagem eu afirmei -que o redentor indignado,
com a cabeleira vasta e revolta, segurou sua pasta, e em
sinal de protesto saiu do Tabernáculo e retirou-se do
Templo Sagrado. Foi na minha cidade que V. Ex• foi denominado e classificado de Senador dos Trabalhadores,
em histórico comício de 1976. E hoje os jornais- publicam: "São Paulo demitiu em dois meses tanto quanto em
um ano". "Receita este ano arrecadará 10 trilhões de
cruzeiros, em conseqUência da maxidesvalorização que
aumenta a arrecadação de exportação, de importação e
do Imposto de Operações Financeiras". Isso é um sitoma gravíssimo, nobre Senador, de que foi implantado
neste País um estado fiscal porque ao Governo, ao sistema no poder, tudo que interessa é continuar sangrando o
povo brasileiro com a carga· tributãria.
O Sr. .A.loysio Chaves ~ Não apoiado.

O Sr. Fábio Lucena -Eis o que fiZeram com a Consti-

tuição Federal por um ato de força com o pacote de abril,
retiraram da Constituição o princípio da anualidade tributária que, tanto quanto o da legalidci.de, ê tão sagrado
para a segurança das sociedades que a Constituição do
Brasil os faz iilserir no capítulo dos "Di!Cífos e-Garantias
lndivíduais. Antes o Governo podia criar aPCnas imposto num ano para cobrá-lo no exercício seguinte, agora,
pelo artigo 153, parágrafo 29, por lei complementar, a
qualquer hora o Governo pode sangrar sangrando e ferindo o sofrido povo brasileiro. Discursava Sir Winston
Churchíll no Parlamento Britânico sob o peso do bombardeio nazista, quando fez um apelo aos seus irmãos do
Norte, aos Estados Unidos da América, sem cujo apoio
o Império Britânico, que perdeu todas as batalhas, terminou por ganhar a guerra. Pois bem, Senador, Governador de São Paulo, o Amazonas, a Amazônia está sob a
mira de uma agressão internacionil, aS nossas riquezas,
que são essenciais para a sustentação do futuro da nossa
grande Nação, estão sendo saqueadas por piratas, corsários e bucaneiros das diversas empresas multinacionais, que leiloaram sem hasta póblica aquele potencial
imenso que pode servir de sustentáculo para a grande
potência, sobretudo social, com a qual sonhamos ver
transformados o Brasil. Em nome do meu Estado, eu
faço um apelo a São Paulo, que socorra a Amazônia e
convoco o Congresso Nacional a aliar-se à voz dos Senadores pela Amazônia em defesa da nossa região, sobretudo porque em defesa da nossa grande Nação. Vou concluir, nobre Senador,lembrando um episódio-da vida de
Napoleão, quando ele ancorava em Plymouth na Inglaterra, na triste esperança de obter, o imperador moribundo, o apoio das leis inglesas, a multidão se espraiava à
sua espera, curiosa por saber quem era o homem que,
por vinte anos, havia perturbado o sossego da Europa e
do mundo. O imper3dor saiu de seu camarote e foi à gávea. Vestia ele o seu trage azul e o seu tricórnio verde, e o
povo britânico que tinha sérias razões de ressentimentos
contra o imperador derrotado, que estava pronto a
apupá-lo tirou o chapéu e rendeu homenagem ao transformador da história. Eu não uso chapéu, nobre Governador, por isso posso imitar os britânicos. Mas espero
que os militares patriOtas, que os existem gfaÇas a Deus,
em grande quantidade nas Forças Armadas ...
O Sr. Aloyslo Chaves- Não apoiado.

O Sr. Fábio Lucena - ... que não podem responder
pelo descalabro económico que o GoVerno es-tá promovendo no País, espero que os militares tirein o quepe e
façam cOntinência ao Governador de São Paulo, ao po-
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der civif que a partir de 15 de março vai, com certeza, ter
início em nosso País. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço a solidariedade de V. Ex•. -Evoco o episódio lembrado por V. Ex•
e ocorrido neSte Plenário, foi o episódio daquela luta da
qual a bancada da Opisição foi crescendo. E as causas
que V. Ex' lembra, neste momento, a defesa da Amazâwnia, dos interesses nacionais,_ 4o interesse do tr~balha
dor, as reformas essenciais ao autêntico desenvolvunento
de -nossa -terra, estão em debate e com a solução cada vez
mais próxima, com este aumento das Bancadas da Oposição no Congresso Nacional. V. Ex•, como Senador que
acaba de entrar nesta Casa. tem pela-frCnte um granile
· campo _de lutas, uma grande oportunidade no plenãrio,
nas comissões para continuar a tragctôria de sua vida
pública, defendendo os interesse fundamentais do povo
brasileiro.
O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Com muito praier,
ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro S(mon- Nobre Senador Franco Monto·
ro, V. Ex• é ~,~_m nome que, ao longo do tempo, se apresenta ao povo brasileiro pelas suas teses, pelas suas ideias, pela sua luta. V. Ex a. tem nesta Casa um imenso trabalho, fundamentalmente a favor dos trabalhadores, a
raVOr dos oprimidos. Sã~_ centenas, se não milhares de
projetas, muitos transformados em leis, de autoria de V.
Ex• visando exatamente o problema da sociedade brasileira. V. Ex• é um homem que de longa data o povo de
São Paulo espera ver à frente daquele Estado. E tenho
certeza de que depois de tanto tempo que aquele Estado
nã.o pôde eleger um governador, a escolha que recaiu
sobre V. Ex• é justa; e tenho cefteza de que a administração de V. Ex• será digna e honrada; serã uma administração que dignificará o Estado de São Poulo, dignificaa
rã o PMDB e dignificará o povo brasileiro. Mas, V. Ex•,
em governando São Paulo, o grande Estado deste País,
traz consigo os compromissos e as responsabilidades duplas - como homem de partido, que diz com rara felicidade em seu pronunciamento ao analizar a hora quê estamos vivendo, V. Ex• além de Governaáor de São Paulo, é um dos grandes líderes do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, na grande luta, que não é apenas do grande Go~er_Õo de São Paulo ou do grande Governo de Minas Gerais ou do grande G.overno do Parani\
ou dos grandes gÕvernos dos Estados brasileiros, mas é
da redenção do nosso povo, da mudança do modelo económico e social, do aprimoramento das nossas instituições, da Democracia plena vivendo neste País. E tenho certeza de que, na luta íngreme que V. Ex• haverá de
ter à frente do Estado de São Poulo, cujo êxito não tenho
nenhuma preocupação em afirmar, haverã de ser bem
sucedido, mas tenho certeza de que a Nação ~o nosso
Partido haverão de contar com V. Ex• na nossa luta conjunta para, juntos, povo e Nação buscannOs o aprimoraa
menta das noSsas instituições. Tive sempre em V. Ex• o
amigo- -permanente e é com muita emoção e com muita
alegria que vejo V. Ex•, -com tanta justiça, assumir o Governo do grande Estado de São Paulo. (Palmas.)

O SR. FRANCO MONTORO- Agrade<;o ao Senador Pedro SimoJ?. pelas suas palavras que, mais do qu_,
um Senador e companheiro_ néste Senado, é um velho_
amigo e companheiro de lutas desde a fundação do nosso Movimento Democrático Brasileiro. Q-uantas lições
de epírito póblico, de organização e de compet!ncia deu
V. E~• à seção _gaócha do nosso Partido! Ao menciona~
V. Ex• a minha preocupação com os direitos do traba..
_Ihaçior, citou os projetas pelos quais lutei,· muitos dos
quais se transformaram em lei e, para todos eles, eu sempre tive, aqui no Senado ou na Assembléia LegislatiVa do
Esta.do._do Rio Grande do Sul, atrav~ de moções de
apoio daquela Casa Legislativa, sob a liderança de V.
Ex.•, manifestações seguidas de apoio que e11timularam e
garantiram a continuidade desta luta. Agradeço a colaboração que sempre recebi e prometo continuar, no limi-
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te das minhas forças, esta luta que não é de um homem,
que não é de um partido, mas él a luta do sofrido povo de
nossa terra.
O Sr. Passos Põrto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. F(IANCO MONTORO- Ouço com prazer o
aparte do Senador Passos Bôrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Franco Montoa
r o, neste instante em· que V. Ex• ocupa esta' tribuna do
Senado F~eral, me faz lembrar uma tarde como esta
também, nos idos de 1959, quando juntos chegamds ao
Palâdo Tiradentes. EX• e eu, por caminhos diferentes,
mas naquela tarde, nos encontrávamos, no Grande Ex·
pediente, ambos estreando na Cânlara ,dos Deputado~.
Lembro-me bem que V. Ex• iluminou ó Plenârio daquela
Casa do Congresso Nacional, expondo_ aos Deputados
de então programa polftico do Partido Democrata Crfs.
tão. Anos depois, pela extinção deste partido, V. Ex• se
filiou ao Movimento Democrático Brasileiro, que é. ao
que me parece, dentro da mesma ideologia política que
lhe havia inspirado sua vida pública como Vereador, D>
putado Estadual e Deputado Federal. Acompanhei, à.
distância, a sua- trajetória parlamentar. Mu eu e creio
que toda a Nação somos unânimes em aplaudir a sua
dignidade pessoal, a sua coer!ncia ideológica, a sua idena
tidade politica conl as causas populares do povo paulista
e do povo brasileiro. Vai V. Ex• agora assumir o Governo de São Paulo e vai ter a grande responsabilidade de
transformar o seu discurso poHtico numa realidade ada
ministrativa. Vamos ver se seus sonhos, se os seus ana
seios diante de uma realidade complexa, como é o Go-verno de um Estado como São Paulo, diante do quadro
social, económico que estamos passando, não só em Silo
Paulo, no Brasil, como em todo o mundo, vamos ver se
V. Ex• pode rã trazer formas alternativas de Governo,
porque a Nação vive também, através da rotatividade de
poder, aprendendo novas formas de Governo, noyas formas de servir ao povo. Devoalhe dar o crédito de que
gostei muito do secretariado que V. Ex• escolheu; por ele
me faz abrir as esperanças de que V. Ex•, o recebendo in·
telectuais, homens de cultura, da Universidade de Silo
Paulo e dos diversos setores e segmentos sociais daquela
terra, homens realmente de gabarito, faz-me crer, c desejo que assim seja, que V. Ex• realize um Governo inclwda
ve com_ novos caminhos, porque Silo Paulo continua na
liderança do Brasil e muito espera da atuação de V. Ex•

v.

O SR. FRANCO MONTORO Senador Passos Pôrto.

Muito obrigado.

A Alternância a que V. Ex• se refCliu constitui reaJa
mente uma das maiores necessidades da vida pública e
uma das vantagens mais claras do regime democrâtico.
Procurarei trabalhar por estas alternativas, por esta~
mudanças. Referiu-se Ex• ao Seaetariado que constituímos, citou os professorés da Universidade. Ali estio
vários deles, homens de ciências, de estudo, de culturllt
quase todos militando na vida póblica. Mas ao lado de-les e em maioria estão os políticos, os parlamentares.
Neste Secretariado há 4 deputados estaduais, hâ 4 parla..
mentares federais: 3 deputados e um suplente de senador, e há. 3 antigos parlamentares -11 dentro da equipe,
o que mostra a necessidade da união que todos pregamos
da cultura, da ciência, da técnica, da especialização, com
aquela sensibilidade que o homem público tem pelo con..
tato com os problemas da população. ~esta combinação
que o Brasil espera possa marcar os rumos de toda a
Nação: brasileira.
Agr'adeço a lembrança de V. Ex• e quero reafirmar o
meu propósito de empenhar·me, até o limite das minhas
possibilidades, para dar no Governo de São Paulo o
exemplo, uma amostra daquilo que pode ser feito, dena
tro de um espírito rigOrosamente democrático.

v:

O Sr.Tancredo Neves- Pennite V. Ex• um aparte?
O Sr. Severo Gomes --V. Ex.• dá licença para um apar·
te?
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O SR. FRANCO MONTORO - Ouç<>; com-prazer,
o nobre Senador Tancredo Neves, Em seguida, ouvirei o
nobre Senador Severo Gomes.

O Sr. Tancredo Neves- Nobre Senador Franco Mootoro, no momento cm que V. Ex.• interrompe as suas atividades parlamentares, quero felicitar São Paulo pelo
priVilégio de possuir dentre os seus eminentes homens
públicos, um estadista da estatura moral e intelectual de
V. Ex• (Palmas.) A sua atuaçiio nesta Casa, a Naçilo
toda testemunhou, foi das mais notãveis e das maia fecundas. A sua consciência do social se traduziu naquelas
centenas de projetas que aqui apresentou, sutentou e dofendeu, muitos deles transformados cm lei para a melhoria das condições de vida da massa operária de nossa Pãtria. Em hora tormentosa de nossa História, tivemos a
honra de participar do mesmo Governo. V. Ex• foi um
extraordinário Ministro do Trabalho, mais do que Ministro do Trabalho, eu diria o Ministro da paz social. Em
1952, os movimentos grevistas que tivemoS qUe enffentar, naquela hor~ incerta e vacilante, V. Ex.f, com a segurança do seu talento, com o seu espírito público e sua extraordinária capacidade de servidor do povo, conseguiu
resolver, pelo entendimento, mais de 50 dessas reivindicações.. Apenas duas greves se extrapolaram para a área
do Judiciário. Há mais ainda:. V. Ex•, na sua passagem
pelo Ministério do Trabalho, tem todos os motivos de se
orgulhar de haver sido o Ministro que implantou no Brasil o salário-famflia e, mais ainda, o Ministro que implantou os sindicatos rurais como instrumento para uma
reforma agrária pacífica. Seria longO rriencionat ãéjtii os
relevantes e inestiritáveis seviços que a ordem social dO
Brasil fic,au devendo à sua passagem pelo Ministério do
Trabalho. Agora responsabilidades maiores esperam V.
Ex•, o governo de São Paulo. Há na sua vida pública
uma característica singular: o parlamentar nunca conseguiu desvencilhar-se da sua condição de professor. V.
Ex' foi sempre o homeril que luta ensinando, e eu tenho
certo que V. Ex• farâ no Governo de São Paulo uma
imensa universidade da democracia brasileira. (Muito
bem! Palmas.}
O Sr. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte
do Senador, do colega, do amigo e do mestre Tancredo
Neves. Muito aprendi com Tancredo Neves no Parlamento e naquele Gabinete Parlamentarista, um dos momentos mais diffceis de nossa vida pública. Mas o tato, a
firmeza, o espírito público de Tancredo Neves conduziram aquele Gabinete que marcou o ponto de soluÇão daquela crise. E. tenho a certeza, não th•esse havido aquela
interrupção. motivada por uma interpretação estrita da
legislação vigente sob o cOinando -de TancrCdo Neves, o
parlamentarismo teria continuado no Brasil porque ele
representa, sem dúvida, a aspiração da maioria dos ho~
mens públicos de nossa terra, dos estudiosos da nossa
realidade. A experiência parlamentarista talvez venha a
dar ao Brasil um dos camjnhos para o encontro dos seus
verdadeiros destinos. Participei das reuniões do Gabinete Parlamentarista. As soluções eram diferentes, era o
debate. As grandes questões eram trazidas ao_debate, em
que falava o Ministro da Fazenda e o Ministro do Trabalho, o Ministro da Justiça e o Ministro da Relações
' Exteriores. Todos os setores do governo opinavam, c a
opinião pública acompanhava a marcha dos acontecimentos, porque os ministfõs eram cOnvocadOs a vir ao
Congresso e aqui prestavam contas, a cada passo. das
decisões que tomavam. Não se tratava apenas de uma informação, mas até moção de confiança~ A manutenção
do Ministro dependia da vontade do Parlamento e, portanto, do povo que o Parlamento representa, e a imprensa presente.
O exemplo que eu vivi no Parlamentarismo, ao lado e
sob a direção de Tancredo Neves, deve ser rememorado
neste momento.
Agradeço, com os elogios exagerados de S. Ex•, a referência que fez a essa experiência que foi muito valiosa e
que talvez seja importante para o futuro de nossa terra.
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O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• uin aparte?
O SR. FRANCO MONTORO -

Ouço V. Ex•

O Sr. Marcelo Miranda - Senador c Governador
Franco Montara, estreante no Senado Federal, venho
do Estado de Mato Grosso do Sul, vizinho desse poten~
te, desse grandioso Estado de São Paulo que V. Ex• irâ
governar a partir de 15 de março. Aprendi, desde hâ
muito tempo, acompanhar a sua vida pública e o seu trabalho, principalmente nesta fase de dificuladcs que o
Brasil enfl:enta, porque ela é politica, ela e: econdmica,
mas, prinCipahnente, social. E, no decorrer destes tempos diffceís, V. Ex• soube defender sempre o trabalhador
brasileiro e as classes menos favorecidas. Não só pela vi·
vência como, também, pela convivência com essas classes, é que trouxe aqui para o Senado a sua voz competente, a voz clarividente, e onde conseguiu ver projetas importantes, como disse Pedro Simon, serem transforma~
dos em ICis em benefício da classe trabalhadora. Sinto-me lisonjeado, em poder, no futuro, dizer a meus filhos e
a meus netos que fui CõntepOrâneo de Jose: Richa, de
Tancredo Neves, de Franco Motoro. São Paulo e Mato
Grosso do Sul estão de mãos dadas, há quanto tempo de
mãos dadas, através do lago de Ilha Solteira, do lago de
Jupiã e, futuramente, do lago de Porto de Primavera, até
comparticip-ando nas suas terras invadidas pelas águas
que hoje produzem energia elétiica para o País todo.
Mato Grosso do Sul e São Paulo têm muita coisa em comum. Em nome da Bancada do nosso Estado, composta
dos Senadores Saldanha Derzi, José Ffagelli e este ora~
dor, e em nome do Governador Wilson Barbosa Martins, também consciente, como V. Ex•, dos problemas
que" teremos de resolver, desejo ressaltar a nossa rCsponsabilidade diante da necessidade de se fazer Um bom Governo, da necessidade, de auscultar, se necessário, as
profundezas do nosso solo, ouvir a voz daqueles que trabalham, daqueles que rasgam o solo e trabalham de ma~
nhã à noite, para produzirem o alimento e o sustento de
sua família. O nosso Governador Wilson Barbosa Mar~
tins, eleito, como V. Ex•, deseja também prestar o seu
serviçO- à Nação brasileira, voltando sua atenção e auscultando aS classes menos 'favorecidas. Desejo, particUlarmente, que V. Ex• seja feliz c continue nesta luta,
como professor catedrático que é, pOdendo dar ao Brasil, através agora da execução dos planos que sempre
teve em mente, e prinCipalmente ao povo mais sofrido
deste queridO- País, a soma dos esforços seus e de seu secretariado. Desejo felicidades. Que Deus o ajude. (Muito

bem! Palmas.)
O SR. FRANCO MONTORO ~Agradeço a V. Ex•
as palavras de solidariedade. Dísse V. Ex• algo sobre a
importãncia da união, da aproximação de Mato Grsso
_do Sul e São Paulo; somos estados unidos, irmaõs, pelos
interesses, pela proximidade. Esta solidariedade irâ se
desenvolver.
Quero lembrar que durante a campanha, juntamente
com Wilson Martins, que V. Ex• lembrou, então candidato, hoje Governador, traçamos programas comuns
para o aproveitamento do Tietê-Paraná, numa hidravia que vai beneficiar os três Estados- São Paulo. Mato
Grosso do Sul e Paraná.. Tenho a certeza de que este e
muitos outros serão projCtOs -a -sererri exeCutai:JoS cóm a
colaboração de três governos e três governadores que foram colegas na Câmara dos Deputados.

LerDb~ou V. Ex•, também, entre os homens de Mato
Grosso -presentes nesta Casa. José Fragefli; foi- elC- meu
COlega de turma na Faculdade de Direito. Bãstariam estes exemplos para mostrar a proximidade, a unidade, o
entendimento que já exiSte e continuará a se:aProfl.mdar
durante os próximos anos.
Quero aproveitar a experiência de V. EX•, quejâ recebeu do Governo do Estado uma dose de ensinamentos
que são altãmente valiosos, que nos traga esta- contribuição para juntos reali2;armos esta obra que interessa
aos no~sos Estados e, mais que a nossos Estados, a todo
0-Brasd.

O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex•

um aparte?

O SR. F~NCO MONTORO - O nobre Senador
Severo Gomes já havia solicitado o aparte. e em seguida
ouvirei V. Ex•

O Sr. Severo Gomes - Chego ao Senado, Seilador
Montoro, ao mesmo tempo em que dele se afasta
V. Ex• para governar São Paulo. Não posso esconder
uma certa frustração por não poder expandir, nos trabalhos desta Casa, o convívio que iniciamos na luta polni~
ca, nas memoráveis campanhas de nosso partido. nas
ruas e praças de São Paulo. Mas não lamento, porque
tem V. Ex• hoje a incumbência de governar São Paulo,
eleito pelo voto direto dos cidadãos V. Ex• se despede
hoje do Senado pronunciando este memorável discurso
onde se abordam as questões fundamentais do nosso
Pais, e não deixa de: mostrar que a questão central, que o
fio condutor para o nosso futuro ~a questão democráti·
ca, a questão da democracia, da construção das nossas
instituições. V. Ex• deixa o Senado depois de uma longa
vida pública sempre respaldada e sempre legitimada pelo
voto popular. Os nossos co-mpanheiros do Senado, o
Líd_er do PMDB, o Líder do PDS, o Líder do PTB, assim
como o Senador Tancredo Neves, já mostraram o seu
passado de competência, de retidão e de fidelidade à
questão democrática, de fidelidade ao mandato popular.
Espero, Senador Franco Montoro, nesses tempos diffceis
em que vive o nosso Pais, cm que o nosso p-ovo vai substituindo os seus velhos sonhos por maus presságios, que
V. Ex• em São Paulo tenha a força para reacender ases~
peranças em nosso Estado, em nosso Brasil. São esses os
meus votos, tanto quanto os votos de felicidade pCssoal a
V. Ex• e à sua ilustre familia.
Fr~mcQ

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V. Ex•
esses votos, especialmente os de esperança. e os retribuo.
nossa esperança também, e, mais do Que esperança,
certeza de que V. Ex• nesta Casa, como homem público
que teve a coragem da fidelidade aos principias e ao program~ que defendeu. deixando o conforto do poder,
abandonando as regalias do Governo para ficar fiel ao
programa que havia traçado. O exemplo de V. Ex•, defidelídade a esta luta, há de continuar no Senado, e São
Paulo e o Brasil hão de se servir dos ensinamentoS e da
experiência de V. Ex•

e

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Franco Monto~
ro. todos estamos ansiosos para ouvir a continuação do
discus_o de V. Ex•, mas eu não poderia deixar de trazer
aqui uma palavra e registrar um episódio provavelmente
desconhecido de grande maioria do povo paulista. ~
que, Senador Franco Montara, meu Estado foi colonizado rlo Sul para o Norte, por duas bandeiras paulistas, a
de Domingos Jorge Velho e a de Domingos:Marfren.
Por isso, no nosso Estado existe um grande rio que tem o
nome de Parnaiba, e uma de nossas cidades chama-se
Paulistana. No momento em que V. E"'-' assume o Governo do Estado Uder, como líder que é, trago um ape_lo
a V. Ex•, o mesmo que ftz em São Paulo quando tive a
honra de governar o Piaui, convocando os bandeirantes
do Sul para ajudar os seus descendentes, os bandeirantes
menos ricos do Norte, para ali investirem, criando empregos, criando oportunidades de trabalho, criando esperan~s no povo piauiense. Oito anos decorridos, na última campanha, tive o desprazer de assistir, rolando pe·
las estradas que graças à Deus construi naquele Estado,
ambulâncias não conduzindo doentes, mas conduzindo
pessoas outras que não estavam a serviço do pobre. nem·
da saúde do povo piauiense. Que V. Ex• como Uder, dirigindo um Estado líder, traga esperança a todo o Brasil.
O Piauí se junta a todos Os brasileiros des~jando a V. Ex•
um feliz GovernO, e que a liderança de São Paulo seja So~
lidâria, como V. Ex• diz, fraterna, para qui: todos os Estados brasileiros desfrutem do bem-estar e do desenvolvimento do grande Estado do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. FRANCO MONTORO- A convocação de V.
Ex• está atendida, e aguardo as lições, a experiência, aS
informações para que possamos fazer esta rriudança a
que V. Ex• se refere. Aqui no Senado Federal, V. Ex' jâ
deu várias -vezes, em apartes ou em discursos, grandes
lições a todos nós. Espero continuar recebendo-as no
meu Estado.
O Sr. Gastão MU'ller nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. FRANCO MONTORO--'- Ouço o nobre Senador Gastão MUller, com prazer.

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Franco Montara, hâ quatorze anos, chegava eu· entusiasmado na Câmara dos Deputados, ansioso em conhecer o Deputado
Fqmco Montoro. Já conhecia V. Ex• através dos rádios,

dos jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, e em pouco

'me liguei a V. Ex•. V. Ex• era u~ dos deputados mais importantes e, vale dizer, de difícil acesso. Mas o destino
nos levou a ser Senado_res juntos, e nos aproximamos, e
hoje tenho a honra de ser amigo de V. Ex•. Participo com
muito prazer deste momento histórico, ao vê--lo ascender
ao Governo de São Palj.lo, cumprindo assim uma carreira poHtica que V. Ex• atinge no dia 15 de março- daqui
a três dias - alcançando o que todo politico sonha ser governador do seu Estado, como 'se disse ontem na
homenagem ao Senador Tancredo Neves. Relembro um
aparte que dei a V. Ex• há poucos dias, logo depois da
sua vitória, que o ilustre Senador Franco Montoro ainda
podia atiqgir mais um degrau na vida pl1blica- aliás V.
Ex' disse que era só questão de bondade, de amizadeque V. Ex• poderia ser até Presidente da República. Confirmo e reafirmo o que disse. Feliz de um Partido como o
PMDB que tem homens como Franco Montara, .que
pode atingir a Presidê1;1cia da República com o co~censo
nacional (Palmas) ou n~ luta que tem o nome como o_ de
Ulysses Gu_imarães, aqui prCsente ( Paimas),e _que tem o
nome, entre outros tantos aqui presentes, da figura notável de Tancredo Neves. ( Palmtrs.) Senador Franco Montara, chamando-o agora de Governador, estimo que V.
Ex• seja feliz, e que outras etapas na vida polftica venham abrilhantar o seu curriculo, pa~a honra de seus
amigos e satisfação de sua famflia. ( faimas prolongadas)
O SR. FRANCO-MONTORO- Nobre Senador
Gastão Müller, V. Ex• trouxe, mais uma vez, através do
aparte, o problema da sucessão presidencial, e reafirmou, como todos nós, que é necesstuiO que ela se faça
atravês de processos que respeitem a -vontade de násSo
povo. Mais do que o nome- e V. Ex• mostrou muito
bem que ao PMDB não faltam nomes, como talvez aos
outros partidos também - é preciso reafirmar que mais
do que os nomes ímporta o processo da sucessão, para
que a vontade da Nação seja respeitada. (Muito bem!)

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Ouç_o, com prazer,

o nobre Senador Gabriel Hermes..
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador Franco Montara, preferiria conservar-me calado, ouvindo esta sessão
memorável. como memoráveis foram as duas anteriores
em que esta Casa ouviu e hoffieiii&C:ou Tancredo Neves e
o nosso querído companheiro José Rícha. Se"-ador Franco Montoro, estava eu lembrando agora vinte anos passados, nós dois saindo de uma missão do Governo que
terminou de maneira dramãtica na China;as nossas
apreensões, alta horas da noite, em companhia de um
Embaixador do Brasil, que jâ se foi, e que nos chamou
para dizer das suas preocupações: a nossa decisão de largar a missão e viajar no dia imediato para a Rússia, e
no~s.J ..,,_1rrte~a na Rússía. quando ali chegamos, tivemos
nmída n:o~ rent'•nt'ir:l que hmt(l nos decepdonou, de Jâ., .. -, (iii:.Hirth ~~lr' m .. lo•.f ref15af C fie dá Q difCÍIO de lhe
· '';"-" li<Ji:-~ ... ras. Senador f.'"r:!.,CO Montoro. Quando
"t•vH:I l' ""U<J D•J d!s..::urs<J de V.t.:<~.' -oportuno, neces~
)ârio, próprio não apenas para um homem de oposição,
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como para um homem do Senado, um homem da enver~
'gadura de V. Ex•, entre tantos valores que temos aquilembrei-me apenas para dizer a V. Ex• de uma passagem,
também tão longe, tão distante da.minha vida, desta vida
já longa, é verdade, desta vida já longa até no Parlamento·, op.de sou um dos mais antigos, dizia um velho companheiro meu, que já se foi, homem brilhante do meu
Pará, Ribamar de Moura - foi juiz federal, honrou as
Letras - e tinha um poema em que dizia, referindo-se ao
tempo, e a que eiedeu o nome de .. Baladas das Horas.. , e
terminava assim:
''Horas de nossa vida.
Horas boas e horas más,
Deus as abençoC".
J;: isto, Senador Franco Montoro. Sobre V. Ex•, de
quem ouvi tantas apreensões e também as tive, lâ, longe,
há vinte anos, em dois pafses que visitâvamos, ou melhor, aonde fomos em missão do Governo, para ver o
que aprender e como ligar os nossos meios comerciais
com eles, de lá para cá, quantas dificuldades, quanta luta
de todos nós, quantas horas dificeis, quantas horas boas,
quantas horas mãs! Quanta lição não ficou! E bela lição
nos deu a grande mestra que .& a vida! Por favor, Seri.ador
Fqnco Montoro, jâ tive oportunidade de dizer ao meu
querido amigo - permita-me que lhe diga assim - ao
meu companheiro da Comissão de Finanças: chegue ao
seu grande São Paulo olhando o tempo que vem, e do
que passou só conservando a lição.~ grande a missão de
V. Ex• São Paulo cresceu. Cresceu também neste intervalo a nossa grande Amazônia. Crescemos nós do Brasil.
crescerani os problemas - é natural- e eles precisam
de homens, precisam de homens brilhantes e precisam de
-homens capazes como V. Exb 9. Medite sobre este detalhe. Deixe para traz muitas coisas dolorosas que sofreu,
ou melhor, que sofremos. Olhe para a frente. Somos um
Pafs Viâvel. Dificuldades financeiras passam. Somos um
pafs invejado e invejâvel. São P8ulo tem muito que dar.
O Brasil todo. E a Amazônia começa a dar. Pense só nis·
tcit E receba a·abraço, receba os votos mais sinceros deste seu companheiro da Bancada do PDS, companheiro
que deseja que as palavras boas de ordem, de concordia,
de unidade, safdas do seu coração, como saíram do coração dos seus companheiros Tancredo Neves e José Ri-eha, sejam as que devam predominar a cada momento,
porque o Brasil precisa disto- de todos nós unidos. nós
---o: ajudando e V, Ex' na:s ª.iodando, para que possamos
juntos ajudar o Brasil. (Palmas)
O SR. FRANCO MONTO RO- Disse V. Ex• que hã
horas_ boas e hã horas mãs. Esperemos realmente ~!}mo_ pedC_-V. Ex!- que as pró_ximas sejaril horas boas,
juntos trabalhemos para que o Brasil resolva os seus
problemas, e atenda, e satisfaça as imensas e sofridas necessidades .da sua população.

e

A Sri' Eunice Mir:hiles -

Permite V.

E~

um aprte?

O SR. FRANCO MONTORO ~Ouço, cOm prazer 1
o aparte da Senadora Eunice Michilles.
A Sr'! Eunice Mir:hiles- N9bre Senador e Governadoi- Franco Montara, todos nós - creio- estamos na
torcida para que V. Ex• faça um bom governo, para que
possamos provar, na prática, que o nosso discurso que
aqui, as propostas que fazemos são factfveís, que essas
propostas podem ser levadas com sucesso à prática. Tenho acompanhado, inclusive com muito interesse, algumas novidades e!n -relação ao seu Governo, e acoinpanhado até com muita admiração a criatividade com que
V. Ex• vai mais ou menos dizendo_como serâ feito o seu
Governo. Ouvi, também, com muito iriteresse,- àa suapreocupação em tornar o seu Secretariado eclético. reuM
nindo políticos, técnicos, cientistas. No entanto, não
ouvi _citado nenhuma vez, em lugar algum, que V, Ei•
douia oportunídade à mulher no 3eu Governo. Acredito,
imagíno que pelo menos a metade dos v.:~tos que V. Ex.•
recebeu foram femininos. Inclusive a mulher pauli');ta_ ~
-altamente politizada e bastante preparada. Ouvi, outro
dia, uma declaração de Irede Cardoso, Socióloga paulis-
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ta, que dizia: ..A humanidade é como um grande pâssaro, em que a asa-homem e a asa-mulher não se estão
coordenando. A asa-homem está.-se movimentando com
mais velocidade, e a asa-mulher, mais lentamente."
Acredito que esse pâssaro, esse pâssaro-humanidade,
esse pássaro-sucesso de Governo, Só poderia vir com a
movimentação harmônica dessas duas asas: homemmulher. (Palmas.)_
O SR. FRANCO MONTORO -Permite-me V. Ex•
a oportunidade de dar uma notícia que parece importan·
te. Fa1ou V. Ex• na asa-homem e na asa-mulher do me:~
mo pássaro, Eu tive a preocupação, e muita, de ter pelo
menos uma mulher no meu secretariado. Não consegui.
Mas consegui algo mais importante, como direi. Quero
dizer que aí não foi a asa-homem, o lado do homem que
me impediu de chegar a esse resultado. Estava certo de
que para uma das Secretarias, a de Promoção Social,
onde estão as assistentes sociais, porque elas são a maioria - 95% da categoria - nas associa-ções nas represen·
tações, no seu sindicato, eu indicaria uma mulher. Pois
bem, quando eu esperava a designação de uma mulher
para essa Secretaria, elas se uniriun e apresentaram o
nome de um homem. Eu atendi a vontade delas. Se conto
C!ite episódio, é para apenas responder à pergunta particular de V. Ex• Quero dar uma resposta que talvez satisfaça melhor a preocupação de V. Ex•, que é de todos nós;
a luta pela identificação dos direitos da mulher com os
direitos do homem.
As comissões- femíri.ínas que acompanharam nossa
campanha fizeram uma solicitação, não a de um secretariado, mas algo que é mais: a criação de uma comissão
da condição feminina, de um conselho da condição feminina junto ao Governo do Estado, fundada na seguinte
premissa: que a luta pelos direitos da mulher não se restririjarn:- ã Uili -setOf da Administração. E, na fundamentação que me apresentaram, mostravam reivindicações
que dizem respeito à educação, à sal1de, ao trabalho, ao
transporte, ao planejamento, ao funcionalismo.
A exemplo do que se deu nas nações mais avançadas,
que trataram do problema, nós vamos ter a oportunidade de criar, pela primeira vez em nossa terra, o Coil-selho
da Condição Feminina, cUja função serâ a de orientar, a
de estabelecer diretrízes e dar indicações para a realizaçãd·desses objetivos da luta da mulher nos vários seta. res da Administração.
Atendo, assim. a inVocação e ao apeio de V. Ex' (Pai·

mas.)
O S_r.

I!é!~o _Gueiros.-

Permite V. E• um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO- Ouço o aparte de V.

E', com satisfação.
O Sr. Hélio Gueiros - Eminente Senador Franco
Montoro, o realce à insuperável dimensão nacional de V.
E'- já fo_i_f_risado pelos eminentes Senadores que me antecederam nessa banca de apartes. E eu, agora, deseio regionalizar um pouco a presença de V. E', para mostrar,
não citando fatos muito antigos, porque aqui jâ se citou
muita coisa antiga, fatos mais eminentes, para frisar,
tambéffi, a presença e a im-portância de V. E' num longfquo Estado da Federação, que é o Estado do Pará. Talvez V. E• não saiba, mas V. E• foi uma peça importante
na campanha eleitoral do PMDB do Pará, que redundou
na vitória do Governador Jader Barbalho, e na minha vitória para o Senado da República, vitórias até hoje inacreditadas por muitos setores de opiníãá pública do Brasil. t que, eminente Senador Franco Montoro, os nossos
adversários, lá no Pará, assoalhavam que seria um azar
para o- Pãi-á se o PMDB vencesse, porque aí Continuaria
a mesma restrição na entrega de verbas federais para o
Pará, porque como sabe V. E•, por problema:. d(; ordem
pes!><..'td crJm o Go,·?rnadllr Alacid Nunes, o Cloverno
F_ederaJ.._ esquisitameot<;", resol'-·<:u pl•nir tNio •l povr. Jo
Pará. deixando de ;..lt:st\n.n an Par.1 c_;; ver!-,> ::'l'l'ltirucio.

nai;; e
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Então nó~ dizíamo!>. p<1r,1 r..:uutrabJ.lançar essa campanha insidiosa dos nossos adversários, valorosos e corajo-
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sos, m~ usando desse artifíCiO, que a partir de 15 de novembro nós não estadanios sós, como até agora esteve o
Governador AlaCid Nunes. E então nós- diríamos que do
nosso la.do estaria Franco Montoro como Governador
do Estado de São Paulo, porque era tal o favoritismo de

V. E•, tanto nas -pesquisas como, de um modo geral, pelo
ambiente criado, que para riós foi um estímulo e um incentivo mostrar que V. E•, à frente do Governo de São
Paulo, não iria deixar sozinho o nosso Governador Jader
Barbalho. E quero dizer a V. E• que por causa dessa nossa pregação cívica, por todos os cantos e recantos d9 Pará, V. E• é hoje um homem conhecidfssimo em todo o

·meu Estado. Daf pOr que, além da resporisabilidade que
tem hoje, de atender aos desejos, às necessidades e aspi~
rações do povo de São Paulo, V. E• também é uma espe-rança para o povo da Amazônia. Tanto mais, eminente
Senador, como sabe V. E•, a partir de um certo tempo
para cã, são bem expressivos os investimentOs -dos pauM
listas no sul do Parã. N 6s esperamos que a sua ínflui!:nM
cia, o seu prestígio, a sua compaixão pelo povo da Ama~
zônia façam com que esses investimentos paulistas no
nieu Estado não sejam apenas de mera especulação, mas
que redundem, na realidade, no bemMestar e no progresso do povo da minha terra. (Palmas.) Louvo V. E• pelo
belo discurso com que nos brinda neste momento, e· ren~
do as.minhas homenagens ao bravo povo de São Paulo,
porque, atrav&i do povo direto, estabeleceu, em São
Paulo, a linhagem da tradição dos grandes estadistas à
frente do Governo daquele Estado. Muito obrigado a V.

ExHPa/mas.)
O SR.

Fi~ANCO

MONTORO- Aumenta V. E• o

peso da nossa responsabilidade. Mas esteja certo o Parã,
como os demais Estados do Brasil, de que São Paulo,
como disse, não pode ser uma ilha, não quer ficar soli~
tltrio; eatará solidãrio com todos os Estados e toda a população brasileira, para qUi;, juntos, encontremos o caminho para dar ao nosso pcfi:o um regime de tranqüilida~
de, de paz e de progresso a que temos direito, pela rique-za do nosso solo e pela disposição·extraordinãria de nossa gente.

O Sr. Benedito Ferreira -

Permite V. E• um aparte?

O.SR. Fll.ANCO MONTORO- Co'!' todo o prazer.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Franco
Montoro, foi, de certa forma, de propósito que procurei
ser um dos últimos a apartear V. Ex•, porque tenho esperança de que aqueles que foram compulsar a sua vida
parlamentar, verifiquem que nesse .. até já" de V. Ex•visto que vamos continuar perto, vamos continuar pr6xi~
mos, V. Ex• no GOverno de São Paulo e seus amigos aqui
-nesse "até jâ", repito, ao ser compulsado e cotejado'
com o Seu trabalho, a sua atuação sobretudo de plc:nãrio,
e mesm'O nas ·comissões, que este seu modeSto colega foi,
invariavelmente, sempre um dos primeiros a fustigâ-lo, a
aparteá~Io. Nesse quase até logo, eu honestamente não
esperava que viesse a ter a oportunidade de concordar
com,V,. Ex•, jã que tantas vezes e tão profundamente div,ergimos nesta Casa, e tão poucas vezeS concordiuriOs,
<tVe viesse eu aplaudir, fazer minhas as palavras daqueles
que me antecederam e que realmente fizeram justiça ao
Seu trabalho. Co~o é gratificante para nós pertencer·à~
quela safra de deputadOs q.ue para aqui veio em 1970,
que, pela atuação, particularmente de V. Ex•, de Nelson
airneiro, Ruy Santos, Virgflio Távora, Alexandre Cos~
ta,. enfim, tantos outros que a memória me trai, no momento, troUxeram para o Senado aquela condição de
grande palco dos debates nacionais, furtando disso a Câmara dos Deputad9s. Tive eu a felicidade de vir nessa leva, de atuar modestamente, mas aprendendo inuito com
V. Ex•s e verificar aqui hoje, este plenário, neste final de
semana, neste dia que praticamente inexiste para a Câmara e para o Senado, em termos de preSença, os seus
amigds, os amigos de hoje e os amigos daquela ~poca, figuras como Mãrio CovaS, figuras como o incansâvel, o
inexcedível Chico Amaral, a querida e irrequieta !vete
Var_gas, enfim, tantos outros que acharam de aq~ estar

PfCSc:Õtes, ao lado de seus àmigos e colegas do Senado,
prest~r~~ni.e está homenagem realmente justa. V. Ex• já
nos começa a causar saudades, porque, sem dúvida alguM
ma, vai ficar um claro bastante saliente na Bancada do
PMDB com a ausência de V. Ex• nesta Casa .. Mas leve
deste goiano filho de pauliSta, deste filho (fe francanos,
os melhores votos de su_cesso administrativo, sobretudo
Porque V. EX•, quC sempre foi um cobrador incansável
do Executivo, agora terã oPortunidade de colocar ~
prática as suas teorias, o seu patriotismo, o seu amor
acendrado a São Paulo e, sem dúvida nenhuma~ a -tOdO o
Brasil, do qual nenhum de nós seus colegas tem dúvidas.
Receba, pois, Senador Franco Montoro, o meu abraço e
m~us sinceros votos de felicidades. (Palmas.)

O-SR. FRANCO MONTORO- V. Ex• foi, realmente, um dos Primeiros aparteantes que eu tive ao eriti'ar
nesta Casa e é, talvez, o último dos aparteantes deste cfis..
curso. V. Ex• lembra, ao lado dos debates que então tive-mos oportunidade de travar a respeito da politica sala~
rial, das relações internacionais, que V. Ex• passou todos
esses anos, dando, com os seus apartes, oportunidade do
debate e da luta democrática.
V_ Ex• lembra, também, e me dá oportunidade de um
.agradecimento, que hoje é uma sexta-feira, e seXta-feira é
o dia das sessões vazias, é o dia da partida para os Esta~
dos, principalmente agora quando se instalam os novos
governos.
Vejo o plenãrio cheio, as galerias, e quero agradecer a
todos esta presença comovedora. Nada mais siginificati~
vo do que a circunstância lembrada por V. Ex•. Não tenho palavras para agradecer esta solidariedade que me é
prestada pelos companheiros Deputados, pela Deputada
Ivete Vargas- quero lembrar que não me esqueço da
mulher - a miripa mulher que aqui está (Palmas) ao
lado de companheir06 amigos e amigas. (Palmas.) A tod_os agradeço a presença, o apoio e a solidariedade.
E concluo o meu discurso:
b verdade, o Brasil entra em nova fase, cheia de esperanças a despeito das angústias da crise. Surge um
equilíbrio de· poderes que, embora ainda distorcido por
casufsmos, torna possível e necessãrio negociar politicamente, como hâ muito não ocorria em nosso Pais.
Pela primeira vez, nos últimos anos, as Oposições, no
St:U conjunto, constituem Maioria na Câmara dos Depu~
tados.
Como as emendas constitucionais dependem -do voto
de dois terços, nem Governo nem Oposições isoladas po~
derão realizar as modificações. A negociação será fatal,
serã necessária e esse é uiit 'fato altamente-prOniissor.
Independentemte das iniciativas de entendimento que
necessariamente serão conduzidas no plano administrativO, sinto que as novas formaS de convivênciá política
de que necessitamos começam- a ser esboçadas aqui, entre os Partidos representados no Congresso._ Vejo o
quanto é complexa a agenda de nCgociãçõeS Qúe flós'espera, começando pela recuperação das prerrogativas essenciais <Jo poder legislativo.
- No limite de minhas atribuições e responsabilidades
executivas, não faltarei com a contribuição que for necessária para que as graves decisões exigidas pelo mo~
mento nacional se encaminhem de: acordo com os anseios da maioria dos brasileiros.
Sr. Presidente, Srs Senadores, despede--se o parlamentar; continuarei parlamentando.
Entrego o mandato ao meu sucessor Fernando HenriquC:Card_os_o, e o· faço com alegria de nele reconhecer um
dos mais notãveis companheiros de Partido, homem de
ciência e de espírito jJúblico, que muito honrará a repre·sentação de São Paulo no Senado Federal.
Ao partir, agradeço aos colegas, aos servidores da
Casa e aos amigosjorn31istas as lições, o apoio e avaliosa colaboração. ,e de justiç3. mencionar como exemplo
dessas 1ições a notâvel atuação e atitude patriótica âe um
de nossos companheiros de luta, o Senador Teotônio Vilela. (Palmas.) Nossa esperança é de que a contribuição,
mais uma Vt::I. oferecida por ele ao País em sua incansável
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Peregrinação pelos &tados, sensibilize os responsâveis
pelo -destino do Brasil e abra mais uma perspectiva Para
a solução de nossos problemas.
Meus amigos, de certa forma não estou partindo continuo a caminhada.
O Representante do povo é o mesmo:- O Partido é o
mesmo. O povo é o mesmo. Mudo de Casa e de cidade:,
mas a trincheira é igual, assim como as convicções que
me trouxeram atê- aqui e que daqui me levam, depositârio de parte_ da esperança com que a Nação se volta
para estaCas~, certa de que das lutas que aqui se travam
pode surgir o futuro que o Brasil espera. Nosso desenvolvimento político, econômico e social, feitos de Demo·
cracia e de Liberdade. (Muito bem! Palmas. O Orador é
efusivamente cumprimeiitaâõ.J
O SR._ PRESIDENTE (Jaison Barreto) - A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, para que o
orador possa ser cumprimentado.

Suspensa às 16 horas e 30 minuros, ü sessao é reaberta às 16 horas e 40 minutos.)

Q.SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Estã reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como L!der, pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela importância de que se reveste o documento,
não poderei deixar de transcrevê-lo nos Anais do Sena·
do, mesmo porque ele significa o pensamento oficial da
Direção Nacional do PMDB sobre a tão propaladada
trégua política constante da mensagem presidencial enviada ao Congresso a I~> de março último.
Refiro-me à nota emitida, ontem, pelo Presidente
Ulisses Glliriiarães, nos seguintes termos:

NOTA DA DIREÇÀO NACIONAL DO
PMDB, EM lQ.J--83.
O Governo propõe a trégua, sem anunciar à
Nação seus termos e os temas sobre que versa, para
que sejam conhecidos, examinados e decididos.
A profunda crise que angustia a Nação impõe o
encontro de idéias e soluções e não simplesmente de
homens e intenções.
Em seu Programa, em documentos como Esperança e Mudança c: em centenas de simpósios e enc_ontfos, o PMDB ofereceu ao País, conseqUente-mente também ao GoVerno, ampla e responsãvel
anâlise de seus problemas e males, com a consc-qíiente apresentação de alternativas instítucionais,
económicas e sociais.
Entre:- outras, pela sua relevâncía- e urgência
destacam-se as seguintes:
Assembléia Nacional Constituinte.
Eleição direta em todos os níveis federativos,
principalmente de Presidente da República.
Retomada das prerrogativas do Poder Legislativo que foram usurpadas.
Política salarial compatível com o custo de vida e
com a distribuição de renda.
Autonomia sindical e direito de greve.
Defesa da empresa identificada com desenvolviM
mento, com justiça sociaL
Reforma da Lei de Segurança Nacional, para que
não seja instrumento de arbítrio oprimindo direitos
humanos, parlamentares, lideranças sindicais, padres, estudantes e jornalistas.
A fiscalização, vale dizer, a exigência do fiel cumprimento da Constituição e das leis, é indc:clinãvel
dever da oposição e o PMDB continuará fiel à sua
tradição de exercê-la com rigor, patriotismo e deste-mor.
Ainda agora e mais uma vez, com emocionante
sacrificio pessoal, percorre o País o destemido pa~
triota Senador Teotônio Vilela, auscultando seus
dramáticos reclamos para oferecimento de um pro~
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jeto de emergência, que será objeto de acur_ado estudo pelo Partido.
Tais propostas merecem aprecíação e aguardamresposta, reconhecendo o PMDB o direito ao deba~

te e à discordãnda peCuliar ao regime de opinião,
que é o democrático.
Os brasileiros anseiam por se encontrar nos espaços institucionais e sociais de profundas mudanças, para que o Brasil realmente tenha a soberania de autodeternünar-se sem intromissões estrangeiras e os cidadãos possam lutar pelos seus direitos,
pela sua família, pelo salário, pelo bem-estar, habilitados com instrumentos de reiviridicação, ·de pressão, de constituiÇão do governo pelo voto popular e
remoção dos que não correspondam aos reclamos e
necessidades da sociedade.
Esta nota, Sr. Presidente, Srs. Senadores, representa a
opinião unân-ime da Comissão Executiva Nacional do
PMDB.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- O Sr. !•Secretário irá proceder à leitura do ExpediC:nte.
E Udo o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. ]~-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado aut6grafo do seguinte proje-

to:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 5, DE 1983
(N"' 5.356/81, na Casa de origem)
Regulamenta as profissões da área de processamento eletrônico de dados, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
Do exetdclo da profissão

Art. 1' As profissões de Analista de Sistemas ern
Processamento Eletrônico de Dados, Programador de
Computadores, Operador de Equipamentos de Processa~
mento Eletrônico de Dados, Digitador de Dados, Preparador de Dados em Processamento Eletrôflíco de Dados
e Controlador _de Qualidade em Processamento Eletrônico de Dados, são regulamentados pela present~ lei.
Art. 2~' A designação profissional de Analista de Sistemas em Processamento Eletrônico de Dados é privativa:
a) dos diplomados em cursos de nível superior em
Análise de Sistemas, Informática, Computação-ou Processamento de Dados, por estabelecimentos de ensino reconhecidos na forma da lei;
h) de todos que, até a data da entrada em vigor da
presente lei, comprovadamente estejam exercendo ou já
tenham exercido no curso de no mínimo I (um) ano, as
funções de Analista de Sistemas segundo os crit~os das
atribuições profissionais aqui -eStabelecidos, e que re~
queiram o respectivo registro noS Conselhos Regionais
de Profissionais de Processamento Eletrônico de Dados
dentro do prazo de 1 (um) ano da publicação desta lei;
c) dos diplomados em outros cursos de nível superior,
que estejam tamb-ém diplomados em cursos de pós~
graduação em Análise de Sistemas, Computação, Jnfor~
mática ou Processamento de Dados, por estabelecimen~
tos de ensino reconhecidos na forma da lei.
§ 19 Os Analistas de Sistemas em Processamento
Eletrônico de Dados formados por irtstituições de ensino
estrangeiras poderão exercer sua profissão desde que tenham revalidado seus diplomas na forma da legislação
em vigor.
§ 21' Aqueles que, até a data da publicação da pre-sente lei, estejam exercendo ou jã tenham exercido, no
curso de 1 (um) ano, as funções de Programador de
Computadores, segundo os critérios das atribuições pro~

fissionãfs aqui estabelecidas, poderão, mesmo após a
data da publicação desta lei, ser enguadrados na categoria de Analista de Sistemas em Processamento Eletrônico de_ Dados, desde que tenham o seu requerimento de
enquadramento aprovado pelo Conselho Regional de
Profissionais em Processamento Eletrônico de Dados CRPPD.
Art. 31' A designação profissional de Programador
de Computadores é privativa:
a) do~ portã.dores de diplomas de segu~do grau ou
equivalente, diplomados em cursos de programadores de
Computador· Eletrônico reconhecidos pelo Conselho Federal de Profissionais em Processamento Eletrônico de
Dados - CFPPD;
b) de todos aqueles que, até a data da entrada em vigor da presente lei, estejam exercendo ou já tenham _exercido, no curso de no mínimo I (um) ano, as funções de
Programador de Computadores, segundo os critérios das
at_ribuições profi~sion~is aqui estabelec:idas, e que requeiram o respectivo registro aos Conselhos Regionais de
Profissíonais em Processamento Eletrônico de Dados
dentro do prazo de 1 (Úm) ano da publicação desta lei.
Art. 4' A designação profissional de Operador de
Equipamento de Processamento Eletrónico de Dados é
privativa dos que tenham como função principal a manipulação ou operação de aparelhos ou máquinas necessàrias ao Processamento eletrônico de dados, e que tenham certificado de curso especifico reconhecido pelo
CFPPD.
Art. 59 A designação profissional de Digitador de
Dados em Processamento Eletrônico de Dados é privativa dos que tenham como função principal a atividade de
entrada de dados em equipamentos de processamento
eletrônico de dados, através de quaisquer aparelhos ou
mãquinas e QUe iei1haffi certificado de curso específico
reconhecido pelo CFPPD.
Art. 6~> A designação profissional de Preparador de
Dados em Processamento Eletrônico de Dados é privativa dos que tenham como função principal codificar dados para serviços (..Jõbs" "procedures", etc.) e revisar
fluxos de serviços a serem processados em equipamentos
eletrônicos -de dados e que tenham certificado de curso
específico reconhecido pelo CFPPD.
Art. 7~' A designação profissional de Controlador de
Qualidade em Processamento Eletrônico de Dados é privativa dos que tenham como função principal controlar,
analisar e selecionar por técnicas de controle especificas,
os serviços-processados em equipamentos eletrônicos de
dados e que tenham certificado de curso específico reconhecido J!elO CFPPD.
Art. 81' Os casos omissos neste capitulo serão resolvidos pelo CFPPD.
CAPITULO Il
Das atribuições profissionais
Art. 99 Para Os fins desta lei, considera-se processa~
mento eletrônico- de dados as atividades que envolvam
direiamente o Uso de computadores Cletrônicos para tra~
tamento de informações, assim como as atividades rela~
-cionaOas·,a utilliaçã.o de equipamentos-e máquinas para
coleta e apresentação de resultados.
Art. 10. Consideram-se atividades privativas dos
profissionais de que trata esta lei;
.qJ_ ensino de__ técnic3;S de process~~e!lto de da_dos;
b} desempenho de carSos- de supervisão ou chefia nas
ãreas de análise, programação, operação, digitação, con~
trole e preparo;
-· ·
c) ~tudo~. projetas, anãlises, perícias, avaliações, auditorias, pareceres, pesquisa, consultoria, laudos, arbitÍ"amentos e rdatórios iéCillcos relativos aO procesSamento eletrônico de dados;
d) planejamento ou projetos, em geral, dC sistemas que
envolvam o processamento eletrônico de dados;
e) elaboração de orçamentos e definições operacionais
e funcionais de projetas e sistemas para processamento
eletrônico de dados;
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fJ projeto e especificações de modelos de documentos,
planilhas, relatórios, formulãrios e arquivos utilizados
em processamento eletrônico de dados;
g) acompanh~_mento, fi~calização_ e controle de proje-tos ou sistemas de processamento eletrônico de dados,
em produção;
h) gerenciamento de arquivos utilizados em processamento eletrô_nico de dados;i) definição, estruturação, teste e simulação de programas e s_istem_as;
j) codÜiCãção, ;laboração, teste e simulação de programas;
lFes.iudos de viabilidades técnicas e financeiras para
implantação de projetos e sistemas, assim como de máquinas e aparelhos envolvidos em processamento eletrô·
nico de dadoS;-m) pesquisa de novas aplicações e otimizações opera·
cionaís;
n) desempenho principal de atividades diretamente re-lacionadas à manipulação e operação dos aparelhos ou
mãquinas neceSSárias ao Processamento eletrônico de
dados;
o) desempenho principal de atividades diretamente relacionadas à entrada de dados ou inrormações em equipamentos de processamento eletrônico de dados;
p) desempenho prinCÍQal de atividades de codificação
de dados e preparo de serviços a serem executados em
equipamentos de processamento eletrônico de dados,
atividades estas que envolvam técnicas especiais de codificação e linguagens de serviço~ compu~adorizados;
q) desempenho principal de atividades relacionadas ao
controle de qualidade dos serviços executados em equí~
pamentos de processamento eletrônico de dados.
§ I' O exercício daS atividades enunciadas nas alfneas-c, d. e,f, g, h, i, I em é exclusivo do Analista de Sistemas em Processamento de_ Dados.
§ 2' O exercício da atividade enunciada na alfnea j e
mais a prestação de auxflio técnico ao Analista de Sistemas em Processamento Eletrônico de Dados nas ativida·
des enunciadas nas alfneas c, d, /. h, i e I são exclusivos do
Programador de Computadores.
§ 3' O exercício da atividade enunciada na aUnea n ~
é exclusivo do Operador de Dados em Processamento
Eletrôníco de Dados.
§ 4'1 O exercício da a.tividade enunciada na alfn~ o é
exclusivo do Digitador de Dados.
§51' O exercfcio da ativídade enunciada na alíneap é
exclusivo do Operador de Dados em Processamento Elotrônico de Dados.
§ 6'_ O ~xercfci~ da atividade _enunciada na alínea q é
exclusivo do Controlador de Qualidade em Processamento Eletrônico de Dados.
§ 7"' O exercício da atividade enunciada na alfnea a l;
exclusivo do profissional habilitado na função sobre a
qual versar o ensino das técnicas específicas de processa·
mento eletrônico de dados.

§ 8' O exercício das atividades enunciadas na alínea b
é exclusivo do profissional habilitado, pela presente lei,
para o exercício da função bãsica envolvida na atividade
em questão, exigindo-se que o profiSsional tenha desem~
penhado pelo menos durante l (um) ano a função básica.
Art. 11. Cabe à.s congregações das faculdades e esco·
las de análise de _sistemas e programação indicar ao
CFP;PD, em função dos títulos apreciados através da
formação profissional, em termos genéricos, as características dos profissionais por elas diplomados.
Art. 12. à éFPPD orÍanizará e manterá atuaiizada
a relação dos tftulos concedidos pelas esColas e faculda·
des, bem como seus cursos e currículos, com _a indicação
das suas características.
Art. 13. No sertiço público federal, estadual e municipal, em entidadCS autárquicas, empresas estatais e de
economia mista, os cargos e funções que exijam conhecimentos de processamento eletrônico de dados somente
poderão ser exercidos por profissionais habilitados de
acordo com esta lei.
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Art. 14 Os estudos, projetas, laudos e qualque1 outro trabalho de anâlise de sistemas e programação, quer
público, quer pai'ticular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e s6 terão valor juridico quando seus autores forem piOfissio-

nais habilitados de acordo com esta lei,
Art. 15 Nos trabalhos gráficos, -espeCifiCações; orçamentos, pareceres, laudos e atas judiciais ou administra~
ti vos, e obrigatória, além da assinatura. precedida -do
nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que
interessarem, a menção explicita do titulo do profissional que os que subscrever e do número da carteira referida no art. 46 desta lei.
Art. 16 São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo de análise de sistemas e progra~
mação em processamento eletrónico de dados, inclusive
a elaboração de projeto, direção ou execução de ativida~
des, quando firmados por entidade pública ou particular
com pessoa ffsica ou jurídica não legalmente hã.biHhida a
praticar a atividade nos termos desta lei.

CAPITULO III
Remuneração e condições de trabalho dos profissionais em
proct?ssamenlo eletrônico de dados
Art. 17 O S-alário mínimo profissional do Analista
de Sistemas e do Programador de Computadores corresw
ponderá, respectivamente, a lO (dez)e 8 (oito) vezes o sa·
lârio mírifrilo regwnaf; o dõ- OPerador de Equipameritos
e Preparador de Dados em Processamento Eletrônico de
Dados corresponderá a 6 (seis) vezcis o salário mínimo
regional; e o do Digüador de Dados e Controlador de
Qualidade corresponderá a 4 (quatro) vezes o salário
mínimo rCS;íon:il.
-Art. 18 A jornada de trabalho do Analista deSiStemas e do Programador de Computadores será de no má·
ximo 8 (oito) horas-diárias, em 5 (cinco) dias por senla-

na.
Art. 19 A jornada de trabalho do Operador de
Equipamentos, DigitadOr de Dados, Pfepcirador dC Dados e Controlador de Qualidade, será no máximo de 6
(seis) horas diárias, em 5 (cinco) dias por semana, sendo
que a cada 50 (cinquenta) minutos de trabalho deverá
haver um intervalo de 1O(dez) minutos, transferindo-se e
acumulando-se o intervalo referente ao último perfodo
ao do terceiro período, não descontados da jornada de
trabalho de 6 (seis) horas.
Art. 20 A remuneração- ai::liCionã.l por 1uiri=-eXtra
para os profissionais de processamento eleti-ônico -de da:
dos serã de 100% (cem por centof do salâi.-10-_hora nos
dias úteis, nas prhneirB.s duas .. horas após a jornada de
trabalho normal,

§ l'~ Na hipótese de ocorrer trabalho em dia de repouso, sábados, domingos e feriados regionais ou federais, a remuneração adicional correspondCntC serâ de
200% (duzentos por cento).
§ 2'~ Em nenhuma; hipótese o profissional de processamento eletrónico de dados será obrigado à prorro~
gação de jornada superior a duas horas, mas caso venha
a prestar serviço ãpós a prorrogação iidri-litida, a remuneração das horas excedentes será de 200% (duzentos por
cento).
§ 39 Para os casoS de trabalho noturno a remüncração será acrescida de 30% (trinta por cento), a títulO de
adicional noturnO:
Art. 21 Aos profissionais de processamento eletrô~
nico de dados será concedido adiciOnal por insalubridade à razão de 20% .(vinte por cento) do salário profisSional correspondente nos seguintes casos:
a) utilização de terminais de Vídeo;
h) trabalho em ambiente com nível de ruído superior
a 70 (setenta) decibéis;
c) trabalho em ambientes com temperatura inferior a
18 (dezoito) graus centígrados.
Art. 22 Para efeitO de aposentadoria, o teniPo de
serviço em processamento eletrônico de dados deverá ser

contado à razão de I 1/4 (um inteiro e um quarto) para
cada ano ou fração de ano efetivamente trabalhado.
Art. 23 Os estãgios ila área de processamento eletrônico de dados só serão permitidos no período de for·
mação profissional, não podendo ultrapassar o limite de
6 (seis) meses para os estudantes de anâlise e progra·
mação, e de 3 (três) meses para os demais, sob pena de
serem nulos;
§ I'~ _O número de estagiários ·não pode exceder a
10% (dez por cento), completável ao número inteiro, em
relação aos profissionais de cada setor da empresa.
§ 29 A jornada máxiriHi semanal dos estagiários é de
20 (vinte) horas, e a remuneração mínima de 2 (duas) ve~
zes o salário mínimo regional, para Anâlise e Progra·
mação, e de l (uma) vez o salário mfnimo regiánal, para
os demais.
Art. 24 A locação de mão-de-obra, seja temporâria
ou permanente, não serâ utilizada na área de processamento eletrônico de dados, sob pena de os profissionais
contratados por esta modalidade passarem a ter vinculo
empregaUcio tambêm com a empresa tomadora de ser·
viços.
ArL 25 A categoria profissional dos trabalhadores
em processamento eletrônico de dados fica incluída,
como categoria diferenciada, no segundo grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, ficando alterado, em conseqUência, o quadro de atividades e profissões anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio
de 1943.

CAPITULO IV
Da responsabilidade
Art. 26 Consideram-se, para efeito desta lei, como
responsáveis por plano, prOjCto, sistema, estudo ou pro·
grama, os. profissionais designados como Analista de Sistemas ou Programador de Computadores, que os tenham elaborado.
Ai-t. 27 OS pl-êmios ou distinções honoríficas concedidos a planos, projetas, sistemas, programas ou serviços
técnicos, serão sempre atnõuídos ao profiSsiOnal que os
elaborou.
Art. 28. As alterações de plano, projeto, sistema ou
programa, quando realizadas por outro proflSsional que
não os tenha elaborado, passarão a ser de inteira responsabilidade deste.
Art. 29. Os profissionais em processamento eletrdnico de dados que colaborem na elaboração de projetas
__dCverão ter os respectivos nomes mencionados expressamente como responsáveis da parte específica que tiverem
elaborado.
Art. 30. Ao responsável por plano, projeto, sistema
ou programa ou a prepostos é assegurado o direito de
acompanhar a sua execução e irilplantação, de modo a
garantir a sua realização de acordo com as condições, especificações e detalhes têctiicos estabeiCcidos.

CAPITULO V
Dos Orgãos Fiscalizadores do exercfcio
das profissões
Art. 31. A aplicação âo quC dispõe esta lei, a verifi·
cação e fiscalização do exercício e atividades das profis·
sões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Fe~
deral de ProfisSionais em Processamento Eletrônico de
DS:dos .....:: CF:~PD ·e COnsC:lhos Regionais de ProfiSsionais em Processamento Eletrônico de Dados- CRPPD~.
organiZados de forffia a lhes assegurar unidade de ação.
Parágrafo único. A 'Sede do CFPPÕ seiá localizada
nO :Õistrito Federal.
Art. 32. O CFPPD promoverã a "instalação, nos Estidos, Distritos Federal e Territórios, dos Conselhos Re~
gionais neCessários à execução desta lei, p-õdCnáo a- ação
de qualquer deles estender~se a mais de um Estado.
§ 19 Cada Unidade da Federação só poderá estar sob
a jurisdição de um Conselho Regional.
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§ 29

A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito
em capital de Estado ou de Território Federal.

F~eral,

CAPITULO VI
Do Conselho Federal de Profissionais
Em Processamento Eletrônico de Dados

SEÇÃO I
Da instituição do Conselho e de suas
atribuições

Art. 33. O CFPPD é: a instância superior da fiscali·
zação do -exercício profissional das atividades regulamentadas pela presente lei.
Art. 34. São atribuições do Conselho Federal:
a) elaborar o código de ética profissional e julgar, em
gr~u de recurso, as infrações do código de ética proflSsio·
na[ dos profissionais de processamento eletrónico de da·
dos;
b) estabelecer o seu regimento interno e estabeleçer
norm.as·gerais para os regimentos dos Conselhos Regio·
nais;
c) homologar os regimentos internos estabelecidos pe·
los Conselhos Regionais;
d) examinar e decidir em última instância os assuntos
relativos ao exercício das profissões reguladas pela pre·
sente lei, bem como julgar em última instância os recursos sobre registras, decisões e penalidades impostas pelos
Conselhos Regionais;
e) baixar e fazer publicar as resoluções para regula·
mentação e execução da presente lei, e, ouvidos os Con·
selhos Regionais, resolver os casos omissos;
f) relacionar os cargos funçõi:s doS se!Viços estatais,
paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo
exerCício seja necessária a habilitação junto ao CFPPD;
fl) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e
escolas de ensino superior credenciados para a formação
de profissionais a qu"e se refere o art. 10 da presente lei,
assim como publicar, periodicamente, relação de profis-sionais habilitados;
h) promover, pelo menos uma vez por ano, reuniÕC!l
de representantes dos Conselhos Federal e Regionais
previstas no art. 69 desta lei;
i) apreciar as-propostas de criação de novos Conselhos Regionais e flXar o número de seus membros;
j) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a
serem pagas pelos profissionais e pessoas jurídicas;
/)autorizar e fiscalizar o funcionamento de cursos espeCializados e específicos de formação de programado·
res, operadores, digitadbres, preparadores e controlado·
res de dados em processamento eletrônico de dados.
§ 19 Nas questões relativas às atribuições profissionais, constantes do Capítulo II desta lei, a decisão do
Conselho Federal só serã tomada com o mínimo de 10
(dez) votos favoráveis.
§ 2'~ os- casOs omissos neste artigo serão resolvidos

e

pelo CFPPD.
Art. 35. Constituem renda do Conselho Federal:
1/10 (um décimo) da renda bruta dos Conselhos
Regionais;
b) doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
c) subVenções.
a)

SEÇÃO II
Da composição e organização
Art. 36. O Conselho Federal de Profissionais ~
proCessamento Eletrônico de Dados ~ constituído de 15
(quinze) membros, brasileiros, profissionais habilitados
de acordo com esta lei, eleitos pelos Conselhos Regionais
de Profissionais em Processamento Eletrônico de Dados.

§ J9 Cada membro do Conselho Federal será eleito
com 1 (um) suplente,
-§ 29 O Presidente do Conselho Federal será eleitO,
por maioria absoluta, dentre os seus membrOs.
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§ J'i' Os membros e suplentes do primeiro Conselh<J
Fqieral serão eleitos pelas Diretorias das Associações de
Profissionais de Processamento Eletrônico de Dados APPD dos diferentes Estados, 30 (trinta) dias após a Cn~
trada em vigor da presente lei.
Art. 37. Os mimda tos dos membros c do Presidente
do Conselho Federal serão de 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Os manda~os dos membros e do
Presidente do primeiro CFPPD serão de 1 (um) ano.

CAPITULO VIl

Dos Cõnselhos Regionais de Profissionais em
Processamento Eletrônico de Dados (CRPPD)
SEÇÃO I

Da instituiçdo dos ConselhOs Regionais e de suas atri-

buições
Art. 38. Os CRPPD são órgilos de fiscalização do
exercfcio das profissões de processamento eletrônico de

dados em suas regiões.
Art. 39. São atribuições dos Conselhos Regionais:
a) julgar e decidir em processos de i.nfração da presente lei e do Código de Etica;
b) elaborar e alterar seu regimento interno,
submetendo..o à homologação do Conselho Federal;
c) examinar reclamações e representações acerca de
registras;
d) julgar, em giaU de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas;
e) organi:tar o sistema de fiscalizaçio do exercício -das
profiSsões reguladas pela presente lei;
/) publicar relatórios de seus trabalhos e relações profiSsionais e firmas registradas;
g) examinar os requerimentos e processos de registras
em geral, expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registras;
h) sugerir ao Conselho Federal medidas necessária! à
regulariZação dos serviços e à fiscalização do exerctcio
das profissões reguladas nesta lei;
i) agir, com a colaboração das sociedades de classe e
dos cursos e escolas de ensino superior em processamento eletrônico de dados, nos assuntos relacionados com a
presente lei;
j) cumprir e fazer cumprir :i presente lei; as resoluções
baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir a tos
que para isso julguem necessârios;
/) criar inspetorias e nomear inspetores para maior
eficiência da fiscalização;
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns às diferentes especializações profissionais em processamerito eletrônico de
dados;
n) organizar, j:lisciplinar c manter atualizado o registro dos profiSsionai e pessoas juddicas que, nos termos
desta lei, se inscrevam para exercer atividades privativas
dos profissionais em processamento eletrônico de dados
na região;
o) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos de classe.

Art .40 Constituem renda dos Conselhos Rc8ionais:
a) anuidades;
h) as taxas de expedição das carteiras profissionais e
de registres;
c) 8.! multa.s aplicadas de conformidade com a presente lei;
d) doações, legadOs, juros e receitas patrimoniais;
e) subvenções.
Art. 41. Da renda bruta proveniente da arrecadação
das trutas c multas referidas nas aUneas a e b) do antigo
anterior~ o Conselho Regional recolherâ um d!cimo ao
Conselho Federai, de acordo com o que dispõe o art. 35
desta lei.

SEÇÃO II
Da Composiçao e Organização

Art. 42 OS Conselhos Regionais seirão constituídos
de, no mínimo, 15(quinzc) membfos, brasileirOs, profissionais legalmente habilitados de acordo com a presente
lei, obedecida a seguinte composição:
a) um Presidente~ eleito por maioria absoluta pelos
membros do Conselho, com mandato de 2 (dois) anos;
b) os membros dos Conselhos RegionaiS e seus suplentes, que serão eleitos, por voto direto e por maioria
simples, pelOs profissionais registrados no respectivo
Conselho Regional, em eleição especialmente convocada
para esse fim pelos Conselhos Regionais.
§ 1t Cada membro do Conselho será eleito com um
suplente.
§ 29 A convocação para as eleições para os primeiros
Conselhos Regionais serâ feita pelo primeiro Conselho
Fe~eral atê, no máXimo, 90 (noventa} dias após a entrada em vigor da presente lei.
A"it. 43. -o mandato dos Conselheiros Regionais será de 2 (dois) anos.
_Art. 44. Cada Cooselho Regional terá Inspetorias,
para fins de fiscalização, nas cidades ou zonas onde estas
se fizeram necessárias.
CAPITULO VIII
Do Registro e Fiscalização Profissional

SEÇÃO I
Do Registro dos Profissionais

Art. 45. Os profiSsionais em processamento eletrônico de dados, habilitados na forma estabelecida nesta
lei, só poderão exercer a profissão após o registro no
Conselho Regiom\1 sob cuja jurisdição- se: achar o local
dC sua atividade.
Art. 46. A identidade profissional expedida aos profissionaís registrados pelos CRPPD substituirá os diplomas ou certificados e· valerá como documento de identidade, tendo fé pública em todo o território nacional.
Parágrafo (mico. Para emissão da carteira profissional, os Conselhos Regionais deverão exigir do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade.
Art. 47. Os diplomados por cursos e escolas de ensino superior em processamento eletrônico de dados, oficiais ou- reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido
registrados mas estejam em processamento na repartição
competente, poderão_ exercer as respectivas profissões
mediante registro provisório no ConSelho Regional.
Art. _48. Aos estudantes em cursos e escolas de ensino superior em processamentO eletrônico de dados, oficiais ou reconhecidas, será concedido o registro temporário no Conselho Regional para· a realização de estágio
de formação profissionaL
Art. 49. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra região, ficl.ll'á obrigado a visar, nela. o seu
registro.
SEÇÃO li
Do Registro de Firmas e Entidades

Art. 50. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas, entidades estatais, paraestatais1 autárquicas .ou de economia mista. e empresas em geral,
que se organizem para executar serviços relacionados na
forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro
nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais
do seu quadro técnico.
§ 19 O registro de firmas, Sociedades, assoc1ações,
companhias. cooperativas. entida~es estatais. paraestatais, autárquicas ou de economia mista, e empresas em
geral, só será concedido se sua denominação for realmente condizente com sua finaJidade e qualificação de
'SCUS componentes.

§ 29 O Conselho Federal estabelecerá, em resolução,
os requisitos que
firmas ou demais organizações preA
vistas neste artigo deverão preencher para o seu registro.
Art. 51. Toda e qualquer firma ou organização que,
embora não enquadrada no artigo anterior, tenha alguma seção ligada ao exercfcio profissional regulado na
forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o seu
registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, dele encarregados.
Art. 52. As firmas e entidades mencionadas nos artigos acima são obrigadas a fornecer aos Conselhos Regioriais todos os elementos necessários à verificação e fiscalização da presente lei.

as

SEÇÃO !li
Das Anuidades, Emolumentos e Taxas

Art. 53. OS profission-ais e pessoas jurídicas registradas de conforniidade com o que preceitua a presente lei
são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional, a cuja jurisdição pertencçram.
§ 1t A <~.nuidade a que se refere este artigo serâ paga
até 31 de março de cada ano.
§ 29 O pagamento da anuidade foni deste prazo U:rá
um acr~cimo a titulo de mora, estabelecido pelo Conselho Regional.
§ 39 O pagamento da anuidade inicial serã feito por
oca.siãa do registro.
Art. 54. Será autoinaticamente cancelado o registro
do profissiorial ou da pessoa jurídica que deixar de efctu'ar o pagamento da anuidade, a que eStiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos, sem prejufzo da obrigatoriedade do pagamento da divida.
Parâgrafo Únicoo Se o profissioila( ou pessoa Jurídica que tiver seu registro cancelado nos termos deste artigo desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente a profissão, podendo
reabilitar-se mediante novo registro, havendo pago, aJêm
das anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido
impostas e os demais emolumentos e taxas regulamenta-

res.
Art. 55. Toda vez que o profissíonal apresentar a
um Conselho Regional sua identidade profissional para
o competente visto e registro, deverá fazer prova de ter
pago a sua anuidade na região de origem.
Art. 56. O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa jurídica somente serâ _aceito após verificada a ausência de quaisquer débitos concernentes a
multas, emolumentos,_ taxas ou anuidades de exercícios
anteriores.
Art. 57_~_ Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da profissão e atividadcs
de que trata a presente lei o profissional ou pessoa jurídica que este.ia em_ dia ~om o pagamento da respectiva
anuidade.
Art. 58. As autoridades administrativas e jurídicas,
as repartições estatais, paraestatais, autárquicas ou de
economia niista não reCeberão estudos, projetes, laudos,
perfcias, arbitramentos e quaisquer trabalhos, sem que
os autores, profissionais õu pessoasjurfdicas, façam pro-.
va de estar em dia com o pagamento da respectiva anuidade.
Art. 59. S6 poderão ser admitidos nas concorrências
póblicas para serviços técnicos e para concursos de projetOs profissionais e pessoas jurídicaS que apresentarem
prova de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, serviço técnico ou projeto
deva ser executado.
Art. 60. O ConSelho Federal baixará resoluções estabelecendo o regime de custas e, periodicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua revisão.
SEÇÃO IV
Das penalidades
Art. 61. As penalidades aplicáveis <i.o::; profissionais
por infração da presente lei serão estabeleçídas através
de Resolução do ConselhL Federal.

Art. 62. As pessoas não habilitadas que exercerem
as profissões ~guiadas nesta lei, independentemente da
multa estabelecida, estão sujeitas às peri.alidades previstas na lei de Contravenções Penais.
Art. 63. Das penalidades impostas, poderâ o interessado, dentro do prazo de lO {dez) dias, contados da
data da notific<ição, interpor recurso para o Conselho
Regional, que terã efeitO sUspensivo, e. no mesmo prazo,
deste,para o Conselho Federal.
Art. 64. O profissional punido por falta de registro
não poderá obter identidade profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver incorrido.

354/79, na Casa de Origem); QUe-dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhos na- cionals, e â:ertermína outras providências.
Sala das Comissões, 10 de março de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente - João Lobo, Relator_ - Saldanha
Derzi - Alberto Silva.

ANEXO AO PARECER No 13, DE 1983
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Ciqnara n' 40, de 1981 (nP 354/79, na Casa de
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias erit quadrinhos naciOna-is, e determina outras providências.

CAPITULO IX

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 65.
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Aos Presidentes dos Conselhos Federal e

Regionais compete, além da direção do respectivo Conselho, sua representação em jufzo.
Art. 66. O COnselheiro Federal ou Regional que durante I (um) ano faltar, sem licença prévia a 6 (seis) ses-sões, consecutivas ou não, perderã automaticamente o
mandato, passandQ o mesmo a ser exercido, em carãter
efetivo, pelo respectivo suplente.
Art. 67. O m.a:ndato dos -PfeSídentes e dos Conselheiros não serã. remunerado.
Art. 68. O exercício da função de membro dos Conselhos, por espaço de tempo não inferior a 2/3 (dois
terços) do respectivo mandato, serã considerado serviço
relevante prestado à Nação.
Parágrafo único. O Conselho Federal concederá aos
que se acharem nas condições deste artigo o certificado
de serviço relevante, independentement;.de requerimento do interessadO~ dentro de 12 (doze) meses contados a
partir da comunicação dos Conselhos.
Art 69. Os ·representantes doS ConselhoS Fedetá:I e
Regioi1ais reunir-sC..ão pelo menos umi vez por anO pa·
ra, conjuntamente, estudar e estabelecer providêndas
que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente
lei. devendo o Conselho Federal remeter aos Conselhos
ÍlC8fonais, com a devida antecedência, o ternário respectivo.
Art. 70. Aos Conselhos Regionais compete o encargo de dirimir qUalquer dúvida ou omissão sobre a aplicação desta lei, com recursos ex-officio, de efeito suspen·
sivo, para o Cons-elho Federal, ao qual compete decidir,
em última ínstância.-em Cãfáter geral Art. 71. O..s CóiiSelhos Federal e Regionais-de Pro·
fissioila:is em Processamento Eletrónico de Dados, autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito p6blico, constituem súvíçO público federal, gozando os seus
bens, rendas e serviços -de imunidade tributária total, nos
termos do inciSo UI do art. 19 da Constituição Federal,
além de franquia postal e- telegráfica.
Art. 72. Nenhum profissional poderá exercerfunções eletivas em COiiSelho& por mais de dois perfodos
sucessivos.
Art. 73. Os CóilSelhos Federal e Regionais, eleitos
na forma desta lei, terãO O prazo de ISO (cento e Oitenta)
dias após a posse para elabOiar seuS regímentos iriternos.
Art. 74. Esta leL6ntra -em vigor ria data dC sua publicação-.
Art. 75. Revogam-se as dispoSições em contrá:do.
Às Comissões de COitStTiulção e Justiça, de Legislação Social e de Serviço Público Civil.

PARECER
PARECER No 13, DE 1983
Comissão de Redaçio
Redaçíi.o final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n9 40, de 1981 {ol' 354/79, na Casa de
origem)•.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação fmal da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 40, de 1981 (n~'

Emenda

n~'

1

_ (Corresp-onde à e~enda n9 1 -

CEC)

Dê-se ao parãg"rafo único e ao caput do art. 29 a seguinte redação:
''Art. 2~' Consideram-se histórias c:in quadrinhos nacionais aquelas cujo desenho e argumento
sejam criação Original de autores br"aSileiros ou de
estrangeiros radicados no Brasil, assim como aque-les que versem temas históricOS, culturais, religiosos
ou científicos de criação original de autores estran·
geiros, desde que a adaptação seja de autoria de brasileiros ou de estrangeiros aqui radicados.
Parágrafo único. Deverão constar expressamente das edições os nomes do desenhista, do argumentista ou do adaptador da história em quadrinhos."

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) - O Expe·
diente fido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser Tidos pelo Sr.
- 19-Secretário.
São lidas os .seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1983
D~spõe

sobre a inclusão das donas-de-casa nos pla-

nos da previdência social, na condição de seguradas
faa.ltativas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l 9 Poderão ser admitidas na previdêncía social,
nas condições e segundo o disdplinamento pi-evistos em
lei para os segurados facultativos, as donas-de-casa, assim entendidas as mulheres sem qualquer vínculo empregatído ou fonte de rendimento.
Art. 29 O P.oder Executívo regulamentará esta lei
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam ·Se as disposições em contrário

Justificação
Na verdade, a medida--consubstanciada no presente
projeto não é nova, representando, ao contrârio, antiga e
justíssima reivindicação das milhares e milhares de
donas-de-casa do País inteírã Que, para beneficlaf-se da
previdência social, necessitam fillse:ar declarações de ati·
vidades_laborais.
Agora a proposta estâ s_endo reeditada em atendimento a Solicitação do Presidente da Câmara Municipal de
Jundiaí, no Estado_ de São Pauto, Sr. Ari Castro Nune~
Filho, que argumenta exigir a função de dona-de-casa, a
exemplo das demais atividades laborais, aptidões e habilidades próprias, com resultados econômicos da maior
lrtiJ:iõi'tâfiefa-; hoje em dia, felizmente, valorados por cientistás SOciais.
A aspiração, como jã afirmado, é antiga e se enquadra
dentro da preocupação de incluir a todos no âmbito da
Previdência Social. Resta, pois, reconhecer a lei à donade-casa diferenciação no tratamento previdenciário,
facultando~se-lhe afastar-se de qualquer dependência, o
que é uma sitUação sempre restritiva e freqiiêntemente
precária, além de insuficiente para quem, como em ver-

dadeira categoria pro1issional, exerce árduo regular e duradouro trabalho.
Sala das Sessões, II de março de 1983.- Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Cõnstituiçdo eJustiça e de Legis·
lação Social.)
PROJETO OE LEI DO SENAD.O Nto 15, DE 1983
Estabelece normas de proteção e defesa ao consumidor, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os produtos industrializados, bens de consumo duráveis, inclusive veículos, móveis, eletrodomésticoS, eletrônicos, e outros, cujo valor de venda seja igual
ou superior ao maior salário mfnímo vigente no Pafs, terão, do fabricante, garantia contra defeitos, de, no mínimo, I ano e seis meses.

§ 19 A garantia mencionada neste artigo será consubstanciada em termo impresso_ ou datilografado, que"
acompanhará o produto, assinalando, além do respectivo prazo ·de caducidade, indicação de que decorre da
presente lei, assegurado ao consumidor os consertos ou
reparos necessários, independentemente de quaisquer
pagamentos.
§ 29 A garantia ora instituídã nãO cobdrã os defeitos
decorrentes do mau us-o por parte do consumidor.

Art. 29 As firmas prestadoras de serviços de manutençãõ,-·auforizadas ou não pelos fabricantes, ficám obrigadas a garantir os serviços de reparos cfetuados em
bens duráveis, inclusive veículos, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e outros, pelo prazo mínimo de 6 (seis)
meses.
Parãgrafo único. A garantia referida neste artigo serà representada por marca de carimbo_aposta pela firma
pres!adorade serviços .1a Nota Fiscal emitida para o
conserto.

Art. 39 :\.s mercadorias expostas nas vitrines e nos
recintos das lojas comerciais terãO, obrigatoriamente, os
seus preços expostos de maneira visível, proibida a exposição de mercadoria sem o respectivo preço.
Art. 49 Os estabelecimentos comerciais de vetida ao
público consumidor são obrigados, dentro de até 2 dias
úteis após a compra e em todos os dias de seu funcionamento, a trocar as mercadorias adquiridas, de valor até 3
(três) vezes o maior salário mínimo do País, e desde que
não usadas pelo comprador.
Parágrafo único. Não havendo mercadoria similar
que possa ser trocada ou substituída, fica a firma vendedora obrigada a devolver, ao comprador, a quantia dele
recebida.
Art. 59 Os produtos comestíveis, cuja exposiÇão para
a venda dependa de refrigeração, deverão conter dispositivo acoplado ao prodi.ito, que possibilite indicar se os
níveis de refrigeração foram mantidos inalterados, desde
sua fabricação até sua venda.
Art. 69 As empresas de transportes terrestres, inclusive ferrovias, e de transporte fluvial, intermunicipais e
interestaduais, que explorem percursos superiores a 70
km, são obrigadas, por solicitação verbal dos u.Suâi-íos, a
trocar as paSsagens ou i:i devolver a quantia pm- elas recebidas na venda antecipada.
Parágrafo único. Nos percursos inferiores a 150 km,
a troca será efetuada até 4 (quatro) horas antes do embarque e, nos percursos superiore.>, até 8 (oito) horas antes do embarque.
Art. 79 Os es!abelecimentos comerciais que mantenham diversas filiaís no -mesmo município são__obrigadoS
a observar Preço único em suas diversas lojas para igual
tipo de mercadoria.
ArL 8~> A infrigência da presente lei constitui crime
contra a economia popular, punível com a pena de detenção, de seís meses a dois anos, e multa, de duas a 50
ORTNs, na forma da Lei nq 1.521, de 26 de dezembro de
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Art. 9"' As ações judiciais decorrentes das normas
ora estabelecidas obedecerão ao procedimento sumai'íssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil,
seja qual for o valor da causa, sem prejufzo das sanções
penais.
Art. 10.
cação.

Art. 11.

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Tempos modernos exigein leis ãgels-C modernas. O
consumidor brasileiro é, efetivamente, um eterno espoliado, sem contar cOm legislação pr6p-ri3.- órgãoS púbficos suficientes para protegê-lo dos maus empresários,
que visam o lucro fáCil em detrimento do bem comum.
A imprensa tem noticiado diuturnamente as agruras
do consumidor nacional, cada~día mais sofrído__e despro~
tegido, que _sequer pode pretender, ainda que pessoal~
mente, pela ausência de legislação específica, que fatos
do seu cotidiano não causem prejuízos à sua jâ sofrida
bolsa.
O que o projeto_ ora apresentado pretende é tornar
obrigatório, por lei, o que 3.1gumas empresas já oferecem
como dâdiva para os adquirentes de seus produtos, e
que, na verdade, deve se constituir em garantia mínima
de todo consumidor.

e

Ao estabelecer o mínimo de 1 ano e meio de garantia
para os bens duráveis, 11isa o projeto a regular o merca~
do, onde produtos similares têm prazos de ga-rantia dife~
rentes, o que nos parece tet:nicamente equivocado, porquanto, a metodologia de fabricação é basicamente a
mesma. De outra parte, não se pode admitir que para
uma aparelhagem de som que, às vezes, custa perto de 1
milhão de cruzeirOs ou para Um veículo de 3 ou 4 -mi~
lhões de cruzeiros, seja ofefedda a ridícula garantia de 3
ou 6 meses, o que, em última análise, é um atesta-do de
má qualidade do produto.
E comum também, no dia~a~dia, o consumidor enfrentar as oficinas espeCializadaS ·ou não, verdadeiras arapucas, as mais das vezes, visando o reparo em um aparelho
eletrodoméstico para, 15 ou 20 dias depois, constatar a
repetição dos defeitos, fã10 -que o leva~ em ato de desespero, a adquirir um aparelhõ novo. Daí a idéia do presente projeto, que obriga essas firmas prestad!)ras d"e ser:
viço a garantir o serviço realizado, o que é o nlínimo que
se pode oferecer ao consumidor.
Em aditamento, cria o projeto normas qt.ie, embora
possam parecer singelas, evitam tormentos ao consumi~
dor, tais como: a obrigatoriedade de: afixação de preços
nas mercadorias, o que evitarâ que o transeunte tenha
que entrar em uma loja para obter o preço de um produ~
to, e acabar, até mesmo, comprando outra mercadoria,
apenas para se livrar de um vendedor insistente; a troca
de mercadoria com defeito ou que não lhe serviu e que as
lojas insistem em marcar um dia específico da semana
para tal operação, o mesmo ocorrendo com as empresas
de transportes, para troca ou devolução de dinheiro das
passagens vendidas antecipadamente, o que nenhum pre·
juízo causa ao transportador.
Visa ainda o projeto a garantir a saúde do consumidor, obrigando, nos produtos que dependam de refrige~
ração, o uso de um disposítíVo Que-POssa-·assegilr-ãr a-0
comprador que os níveis de refrigeração foram mantidos
inalterados até a sua compra, com o que se evitará a
aquisição de produtos deteriorados e que causam sérios
riscos· à saúde do consumidor, sendo que já existem
meios industriais de propiciar- essa técnica.
Não poderá sequer o projeto ser acusado de anticapitalista ou de restritivo ao consumo, porque acrCditaffios
que o incentivo ao consumo, que todos nós preteO.demos
como meio de desenvolvimento econômico, não pode se
assentar em premissas falsas, no logro ou no engódo,
mas sim no comércio honesto, o qual é seguramente a
melhor imagem para as vendas.
Sala das Sessões, I 1 de março de 1983.- Odacir Soa~

res.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seçào II)

LEGISLAÇAO CITADA

LEI N' 1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951
Altera dispositivos da Legislação vigente sobre cri·
mes contra a economia popular,
O Presidente da República:
·-Faço saber __ que o:_congresso Nacional decreta e eu
sancionÕ_ a seguinte Lei: --- ~ -~
Art. I~ Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes
e as contravenções contra a economia popular. Esta Lei
regulará o seu julgamento.
Art. 29 _ São crimeS desta natureza:
I) Recusar individualmente em estabelecimento co~
mercial a prestação de serviços essenciais à subsistência;
sonegar mercadoria ou recusar vendê-13. a" _quem esteja
em condições de comprar a pronto pagamento;
II) favorecer ou preferir comprador ou freguês em detriril.i:ritõ de outro, reSsalvados os sistemas de entrega ao
consumo por intermédio de distribuidores ou revendedo~
res;
lll) expor à venda ou vender mercadoria ou produto
alimentícío, cujo fabrico haja desatendido a det~rmi
nações oficiais, quanto ao pêso e composição;
IV) negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciãis
de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço, desde que a importância exceda de quinze cruzeiros
-e--com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da data e
local da transação e do nome e residência do freguês;
V) misturar gêneros e mercadorias de espêcíes diferentes, expô-los à venda ou vendê-los como puros; misturar
-gêneros e inercadorias de qualidade desiguais para expô~
los à venda ou vendê-los por preço marcado -para os de
mais alto custo;
VI) transgredir tabelas-Oficiãis de gêneros e mercado~
rias, ou de serviços essenciais, bem como expôr à venda
ou oferecer ao público ou vender lais 8,êneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim
como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitUra, as tabelas de preços aprovados pelos órgãos com~
petentes;
VII) negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou
" caderno de venda de gêneros de primeira necessidade,
SeJa à ·vista oU a prazo, e cuja importância exceda de dez
cruzeiros ou de específicar na nota ou caderno- que serão isentos de sê-lo- o preço da mercadoria vendida, o
nome ·e o _endereçO do estabelecimento a firma ou o res~
ponsâvel, a data e local da transação e o nome e residência do freguês;
VIII) celebrar ajuste para impôr -determinado preço de
revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor;
IX) obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número "irideterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (''bola de
neve", ..cadeias", ''pichardismo" e quaisquer outi'os
equivalentes);
X) viõlar contrato de venda a prestações, fraudando
sorteios ou- deiXa~do _de entregar a cousa vendida, sem
devolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas
vendas com reServa de domínio, quando o contrato for
rcsci_ndid_o por culpa do comprador, quantia maior do
que à correspondente à 5l~preciação do objeto;
xirfTaUciir pesos ou medidas padronizadas-em-lei ou
regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.
Pe_na: detenção de seis meses a dois anos e multa de
dois mil e cinqüenta mil cruzeiros.
Parágrafo único. Na configuração dos crimes previs~
tos n-eSta Lei, bem como na de qualquer outra de defesa
eCOnomia popular, sua guarda~ e ·seu emprego
considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêileros, artigos, merca~
darias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiénica!; e-ao-eX:eraCiõ -noririal de suiS atividades. Estão
compreendidos nesta definição os artigos destinadOs à
alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos

ae

ou sanitários, o combustível, a habitação e_ os materiais
-ôe construção.
Art. 3'1 São também crimes dessa natureza:
I) destruir ou inutilizar, intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em
proveí(o próprio ou de terceiro, matêrias primas ou pro~
dutos necessários ao consumo do povo;

. rn

ã~aildonar S~U fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender a atividade de
fábricas, usinas ou quaisquer esta_belecimentos de pro~
dução, ou meios de transporte, mediante indenização
paga pela desistência da competição;
__ III) promover ou participar de consórcio, convênio,
ajuste, aliança o_u fusão de capitais, com o fim de impedir
ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de luct:OS, a concorrência em matéria de produção, transporte
ou comércio:

IV) feter ou açanlbarcar matérias primas, meios de
produ__ção ou produtos necessários ao consumo do povo,
com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto d_o
País e provocar a alta dos preç_os;
V) vender mercadorias abaixo- do preço de Custo
com o fim de impedir a concorrência;
VI) provocar a alta Ou baixa de preços de mercadorias, títUlos públicos, válores ou salários por meio de
notícias falsas, operações fiCtíciaS- ou qualquer outro artificio;
VII) dar indicações ou fazer afirmações falsas em
prospectos ou anúncios, para o fim de substituição, com~
pra ou venda de títulos, ações ou quotas;
YIII) exercer funções de direção, administração ou
gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir
ou difiCUltai a ·concorrência;
IX) gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou
estabelicimentos bancários, oÚ de capitalização; socieda~
des de seguro, pecúlios ou pensões vitalícias: sociedades
para empréstimos ou financiamento de construções e de
vendas de imóveis a prestações, com ou sem sorteiÕ ou
preferência por meio de pontos ou quotas; caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas mútuas, de beneficência,
socorros ou empréstimos; caixas de pecúlio, pensão e
aposentadoria; caixas construtoras: cooperativas; sacie~
dades de econômia coletiva, levando-as à falência ou a
insolvência, ou não cumprindo qualquer das cláusulas
contratuais com prejufzo dos interessados;
X) fraudar de qualquer modo escriturações, lança~
mentos, registras, relatóriOS, pareceiCs e outras í:Oformações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais em que o capital seja fracionãdo em ações ou quo~
tas de valor nominativo -igual ou inferior a CrS i.dOO,OO
com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens,
rateios ou bonificações, ou de desfalcar ou desviar fundos de reserva ou reservas técnicãs.

Pena: dete_nção de dois anos a dez anos e multa de vin~
te mil a cem mil cruzeiros.
Art. 4~ Co"nStitue crime da mesma natureza a uSura
pecuniária ou rCal;- assim se considerando:
a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais,
sobre dívidas em dinheiro, superiores à taxa permitida
- por lei; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio,
sobre quantia perrnitada por moeda estrangeira; ou ain~
da, emprestar sob sôbre penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito;
b) obter ou· estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o
quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou
prometida.
Pena: detenção de seis meses a dois anos e multa de
cinco mil a vinte mil cruZeiros.
§ }9 Nas mesmas penas incorrerão os procuradores,
man~atár~~_o_u medladorêS que intervierem na operação
uS:Ufária, bem corri O os cessionârios de créditos usurário
que ciente de sua natuieza ilícita, o fizerem valer em sucessiva transmiSsão ou execução judicial.
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São circUnstâncias agravantes do crime de usu-

ra:
I)

ser cometido em época de grave crise econômica;

II) ocasionar grave dano Individual;
III) dissimular-se a natureza usurâria do contrato;
IV) quando cometido:
a)

por militar, funcionário público, zpinistro de culto

religioso; por- pess-oa cuja condição eco_nômico-social
seja m'!;nífestamente superior à da vftima;
·-·
b) em detrimento de operãrío ou de agricultor; de
menor de 18 anos ou de deficiente mental, interditado ou

não.
§ 3~ A estípulação de juros ou lucros usuários será
nula, devendo o Juiz ajustá-los à medida legal, ou, caso
já tenha sido cumprida, ordenar a restituição da quantia

paga em excesso,-com os juros legais a contar 'da data do
pagamento indevido.
Art. 5"' Nos crimes definidos nesta Lei dão haverá
suspensão da pena nem livramento condicional, salvo
quando o infrator for empregado do estabelecimeOto comercial ou industrial ou não ocupe cargo ou posto de direção dos negócios. Será a fiança concedida, nos termos
da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dentro dos
limites de cinco mil cruzeiros a cinqUenta mil cruzeiros
nas hipóteses do art. 29, e dentro dos limites de dez mil a
cem mil cruzeiros nos demais casos reduzidas a metade
dentro desses limites, quando o infrator for empregado
do estabelecimento comercial ou industrial ou não ocupe
cargo ou posto _ôe direção dos negócios.
Art. 6"' Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (cap. 111 do tit.
VIII do Código Penal) e atendendo a 8ravidade dÕ rato.
sua repercussão e efeitos, o Juiz, na sentença declarará a
interdição de direito, determinada no artigo 69, n9 IV, do
Código Penal de seis meses a um ano assim como mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de quarenta e oito horas a suspensão provisória, pelo prazo de quinze dias, do exercício da profissão ou_ atividade do infrator.
ArL 79 Os juízes recorrerão de oficio sempre que absolveram os acusados em processo por -crime contra a
economia popular ou contra a saúde pública, ou quando
determinarem o arquivamento dos autos do respectivo
inquérito policial.
Art. 89 Nos crimes. .contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados, no Distrito Federal, pelaS
repartições da Secretaria Geral de Saúde e Assistência e
da Secretaria da Agricultura, Indústria e COrilérCío, da
Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames Periciais do Departamento de Segurança Pública e nos Estados c Territórios-pelos serviços congênerês, valendo qUalquer dos
laudos corno corpo de delito.
Art. 9"' Constitui contravenção penal relativa a economia popular: I) receber, ou tentar receber, por motivo de locação , sublocação ou cessão de contrato, quantia ou valor além do aluguel e dos encargos permitidos
por lei;
II) recusar, fornecer recibo de aluguel;
III) cobrar aluguel, antecipadamente, salvo disposto
no parágrafo úniCo do art. II da Lei n9 1.300, de 28 de
dezembro de 1950;
IV) deixar o proprietário, O locator e O prorilitCnte
comprador, nos casos previtos nos itens II a V, VII e IX
do art. 15 da Lei n"' 1.300 de 28 de dezembro de 1950,
dentro em sessenta dias, após a entrega do prédio de usálo para o fim declarado;
V) não iniciar o proprietário, nó caso do item VIII
do art, 15 da Lei nl' 1.300, de 28 de dezembro de 1950, a
edificação ou reforma do prédio dentro em sessenta dias,
contados da entrega do jmóvel;
VI) ter o prédio vazio p,or mais de trinta dias, havendo pretendente que -ofereça como garantia de locação
importância correspondente a três meses de aluguel;
VII) vender o locador ao locatário os móveis e alfaias que guarneçam o prédio, por preço superior ao que
houver sido arbitrado pela autoridade municipal competente;
VIII) obstar o locador oU sublocador, por qualquer
modo, o uso regular do prédio urbano, lo~ado ou subia-

cado, oU o fornecimento ao inqUilino, periódica ou permanentemente, de água, luz ou gás.
·
Pena:prisão simples de cirlco dias á seis meses -e multa
de mil a vinte mil cruzeiros.
Art. 10 Terá forma sumária. nos termOs do capitulo
V. titulei II, livro- II, do Código ~e P_!'o_cesso Pen~.-~ {'TO·
ceSso das contravenções e dOs -crimes contra a ecoriomia
p~p~_l~u, n.ã~_s_ubmetidos ao j_ulgamento _pelo _Júri.

§ 19 Os a tos policiais (inquérito ou processo iniciado
por portaria) de"Vcrão terminar no prazo de dez dias.
§ 29 O prazo para ofefeciniento da denúncia serã de
dOis dias, esteja ou -nãó- o réu preso.
§ 39 A sentença do Juiz será proferida dentro d<? prazo de trinta dias contados do recebimento dos autos da
autoridade policial (art. 536 do Código de Processo Penal).
§ 4"' A retardação injustificada, pura e simples, dos
prazos indicados nos parágrafos antériores, importa em
crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal).
Art. 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá, indistintamente, a: -t6das -as varas criminais com exceção
das 1' e 20', observadas as disposições quanto aos crimes
da competência do Júri de que trata o art. 12.
Art. 12. São da -competência do -Juri oS crimes pre-vistos no art. 29 desta Lei.
Art. 13. O Juri compõe-se de um_ juiz, que é o seu
presidente, e de vinte jurados sorteados dentre os eleitores de cada zona eleitoral, de uma lista de cento e çinq_ºen_ta a duzentos eleitores, cinco dos quais constituirão
o c::onse.lho de sentença em cada sessão de julgament!).
Art. 14. A lista a que se refere o artigo anterior será
semestrã.lmente organizada pelo presidente do Júri, sob
-sua responsabilidade, entre pessoas de notória idoneidade, incluídos de prf!ferência os chefes de famflia e as don'aS de casa.
Art._ iS. A-tê o dia quinze de-cada mes, far-se-á o sorteio dos jurados que_ devam_ constituir o tribunal do mês
seguinte.
Art. 16. O Júri funcionaÍ'â quando estiverem presentes •. pelo menos quinze jurados.
~-Art. 17, O presidente do JÜri fará as convocações
para o julgamento com qparent.a e oito horas de antecedência pelo menos, observada a ordem de recebimento
dos processos.
Art. 18. Além dos ca~os d~ suspeição e impedimento
-previstos em Lei, não poderá servir jurado da ~esma atividade profissional do acusado.
Art. 19. Poderá ser constituído um Júri em cada
zona eleitoral.
Art. 20. _ A presidência do Júri caberá ·ao Juiz do
process_o, salvo quando a Lei de organização judiciária
atribuir a presidência a outro.
Art. 2L No Distrito Fedáal, poderá o juiz Presidente do Júri representar ao Tribunal de Justiça para que
seja substituído na presidência dO Júri pÕr Juiz substitu, to ou Juizes substitutos·, nos termos do arL 20 da Lei n9
L301, de-2&" de dezembro de 1950. Servirá no Júri" o Promot_or ~úblico que for designado.
Art. 22. O Júri poderá funcionar com pessoal, material -e ínstafações deStinadas aos serviços eleitorais.
Art. ~3. __1\los process~s d~_ co~pectência do Júri far-.
se-á a TnSt(ução contraâitória, observado o disposto no
Código de Processo Penal, relativamente ao processo comum (livro II, título I, capítulo I) com as, seguintes modificações:
I) O número de testemunhas, tanto para a acusação
como para a defesa, será de seis no máximo.
II) Serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, dentro do prazo de quinze dias se o réu estiver preso, e de Vinte quando solto.
III) Havendo acordo entre· o Ministêrio Público e o
rêu, por seu defensor, mediante termo lavrado nos autos,
será dispensada a inquirição das testenlullhas arroladas
pelas partes e cujos depoimentos constem do inquêrito
policial.
IV) OuVíd<is as testemunhaS e i-ealizada qualquer diligência porventura requerida, o Juiz, depois de sanadaS

as nulidades e irregularidades e determinar ou realizai
qualquer outra diligênciá, que entender conveniente, ouvirá nos autos sucessivamente, por quarenta e oito horas,
o órgão do Ministério Público e o defensor.
·
V) Em seguida, à Juiz poderâ absolver, desde logo o
acu~dol Quando estiver pro.vado que ele não praticou o
crime, fundamentando· a sentença e recorrendo ~X·
officio.
-· ~ -· _
. ·
VI) Se o Juiz assim não proceder, sem manifestar, entretanto, sua opinião, detenninará a remessa do processO
ao. presidente do Júri ou que se faça a inclusão do pfoccsso na pauta do julgamento se lhe couber a presidência.
VII) SãQ_dispensadas a pronúncia e a formação ~c Ii·
belo.
Art. 24. O órgão do Ministério Público, o r~u e o
seu defensor, serão intiinados do dia designado para o
julgamento. Será julgado à revelia o réU solto que deixar
de comparecer sem justa causa.
Art. 25. Poderão ser ouvidas em plenârioa as ~e
munhas da instrução que, previamente, e com quarenta c
oito horas de antecedência, forem indicadas' pelo Minis·
têrio Público ou pelo acusado.
Art. 26. Em plenário, Constituído o conselho de scntençã,- o Juiz tomará aos jurados o juramento de bem c.
sinceramente decidirem a causa proferindo o voto a' bem
da verdade e da justiça.
Art. 27. Qualificado o réu e sendo-lhe pennitida
qualquer declaração a bem da defesa, observadas as for~
maJidades processuais, aplicáveis e constantes da seçilO
IV do cap. li do livro II titulo I do Código de Processo.
Penal, o juiz abrirá os debates, dando a palavra ao 6rgilo
do Ministério Público e ao assistente, se houver, para dedução da acusação e ao defensor para produzir a defesa.
Art. 28. O ~empo, destinado à acusação e A defesa
de uma hora para cada uma. Havendo mais de um r~u, o
tempo será elevado ao dobro, desde que assim seja requeridQ, Não haverã réplica nem trêplica.
-Art. i9. No julgamento que se realizará em sala, secreta com a presença do Jl!iZ, do escrivão e de um oficial
de Jnstiça, bem como dos ãcusadores e dos defensores
quer Se· cóil:Serviirão em seus lugàres sem intervir na vota9~ão, os jura4_os depositarão na urna a J;_esposta- _s_im
ou-não- ao qüesíto único indagando se o rêu praticou o
crime que lhe foi ímputado;
- -- Parágrafo ú9-ico. Em seguida, o Juiz, no caso de cond_enação, lavrará sentença tendo em vista. as circunstâncias- atenuantes ou agravantes exi.stent~ nos autos e te-:
vaÕ.do _em _conta na aplicação da pena o disposto nos
arts. 42 e 43 do Código Penal.
Art. 30. Das decisões do Júri e nos termos da legislação em vigor, cabe apelação, sem efeito suspensivo, em
qualquer caso.
Art. 3 L Em tudo mais que couber e não contrariar
esta Lei aplicar-se-á o Código de Processo Penal.
Art. 32. ~ o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Poder Judiciário o crêdito especial de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros) para ocorrer, vetado, às despesas do pessoal e material necessário à execuçãO desta
Lei no Distrito- Feder~l e nos Territórios.
· Art. 33. Esta Lei entrarâ em vigor sessenta dias depois de sua publicação, aplicando-se aos processos iniciadOs na sua vigência.
Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1951; 13()9 da Independência e 63•
Rep60fl.Ca.- GETOL/0 VARG..I.S
Francisco Negrão de Lin;a. - Horácio Lafer.

·aa

(Às Comissões de Constituição e Justiça- e· de Economia.)
'

O SR. ·PRESIDENTE (JaisoQ Barreto) - Os projeto_,
lidos serão publicados e iemetidos às comissões competentes.
Sobl:e a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
J9~ªecreiârio.
.
São lidos. os seguintes

REQUERIMENTO N• 304, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do projeto do Senado

Março de 1983

n'1230, de 1981, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, ll de março d.c 1983.- João Cal-

REQUERIMENTO N• 305, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do projeto do Senado
n" 231, de 1981, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 11 de março de 1983. __., Joao Calmon.
REQUERIMENTO N• 306, DE 1983
Nos termos do disposto- no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do projeto do Senado

n'l 232, de 1981, feita a reconstituição do processo, se ne-cessâria..
Sala das Sessões, 11 de março de 1983.- João CalREQUERIMENTO N• 307, DE 1983
Nos termos do disposto no art. J67 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do projeto do Senado
n" 233, de 1981, feita a reconstituição do processo, se necessãria.
S~la das Sessões, li de março de 1983.- João CalREQUERIMENTO N• 308, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lntemo, requeiro o desarquivamento do prÓjeto do Senado
nq 335, de 1981, feita a reconstituição do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 11 de março de 1983.- João Calmon.
REQUERIMENTO N• 309, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nq 46, de 1980, que periilite -aos assalariados a
utilização do FGTS para o custeio de curso superior feito pelo próprio interessado ou por seu_s dependentes, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 1I de março de 1983. -- Gastão
Müller.

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Os requerimentos lidos serãos publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - João Castelo - Helvídio Nunes Luiz Cavalcante - Albano Franco -- Luiz Viana.João Calmon --José Ignácio -Amaral Peixoto Amaral Furlan - José Fragelli - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jaíson Barreto)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~'-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 310, DE 1983
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento lnterno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante no item 26, seja submetida ao Plenário em l~' lugar.
Sala das Sessões, 11 de março de 1983. - Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- De acordo
com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciaÇão, em
primeiro lugar, do item 26:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
188, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneí-
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ro, solicitando, nos termos dos arts. 75, ua", 76 e 77
do Re_gimento Interno, a criação de uma Comissão
Especial Interna, composta de 5 membros, para. no
prazo de 90 dias, estudar modificações ou a revogação da Lei n' 6.620, de 1978, que alterou o
Decreto-lei n~' 898, de 28 de setembro de 1969.
(Dependendo de parecer oral, da Comissãó de
Segurança Nacional, a ser proferido em plenário art. 76, § 2t, do Regimento Interno.)
Conte'do a palavrã ao nobre Senador Almir Pinto
para proferir o parecer da Comissão de Segurança Nacional.
O SR. ALMIR PINTO (Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Lei de Seg1,1rança Nacional tem sido atacada, sob
pontos de vista, os mais diferentes. Há os que simplesmente encontram motivo para discordar de algo que
pressupõe coerção; há os que, sinceramente, procuram a
aprimoração dos nossos institutos jurídicos; hã os que,
talvez pela militança _clandestina, pretendem limpar o
terreno de obstáculos que possam, no futuro, gerar dissabores; há o_s que,_politicamente, buscam soluções harmoniosas_ para pfoblemas internos.
O nobre Senaçfor Nelson Carneiro tem larga folha de
serviços ao Pafs. Interessa-lhe a solução de problemas
sociais, econômicos e políticos da Nação Brasileira. Por
isso, o requerimento que formalizou - e que, agora,
vem ao exame desta Comissão - traz a mãrca --dessa
preocupação do ilustre parlamentar.
- Requer Sua Excelência, após Justificil~o em forma de
consideranda, a constituição de uma Comissão Especial
'""de Senadores, para a apresentação de projeto de lei que
(sic) "venha simplesmente revogar ou substituir a atual
Lei n~' 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei n~' 898, de
28 de setembro de 1969, expugindo-a de sua característica de lei de exceção" ~
Não se trata de, nesta oportunidade, discutir-se ou
votar-se c_ontra ou a favor da Lei de Segurança Nacional.
O que se pretende ê a formalização de novo texto que
aPrimore ou simplesmeD.te reVogue a discutida LSN.
Por Conseguinte, os prós e contras; a neci:ssidade ou
desnecessidade da Lei de Segurança Nacional não estão
sob julgamento, agora. Tal serã função da pretendida
Comissão Especial, que terâ, pelo requerimento, noveÕta
diaS para amplo debate e estudo da matéria.
~ evidente que o assunto traz em si a magnitude das
grandes questões políticas do País e da Democracia.
O exame franco, leal, sem subterfúgios -de assuntos
des'sa ordem convém a todos, governantes e governados,
nlilitares e civis, põiqUantõ todos são interessados na ordem, na disciplina que permitam o trabalho, o resPeito à
dignidade humana e à defesa dos princípios da nossa so:
berania como Nação e Povo e Estado do Democrático.
SO_lJlOS, portanto, pela aprovação do requerimento em
exame, porque dele poderâ resultar um texto de lei isento
de maquinações e que não possa ser acusado de ter características de lei de exceção.
Este é o nosso Parecer, Sr. Presidente. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O parecer é.
favoráveL
Em votação o requerimento,- em turno único:
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço ãpalavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a
--votação.) -Sr. Presidente, Srs. ·senadores:
Começo por congratular-me com o nobre Senador
Nelson Carneiro, Líder do Partido Trabalhista BrasileirO; Teliz iniciativa de apresentar ao Senado este requerimento, que eu diria, a esta altura da situação polftica nacional, ser uma proposição histórica, pela alta importância de que se reveste. Trata-se da constituição de uma
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Comissão Especiai Interna para, no prazo de noventa
dias. apresentar projeto de lei que, aprovado, venha simplesmente revogar ou substituir a atu31 Lei n" 6.520 de
1978, que alterou o Decreto-l_ej _nl' 898 de 28 de sCtembn>
de 1969, expungindo-a de sua característica de lei de exccção._
Em outras palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
que preti:llde ê, se não extinguir,pelo menos, reformular a famigerada Lei de Segurança Nacional. E não tenho palavras para expressar o que vai dentro de mim de
júbi_lo ao votar, como Líder da Bancada do PMDB, nesta Casa, esta oportunfssima proposição do grande de~o
crata brasileiro que ê o Senador Nelson Carneiro.
Sem dtívida, nos discursos que tenho feito nesta Casa
em -nome do meu Partido, insisto em acentuar o quanto
ainda estamos distantes, no Brasil, do estado de direito
democrático, apesar dos tempos- de abertura em que vivemos, da anistia, da liberdade de imprensa, da eleição
direta para Governadores de Estados. Mas o fato é que
nãCJ se pode negar que ainda hã, no Pais, leis de exceção
em pleno vigor, entre as quais estâ a lei de Segurança NacioDal, a Lei de Inelegibilidade, a Lei de Greve e a: própria Lei-de Imprensa que ainda está contaminada pelo
autoritarismo remanescente.
- Portanto, Sr. Presidente, e Srs. Senadores no momento em que o nobre Senador Nelson Carneiro propõe ao
Senado a constituição dessa comissão, devemos aproveitar a_ oportunidade para não só exaltar a sua idêia pau di~
la e aprová-la, mas tambêm para lembrar a necessidade
premente desse trabalho legislativo, porque a Lei de Segurança Nacional que aí está, como bem acentua na sua
justificativa o nobre Senador Nelson Carneiro, ..imposta
à Nação pela Junta Militar, durante recesso forçado do
Congresso Nacional", através do Decrato-lei nl' 898,_de
28 de setembro de 1969 tem sido instrumento de perseguiÇãO perman-ente dos cidadãos brasileiros.
Quantos e quantos a! estão envolvidos nas malhas fi.
nas da Lei de SeguranÇa Nacional, e respondendo processo perante a Justiça Militar, se é que ainda não foram
condenados em última instância.
Lembro-me, por exemplo s6 para citar alguns casos
mais recentes, do processo movido contra os padres
frª"nceses que ainda hoje cumpr_em pena, aguardando o
julgamento do seu recurSo no Superior Tribunal Militar.
Lembro-me dos casos dos "DepUtados Francisco Pinto,
Freitas Diniz e João Cunha, e do recém-eleito Governador do Estado do Espírito Santo, Deputado Gerson Ca·
mata.
L~mbro-me do caso dos jornalistas que dirigiam Hora
do Povo,e que a esta altura, tambhn cumprem pena, presos em face de condenação injusta, diante dos dispositi·
vos draconianos da Lei de Segurança Nacional.
Lembro-me, por último~ do enquadramento de um jornalista e da própria Folha de S. Paulona Lei de Segurança Nacional.
s[. __-Presidente , Srs. Senadores, esses exemplos são
bastantes, para não falar em dezenas de outros que ai estão em todo o Brasil. Estado por Estado, para dizer bem
alto que chegou a hora_; se queremos ..fazer deste País
uma democracia", -conforme jurou perante o povo, na
sua posse, o Presidente João Figueredo, e se, realmente,
o desçjo do Governo ê o de iniciar uma trégUa política,
comecê-mo-la com a constituição dessa comissão, e não
somente com ela, mas com-o seu efetivo desempenho,
para que, ao final dos noventa dias, o Senado Federal
possa rejubilar-se perante a Nação e apresentar uma proposição concreta, senão q-ue revogue mas, pelo menos,
reformule profundamente a atual Lei de Segurança Nacional para adequá-la aos anseios democráticos do povo
brasileiro.

se

Era o qu tinha. a dizer. (Muito beml)
O Sr. Aderbal Jurema - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar- a votaÇão.
O SR. PlfESiriENi'E (Odaclr Soa-res)-- Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Aderbal Jurema.
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O SR. ADERBAL .llJREMA~ (Como Lider, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- SÍ'. PreSi- _,
dente, Srs. Senadores:
A Liderança do Partido Democrático Social atendeu
ao requeriinento do nobre Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, Sr. Senador Nelson Carneiro, que é, nesta Casa, uma legendajllridica. Ate~deu, porque o Partido De-

mocrátiCO Social, intérprete, neste S6D.aao;- do pensamento político do Governo, deseja, no camPo do debate
elevado, do diálogo democrátic~, cõnco_rrc:i~-- par~. que,
dentro dos princípios que sustentam o sistema democrático piuripartidãrio, possamos rever todas as leis que, superadas no tempo, não apenas cronológico, mas também
ideológico, possam prejudicar o estabelecimento de uma
democracia, não apenas formal, mas real, homenageando, assim, o compromisso do Presidente João Figueire-

do.
Mas, Sr. Presidente, ao concordarmos com o requerimento do nobre Senador Nelson Carneiro, não poderemos nos esquecer de que, na reformulação, na renov~ção
das leis que fOram criadas sob _o regimC- di:-CX.ceção, não
poderemos nos esquecer, de que uma democracia 9ue
não se cuida é uma democracia suicida.
Por isso é que, ao aceitarmos a idéia _do nobre Senador
Nelson Carneiro, vamos fazer parte desta Comissão com
este desiderato. "Uma democracia que não se cuida é
uma democracia suicida". Mas, uma democracia que se
rege por leis ditatoriais é uma democracia falida.
Por isso, Sr. Presidente, não somos nem uma democracia suicida, nem uma democracia falida; somos uma
democracia em marcha para o futuro grandioso desta
Nação. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - ConcedO a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, Uder do

PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguite
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Duas palavras apenas, para renovar o meu-agradecimento à alta compreensão das Lideranças do Partido
DemOcrãtíCó Social e dO Partido do Movinto Democrãtico Brasileiro para essa proposição e registrar o meu
agrado pelo lúcido parecer oferecido pelo nobre Senador
Almir Pinto.
Sr. Presidente, há leis que perduram, qUe devem perdurar, hã outras leis que são feitas para o momento que
transcorre; essas leis são temporãrias. Por isso m'esmo,
os Congressos se rCúnim pára modiJicâr ·esses dispositivos, quando eles perdem a atualidade. Evidente~ente
que ninguém querêrã desarmar ci Poder Executivo. ninguém quererá desal-mar a-Nação dos meios de que necessite para preservar a ordem democrática. Mas, apenas,
como todos acentuaram se faz necessário uni arilplo debate em que participem todas as correntes de opinião interessadas no assunto: os juízes, os advogados, os homens de imprensa, para que tragam a sua achega, a fim
de que se possa oferecer à apreciação do Senado uma
proposição que, não sendo de ninguém, trad~za a conveniência generalizada da ~-~nsciência jurídica -~o País.
Foi este o meti oOJitívO. E eu me rejubilo de que assim
tenha sido compreendido e tenha- sido até saudado,
como bem disse o Senador Humberto Lucena, conto primeiro passo para a efetivaçiio dessa trégua anunciada
pelo Senhor Presidente da República. Creio que essa é a
trégua que necessitamos; tréguã·para fazer leis justas, leis
que atendam à realidade nacional, mas que sirvam também ao ideal democrático, como acentuou o nobre Senador Aderbal Jurema.
Por isso, Sr. Presidente, eu me rejubilo pela unanimidade que a minha idéia, a minha sugestão, encontrou
nesta Casa. E faço vOtos para que a Comissão honre essas esperanças e, ao contrário dos que não crêem na ação
do Poder Legislativo, vejam, nessa orientação, o traço
marcante da nossa vida, da vida parlamentar, qlle é a
preocupaão de bem servir e de votar leis qúe atendam

aos Interesses coleti~os e sejain atuais _e capã.zis-á6 i:ié:rvir
·ao en,Si-andecimento, à segurança e à paz do País.
MuitO- obrig11:do a V. Ex~. (Muito bem.)

O .SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa-se à
votação do requerimento, em turno único.
Os Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqUência da deliberação do Plenário, fica
criada a Comissão Especial, solicitada pelo Requerimento nq 188, de 1983.
Os Srs. Líderes deverão encaminhar, por escrito, à
Presidência a indicação, de acordo com a proporcionalidade partidária, dos Senadores que comporão a referida
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

Item 1:

Marco de 1983

OSR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n'õ' 98,
de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos _do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'õ' 212, de
1981, de sua autoria, que dispõe sobre a competência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar
dissídios oriundos das relações de trabalho entre
trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviço.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse corno estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serã desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

Item 6: ~

Votação, em turno único, do Requerimento nq
29, de 1983, do Senado~ Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art~ 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nt23,
de 1980, de sua autoria;· C[Lie dispõe sobre a iriSti~
tuição do seguro obrigatório que especifica, pelos
hotéis classificados com três ou mais estrelas.

Votação, em turno único, do Requerimento fl'õ' 99,
de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do -Projeto de Lei do Senado n9 215, de
1981, de sua autoria, que cria taxa de contribuição
em favor da Fundação Nacional do Bem-Estar do

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A Matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

Em votação o requerimento.
Os -Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
nOrmaL

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 2:
Votação em turno úniCo, do Requerimento n'õ' 94,
de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senildo n"' 22, de
1981, de sua autoria, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de _
ensirío, e dã outras providências.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam pefmaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria con~tante do req_uerimel).to que vem de ser
aprOvado vohará -à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Kleip) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
95, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do_Regimento Interno, o desarquivamento do ProjetO de Lei do Senado n'õ' 96,
de 1981, de sua autoria, que estabelece vedação ao
uso de marcas de produtos e serviços estrangeiros
por imlpresas nacionais, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se _refere o _requerimento aprova-do voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Klein) -itell! 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 96,
de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, Ílos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 118, de
1981, de sua autoria, que-dispõe sobre a dedução do
lucro tributável, para fins de Imposto sobre a Renda
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas nos programas de transporte do trabalhador.
Em v-otação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados: (Pausa.)
Aprovado.
A rnatéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

Menor- FUNABEM.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 7:Votação, em turno único, do Requerimento n 9

100, de 1983,, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art . .367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n_q 237,
de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre atualização do salário sempre que o custo de vida sofrer
aumento igual ou superior a 10% (dez por cento).

Em _votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba. de ser aprovado serã desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

Item 8:

Votação, em turno único, do Requerimento n_9
101, de 1983, de autoria do Senador Mauro Borges,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno,· o desarquivamento do Projeto de Resolução n'õ' 257, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias (GO) a elevar em CrS
20.726.000,00 (vinte milhões setecentos e vinte e seis
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolida-

da.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.) ·
-Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normaL

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

Item 9:

Votação, em turno único, do Requerimento n 9
102, de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'õ'
261, de 1981, de sua autoria, que altera o art. 37 da
Lei número 3.807; de 28 de agosto de 1960 - I:ei
Orgãnlca da Previdência Social.
Em votação o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O projeto dt lei a que se refere Orequerimento àprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Oõacir Soares) - Item 10:
Votação, em turno úriíCo,-do Requerimento n9
103, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei. do Senado n9 313,
de 1981, de sua autoria, que suprime a expressão:
. "entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço
não for superior a dois anos", contida no§ 19 do art.
461 da CLT.
Em votaçãu.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante .do r~querimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação. normal.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
104, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento ·da Projeto de Lei do Senado n~ 329,
de 1981, de sua autoria, que modifica a redação dos
incisos I e II do art. 487 da CLT,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o iequerimento- que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

Item 12:

O SR. PRESID.ENTE (Odacir $•ares) -

Item 15:
Votação, em turno único, do Requerimento n"
110, de 1983, de autoria do Senad_or Benedito CanenaS, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'>' 47, de 1982, que autoriza a Prefeituta
MuniciPal de Amambaí (MS) a elevar em Cr$
83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos e oi~--fenta mil-e setecentos cruzeiros) Q mont'J.nte de sua
dívida consolídada.
Em votação o requerimento.
OS SrS~ Senadores que o aprovam permaneçam senta-

--dosA (Pausa.)

Aprovaao.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
-no-rmal.

- O" SR. Pit"ESib.ENTE (Odacir Soares)- Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
III, ·de 1983, de autoria do Senador Benedito Ca~
nellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto dt::
Resolução n9 50, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Brilhante (MS) a elevar em CrS
76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e
cinqUenta e oito mil cruz_eiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- ~o-proJeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

Votação, em turno único, do Requerimento n9
l 06, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto_ de Le.i do Senado e modifica a redação do item III do art. 89 da Lei nl' 5.107,
de 13 de setembro de.l966, que criou o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 17:
Votação, em turno ún100,-do Requerimento nl'
112, ·de 1983, de autorià do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resol_ução n~' 53, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jateí (MS) a C:levar em Cr5
Em votação.
5.603.000,00 (cinco milhões, seiscentos e três mil
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
cruzeiros) o .montante de sua dívida consolidada.
se acham. (Pausa.)
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta____ dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéría constante do requerimenfo que vem de ser
Aprovado.
aprovado voltará à. sua tramitação _normal.
A matêria será desarquivada e prosseguirá 0 seu curso
O SR~ PRESID~NTE (Odacir Soares).~ Item 13:
normaL
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 18:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
107, de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitanVotação, em turno único, do Requerimento n('
do, nos termos do art. 367 do Regimento lnter_no o
113, de 1983, de autoria do Senador Benedito Cadesarquivamento do Projeto de Lei do Sena.d.o n9
nellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi33, de 1982; de sua autoria, que prorroga por dois
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de
anos a validade do Concurso de fiscal de contriResolução n~ 54, de 1982, que autoriza a Prefeitura
buições previdenciárias.
Municipal de Bataiporã (MS) a elevar em Cr5
5.221.500,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e um
Em votação o requerimento.
mil e quinhentçs cruzeiros) o montante de sua díviOs Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarda consolidada.
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
acaba de ser aproVado será desarquivado.
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Odacii Soares) -Item 14:
O projeto de resolução constante do requerimento vol~
Votação, em turno único, do Requerimento n~
tarã a tramitar normalmente.
109, de 1983, de autoria do Senad.or Benedito Ca~
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 19:
nellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 44, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Terenos (MS) a elevar em Cr$
13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida -consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarã à sua tramitação normal.

Votação, em turno único, do Requerimento nl'
114, de 1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
_Resolução n9 73, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Poconê (MT) a elevar em Cr$
138.164.974,38 (cento e trinta e oito milhões, cento e
s~ssenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro
cruzeiiÓs trinta e oito centavos) o montante de SUa
díVida consolidada.
Em votação o requerimento.

e
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESID-!!NTE (Odacir Soares) - Item lO:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
115, de 1983, de autoria do Senador Beneqito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto d~
Resolução n9 92, ·de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de· Caarapó (MS) a elevar em _CrS
40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos· mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
- AprOviiaõ~
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente,
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 21:
Votação, em turno único, do Requ~rimento n9
116, de 1983, de autoria do Senador Aderbal Jurema, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 117, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) a elevar em Cr$
233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões,
cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis
cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 22:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
117, de 1983, de autoria do Senador Alexandre Cos·
ta, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 139, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a elevar em CrS
2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada,
Em votação.
Os Srs. Sei1.adores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)_- Item 23:
Votação em turno único, do Requerimento n9
118, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 140,
de 1982, de sua autoria, que fixa prazo para restituição do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a qUe Se refere o "requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - ltem 24:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
119, de 1983, de autoria do Senador Benedito Can~IIas, solicitandQ, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Prqjeto de
Resolução n9 143, de 1982, que autoriza a Prefeitura
MuniCipal de Aparecida do Tabuado (MS) a elevar
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em Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e
três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 25:
Votação, e-m turno único, do Requerimento n9
125, de 1983, de autoria do Senador Benedito Canellas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 162, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado de Mato Grosso a elevar em Cr$
546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida conso_lidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento vol~
tarã a tramitar ii:ormalmente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)~ Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS (Pronuncia o seguinte dis~
curso.) - Sr. PreSide.nte, Srs. Senadores;
A Universidade para o Desenvolvimento de Santa Ca~
tarina resolveu, no ano passado, instituir um prêmio àqueles que fossem escolhidos, por um júri qualificado, 9s
dois jornalistas dedicados à crónica política, de melhor
desempenho, sendo, um no plano nacional, e, o outro,
no âmbito do Estado ..barriga verde".

Compuseram o colegiado julgador os presidentes nacionais e estaduais dos partidos polfticOs registrados, os
presidentes das Casas legislativas nacionais e estadual, o
Presidente da ABI e da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais.
Pelo voto secreto foram eleitos como os melhores, o
jornalista Carlos Castello Branco, colunista do Jornal do
Brasi/,no plano nacional, e o jornalista Sérgio Lopes, do
jornal O Estado de Florianópolis, no patamar estadual.
Em cerimónia realizada semana passada no plenário
da Assembléia Legislativa, com a presença do Go:v~na
dor Henrique Córdova, deputados catarinenses, jornalistas de todo o País e público numeroso foi feita a entrega
dos prêmios e troféus aos vencedores.
O galardão, que a Universidade para o Desenvolvimento intitulou de Nereu Ramos, cresceu em significado, tomou foro naciorial pela magnitude do patrono.
Na oportunidade, o jornalista Carlos Castello Branco,
que efetívaffierite-é ~pressã-o marcante e singutar·aa-crôriica politica brasileira, proferiu discurso lapidar, onde ã
figura de Nereu Ramos ressurgiu com a majestade que o
acompanhou em toda a vida pública. Lerei a palavra de
Castello, para que fique nos nossos Anais, muito por ele,
marco indelével da atual geração de comentaristas políti·
cos, e muito, também, pelo testemunho que deu da altitude inconteste de Nereu, o Presideilte catarlnenSeexemplo raro de estadista e cidadão.
Foram as seguintes as palavras de Castello Branco:
TrêS razões principais tornarãffi para mim excepcional

a honra de estar sendo, juntamente com Sérgío Lopes; o
primeiro jornalista político a ser escolhido para receber o
Prêmio- nacional instituído pela Universidade para o Desenvolvimimto de Santa Catarina (UDESC).
A primeira delas ê- o sentido mesmo desse prêmio, mediante o qual a UDESC C:xj,ressa sua adesão e a do Governo deste Estado ~-instituições democrátfcits e ao pa-
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pel que, nelas, cabe à imprensa. O fato de sermos agraciados na inaugur~ção do prêmio credito-o, de minha
parte, à circunstância de ser hoje o jorl}alista que, na imprensa brasileira, se não o mais antigo rio exercício
diário da reportagem política, o que nlais ierilpo trabalha na profissão e o que com mais persistência se dedicou
à informação e à análise da vida política tias últimas dé-cadas.
Destaco em segundo lugar, como motivo de orgulho, a
qualidade do júri quC-seleciOnou os jornalistas ao"s qu-ais
estã sendo concedido o Prêmio Nereu Ramos de jornalismo político. Os presidentes dós cinco partidos, no âmbito federal e no âmbito estadual, os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente da ABI, o presidente da
Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, líderes
e figurâs de relevo da vida pública e da cultura de Santa
Catarina constituíram uma comissão de julgamento cujo
~tério hã de se _medir pela isenção, pela experiCncia e
pela competência na avaliação dos méritos que recomen~am profissionais de uma categoria tão valorosa e hoje
tão numerosa. Não sei quais os votoS que me foram dados. Pouco importa. O consenSo de maioria é da nature- za dã. itistituiÇã9 deritocr-âtiç_a:FÍI::t-almente, emociona-me ser distinguido com o PrêIriiO- que leva o nome de um dos maiores políticos da República, a quem conheci no apogeu da sua carreira e na
plenitude da sua ação cívica. Poucos políticos com os
quais Convivi me transmitiram a idéia de seu no poder,
um homem de bem a nos comandar e, na elaboração das
leis e dos fatos políticos, alguém que alia o senso alto da
autoridade, o espírito público e o conhecimento profundo dos temas em debate. Onde estava, Nereu Ramos não
era um soldado, mas general; não era um deputado ou
um senador, mas um líder.
Morto aos setenta anos, ainda na posse de todas as
suas forçaS, passou a eni quasecinqTienta anos de vida
pública _por todos os postos que compõem a carreira
-Política, Deputado estadual de 1911 1918, participou
das campanhas da Reaçào Republicana, em 1922, e da
Aliança Liberal que desembocou na Revolução de 1930,
no momento em que ascendia à Câmãi-a Federa1, eleito
_ pelo Partido Liberal, por ele fundado. COnstituinte de
1934, elegeu-se no mesmo ano Governador de Santa Catarina .. As --injiiriçõeS da vida local levaram-nos a permanecer no poder como interventor federal durante todo o
Estado Novo.
Cõfif a redemocratização, reapareceu Nereu Ramos na
COnstituinte- de 1946, na qual desempenhou papel decisivo. Era ele o líder da maioria e o Presidente da grande
comissão que elaborou o projeto que se transformaria na
Constituição de 1946. Nessa função, distingui-se pela capacidade de n~gociar e conciliar, atraindo figuras eminentes da UDN, como Prado Kelly e Alio mar Baleeiro,
para serem seus parceiros na elaboração do grande texto
liberal. Concluído seu trabalho, o Coilgresso elegeU-o
vice presidente da República, posto que lhe dava a Presidência do Senado e o situava na linha de frente da direção do seu partido, o PSD."

a

Seria ele, em 1950, o candidato natural à sucessão do
Presidente Outra, não fossem as ínsídias da História que
constumam eivar de desconfianças. e malícias a personalidade dos chefes de Estado. Com ele teriam se dissipado
proVaveiffieilte as sorri.bras- que isolaram o PTB do PSD,
e a UDN não teria tido campo para a urdidura de um
acordo partidário cujo efeito prático roi aáevo1ução do
poder a Getúlio Vargas.
DePUtado Federaf ã partir de 1951, assumiu o -posto
que-lhe estava nat~ralmente destinado, a Presidência da
Câniara. ComportOu-Se cOm tal sobriedade e iSenÇão na
chefia da principal Casa do Poder Legislativo que ascendeu à condição de lfder tutelar das instituições. Em 1953,
a bancada de impr~nsa do Palácio TiiadenTt!s prestoulhe homenagem inédita. A maioria dos repórtefes e comentaristas, por índole profissional ou por engii]amento
dos seus jornais, favorecia a UDN e nãO o PSD.

Saudando-o, o deputado Barbosa Uma Sobrinho,
também jóinãliSta~ hoje presidente da ,ABI, _definiu-lhe
em traços nítidos a pessoa tisica e a pessoa moral:
..Não tendes, realmente, um sorriso constante;
não sabeis, ou não gostais de dizer as palavras comuns, de amabilidade vulgar, e tanto mais fáceis
quando menos sinceras. Mas o que vos falta nesses
dons enganosos, sobra-vos, de certo, na austeridade
eXerilplar-de-Vossã. Conduta. Sois menos-Õ Presidente
da Câmara que um escravo dos vossos deveres e
quando pareceis autoritário, não estais, em verdade,
-mandando; estais obedecendo às obrigações de vosso cargo e, sobretudo, à dignidade da Assembléia a
que pertenceis. Por isso, nas horas em que pos~m
estar em jogo as prerrogativas parlamentares, ninguém vos excederá no desassombro das medidas, ou
na rapidez e veemência da reação".
A saudação fcii reiterada, em nome da bancada de Imprensa, por seu representante mais eminente, Prudente
de Morais, neto. Situado partidariamente do outro lado
do campo de batalha, Prudente soube reconhecer que ·~a
Câmara toma um pouco a feição que resulta da personalidade do seu Presidente". E prosseguiu: ••u m Presidente
que tem sabido encarnar a dignidade do cargo com firmeza serena, com austeridade e virilidade, impondo-se
ao respeito u~ân~me da Casa, dos partidos e da opinião
nacíónal, como é Ocaso do Sr. Nereu _Rãmos, representa
p:ira o Congresso e para o regime a defesa mais- eloqUente_ e. e.ficaz. Todos sabemos que se pode contar com ele, e
que, sob a sua presidência, na parte que lhe incumbe, que
é a da representação externa e da gestão administrativa,
além da direção dos trabalhos parlamentares, conduzidos com a mais perfeita isenção e a 'maior autoridade, a
Câmilrã. nãO-permitirá que lhe pisem nas prerrogativas".
Dezenas de artigos eeditoriais reiterafani ria Imprensa
a homenagem. Por curiosidade, registro a observação de
José Lins do Rêgo, então cronista diário que passeava
sua inquietS:Çãõ- pelas triburias e corredores da Câmara.
Escreveu o gr:inde romancista:
''E a meu ver, Nereu Ramos, lã de cima de sua ca~
deira presidericial, com a sua cara fechada, as suas
- soluções- rápidas, a sua dignidade provecta, tinha
que acreditar mesmo na honradez da Casa e ter a
cert~za de que o mandato não era a miséria de meia
dúzia de aventureiros, mas a verdadeira responsabilidade de brasi_leiros que levavam em consideração
responsabilidades de suas obrigãções com o povo."

as·

Nereu Ramos respondeu a essas manifestações num
discurso exemplar, no qual ressalta o papel da Imprensa
e a impopularidade do Poder Legislativo, que tanto iria
se agravar depois dele. Destaco da seu discurso as seguintes palavras:
"Sem Imprensa livre, faltam ao Parlamento a
anãlise e a crítica oportunas de seus atas e delibe~
rações, as quais constituem formã.s fundamentais
inarredáveis de colaboração ativa e de ajuda inteligente. Mesmo quando apaixonada e áspera, útil e
valiosa é a crítica, porque leva os homens de espírito
varonil e consciência limpa ao reexame dos assuntos
e" -um inaiõr zê-lo dos negócios p"úblicos.
O Poder Legislativo, verdade seja, não é querido
do povo. Não o foi no passado, apesar âos grandes·
nomes que, no Império e na República, lhe marcaram _a a._ltitude. Não o ê na atualidade política do
país, nada obstante nasciifo de urnas livres e secretas.
Não é querido, porque o povo na realidade não
lhe acompanha a atividade senão nos seus aspectos
meramente políticos e nos casos sen-sacionais. Só os
homens de pensamento, os estudiosos é que lhe penetram a atividade, no que respeita aos trabalhos
propriamente legislativos que ele realiza através de
suas comissões técnicas, os quais raramente vêm à
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luz do dia, morrendo nos precáriOs órgãos de divulgação oficial."
Em 1954, Nereu Ramos voltou ao Senado e ao seu comando, como Vice-Presidente, situarido-se mais uma vez

na linha da sucessão presidencial da República. A Nação
vivia dias- tumultuosos depois do suicídio de Getúlio
Vargas. Em 1955, uma rebelião militar_ obriga a Câmara
dos Deputados a declarar impedido de exercer a Presi-

dência o Deputado Carlos Luz, substituto constitucional, na qualidade de presidente da Câmara. Luz tentara
resistir, pondo-se ao largo a bordo de uma nau de guerra. A resistência durou apenas algumas horas e Nereu
Ramos, como o segundo na linha da sucessão, foi convocado a assumir a Presidência. A situação apresentava-se
delicada. O Presidente Café Filho recuperava-se numa
casa de saúde de problemas coronarianos.
Na hora de decidir, Nereu Ramos convocou a seu ga~
binete a principal figura da UDN na Câmara naquele
momento, o líder Afrmso Arinos. Contou-lhe o que se
passava e comunicou sua disposição de assumir o governo. Se não o fizesse, o poder civil naufragaria, com a ascensão definitiva dos militares. Sua intuição e seu senso
de responsabilidade o levaram à solução correta, conforme admite Arinos ao narrar o episódio nas suas memórias.
Mantido o poder civil, assegrrada a posse de Juscelino
Kubitschek, o sentimento de dever de Nereu Ramos
levou-o a assumir o Ministério da Justiça pelo tempo necessário à consolidação da ordem pública.
Em matéria de Nereu Ramos nada se deve omitir. Sua
carreira política iniciou-se na República Velha, ao bafejo
do prestígio de seu paí, Vida! de Oliveíra Ramos, Governador de Santa Catarina s-enador da República, cujOs
filhos e sobrinhos dominaram largo trecho da vida pública do Estado. Além de Nereu, chegaram ao GovernO, ao
Senado e à Câmara, Aderbal Ramos, Celso Ramos, Saulo Ramos e meu querido amigo Joaquim Ramos. Isso caracteriza a formação- de uma oligarquia que se manteve
em permanente disputa contra outra força oligárquica,
ainda hoje representada na vida do Estado e do País.
Eram os estilos da época e as fontes do poder político em
Santa Catarina e nos demais Estados, em alguns dos
quais perdura a situação. Nereu Ramos destacou-se,
contudo, no seu tempo e na sua grei, pela irretocável austeridade, pelo espírito público e pelo escrupuloso discer~
nimento i:iãs rãzões de Estado que o levaram por vezes a
tomar atitudes aparentemente contradit6rias.

Esse, Sr. Presidente, foi o discurso proferido pelo Jor~
nalista Carlos Castello Branco, naquela solenidade de
Florianópolis, em Santa Catarina; e como disse no início
das miÕ.has palavras, -o conteúdo do seu discurso, querememora um pouco aquela figura excepcional na vida do
- Estado catarinense 1 que foi Nereu Ramos, e ria Vida na-cional, emocionou_ profundamente os catarinenses e
como os Anais do Senado da República têm sido um repositóriO, talvez o mais autêritiCo da passagem de Nereu
Pela vida pública naCional, toda vez que se revivem passagens da sua vida e que se comentam traços da sua per~
sonalidade, eu, que por ele fui chefiado no Estado de
Santa Catarina, no inicio da minha vida pública, sinto,
não diria dever, mas o prazer de acrescentar nos Anais
da Casa sempre mais alguma coisa por aquele que foi
uma das figuras maiores da República e que foi também
um dos defensores ni.ais obstinados; sobretudo da personalidade do Poder Legislativo, e teve a oportunidade de
atuar fisicamente neste sentido.
De modo, Sr. Presidente, que, agora, quando se tala
tanto na reposição das prerrogativas. o que nós sentimos
é que, na realidade, se Nereu fosse viy_o, se Agamenon
fosse vi_vo, se Milton Campos fosse vivo, se aquelas figuras todas do passado, que engrandeceram a História da
vida pública e da vida democrática do Brasil estivessem
ainda vivendo, por certo eles _representariam as prerrogativas do Congresso.
Eram essas as _palavras, Sr. Presidente, que eu desejava
dizer, para incluir no texto do discurso _de Castello Branco, proferido em Florianópolis, na semana passada.

(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares.) palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

e

Nereu foi um dos grandes da República. E neste momento em que se tentam restaurar valores abalados, vale
a pena reproduzir o conceito em que o tinha outro grande homem do seu tempo, José Américo de Almeida. Eis
as palavras com que, no Senado, homenageou o representante de Santa Catarina:
"E aqui quero render uma homenagem. Sr. Presidente'.Nereu Ramos, saúdo V. Ex• Saúdo um ho~
mem. Basta dizer um homem, porque nesta época
de debilidade de atitudes, de espinhas recurVas, de
renúncia da personalidade, dizer que alguém é um
homem constitui o mais exaltado dos louvores.
Um homem que, ainda que estivesse só, teria asolidão grandiosa das estátuas abandonadas, que se
perpetuam, muitas vezes, num único gesto, co-mo ·
título de sua imortalidade."
Meus senhores:
Receber o Prêmio Nereu Ramos de jornalismo poUti- -Co ·deu-me a oportunidade de, ainda que com palavras
a{heías, recordar um momento de grandeza na vida
pública dO PaíS. Muito obrigado ao Governo de Santa
Catarina, à. Sua Universidade estadual e à comissão representativa que distinguiu dois jornalistas, dando-lhes o
vilégio d~ serem os primeiros a receber tão honrosa !áu-

rea.
Muito obrigado."

-

Concedo a

O SR. ALM!R PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA- DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O S)l. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma legislação especial para a infância, a mati::rnidade e a adolescência é prometida pelo§ 411 do art. 175 da
Constituição', -enquanto o art. 389 da Consolidação das
Leis do TrabalhO assegura, nos§§ I~> e 2~>:

"§ 1~> Os estabelecimentos em que trabalharem
pelo menOs trinta mulheres com mais de dezesseis
anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empresas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos".
§ 211 A exigência do § 19 poderâ ser suprida por
meios de creches distritais mantidas, diretamente ou
mediante_ convênio com outras en~dades públicas
oU pr"ivãd-iS, "i)elã.sPróprias empresas, em reiime comunitário, ou a cargo do SESC, da LBA ou de entidades sindicais".
Complementando essa assistência qu_e a ConstitUição
t;romete, dizem os artigos 396 e 397 da CLT:
"Art. _396. Para amamentar o próprio filho, até
que este complete seís meses de idade, a mulher terá
direito durante :a jornada de trabalho a dois descansos especiaiS, de meia hora cada um.
Parágrafo_único. Quando õ exigir a saúde do filho, o período de seis meses poderá ser dilatado, a
critério da autoridade competente".
Art. 397 .. O SESI, o SESC, aLBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância
manterão ou subvencionarão, de acordo com suas
possibilidades financeiras,- escolas maternais e jardins de infância distribuídos nas zonas de maior
densidade de trabalhadores, destinados especialnlentC ã.oS filhoS das mulheres empregadas".
A_Por!aria il9 l,de 15 de janeiro de 1969, do DNSHT
do Ministério do Trabalho, dispõe sobre as exigências
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para o funcionamento dessas creches, que deverão manler:__ __ _

a) berçário com.área mfnima de três metros quadrados por criança, devendo haver distância mfniM
ma de cingtienta centímetros entre os berços e destes
para as paredes;
b) saleta de amamentação provida de cadeiras
ou banco-encosto, para que as mulheres possam
amamentar seus_filhos em_ adequadas condições de
higiene e conforto;
c) cozinha dietética para o preparo de mamadeiras ou suprimentos dietéticas para a criança ou para
a mãe;
d) o piso e as paredes deverão ser revestidos de
material impermeável e lavâvel;
e) instalações sanitárias para uso das mães e do
pessoal da cfeche.

Determina ri"tais, essa portaria, que o número de leitos
no berçãrió obedecerá à proporção de um leito para cada
grupo de trinta empregadas entre 16 e 14 anos de idade.
Essas exigências podem ser supridas, nos termos do
art. 2\' da citada portaria, por meio de creches distritais
mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou entidades sindicais, nas seguintes condições:
"I) A creche distrital deverá estar situada, de
preferência, nas proximidades da residência das empregadas ou do estabelecimento ou em vilas operárias;
II) Nos casos de inexistência das creches previstas, ca_b_e à ÇlUtoridaçie regional competente a faculdade de exigir que os estabelecimentos ou as instituições forneçam transportes, sem ônus para as empregadas".
No convênio deverá--constar clâuSulas referentes ao
nUmero de berços à disposição de cada estabelecimento,
a comprovação de que a creche foi aprovada pela CoordenaÇão de Proteção Materno-Infantil, que fiscalizará,
inclusive, o pessoal habliitãdo, proibida a utilização de
creches-para quaisquer outros fins, ainda que ern carâter
provisório ou eventual.
A ITScaliza"ção dessas normas legais incumbe ao Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (DNHST), por meio dos agentes de inspeção do tra-

balho.
Lembro.que Uql dos primeiros projetas que, na legislatura 1947- 1951, apresentei ao exame da Câmara dos
Deputados, visando a tornar reafidadeo tex.to_da Consolidação das Leis do Trabalho, não logrou aprovação.
Temos, entretanto, uma legislação excelente, destina~
da à proteçào da mãe operária e do lactente; recursos foram propiciados a esse serviço de creches, com a dotaçãO,- este ano, de trinta e um bilhões de cruzeiros, significando um e quatro déCimos por cento do orçamento da
Prevídéncía Social, não contando a participação na I-enda da loteria Esportiva, nem o auxílio da LBA, que pretiende atender a um milhão de crianças até o inicio -do
próximo ano,
· Um convênio com a F'ENABAN- Federação Nacional dos Bancos- determina que cada uma das oito mil
agêricias- bancãrias em todo o Pais fjnancie uma creche
para 35 crianças pelo menos, pagando por vaga o valor
de uma ORTN, com dedução no imposto de renda.
· Com isso, poderiam ser atendidas trezentas mil
.crianças, tanto mais quanto a LBA se encarregaria da
parte de alimentação.
Outro convênio, com o BNH, obrigou a existência de
creches em cada um dos mil novos conjuntos habitacionais construídos este ano.
No Rio de Janeiro há conjuntos residenciais que dispõem em suas próprias creches instalações que podem
assegurar às crianças uma generosa acolhida. Mas a sala
não consegue_abrigar mais de dez por cento das criança~
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necessitadas, o que sugere maior amplitude das insta~
lações.

O problema continua grave, em todO o P3.fs, porque
enquanto as creches particulares cobram preços inacessfvefs ao proletariado e à classe média baixa, poucas enti-

dades de classe dispõem desse serviço assistencial, existente apenas no Instituto de Resseguros do Brasil, no se-ter sindical, apenas entre os securitários e bancários.
Mas hã uma verdadeira avalanche de pedidos de registras de novas creches, não pequeno o número de crechesfantasmas, pois a fisca]izaçâo não -~Campanha o seu funcionamento.
A melhor fiscalização, no entanto, é a promovida pelos próprios trabalhadores, atravês dos sindicatos.
Vale apenas salientar que a previsão legal das creches
data de 1942 e, passados exatamente quarenta anoS, nãO
existem creches que atendam nem a cinco por cento das
necessidades atuais.
Sabe-se que, dos cento e quarenta milhões de brasileiros, vinte milhões se situam na faixa entre zero a seis
anos de idade. Temos, pafa com eles, largas obrigações,
tanto mais quanto seus direitos são universalmente reconhecidos pela ONU desde 1959.
A legislação é antiquada e não tem tido a necessária
aplicação, no que se refere às crCches. 1-i"oje, ã Obdgatoriedade da assistência atende, apenas, -ao período da
amamentação, qua-ndo deveria abranger à faixa entre
zero e seis anos de idade da criança.
Precisamos, portã.nto; qUC -Se ahúi.lize o § lq do art.
389, da CLT -ampliando a faixa de atendimento pe-las creches - enquanto se admita, tamb~m, o desconto
total, no imposto de renda, do que as pessoas tisicas e
jurfdicas destinem, por doação, a essas creches.
Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem/)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Cortcido a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Daqui a alguns dias, instala-se, em Mato Grosso, um
governo, que é produto gerado pela fraude e pela maior
corrupção de quejã se tem notícia na v~da política eleitoral do nosso Estado.
Não hã, Senhor Presidente, SenhoreS Senadofes, legitimidade, desse governo que se tornará realidade, em
Mato Grosso. Infelizmente, a Justiça Eleitoral, em suas
várias etapas, ainda não teve tempo de JUlgar os recursos
do PMDB~ Tenho certeza que o fazendo, adentrando no
mérito dos mesmos, a Justiça Eleitoral não terá ouiro caminho senão determinar a anulação da eleição, pilo menos na 1' Zona Eleitoral, onde i fraude domiriou de for~
ma total e despudorada.
Só na I• Zona Eleífõ-ial, Senhor PreSidente, Senhores
Senadores, constatouKse a existência de trinta niil e tantas pessoas com o mesmo nome, ou seja, homônimos.
Isso é um escândalo.
O Dr. Edegard Nogueira Borges, nos_recursosjá citados, brilhantemente pfova e comprova essa excrescência.
Prossigo, Sr. Presidente, Srs_Senadores, na transcrição
dos documentos que instruíram os recursos do PMDB
de Mato Grosso junto à Justiça Eleitoral.

EXMo SR. DR.~JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATOGROSSO
Edegard Nogueira Borges, infraKassínado, brasileiro,
casado, advogado, inscritO na OAB MT sob n9~ _563 e
com escritório à Rua Antonio Maria 522, nesta Capital,
~em requerer a V, Ex': que, para fazer proVa em Procedimento Judicial, lhe seja fornecida por certidã-õ a seguinte
informação~ QuaiS as-Repartições Públicas desta Capital
(Federais, Estaduais, Municipais e Sociedades de Econo{Jlia Mista:- o ii Empresas Públicas) efetuaram o preenchimento de Títulos Eleitorais antes de 15 de novembrO p·.
findo, a mando de V. Ex', bem como, a quantidade de
títulos que cada uma preencheu e, ainda, quaís os 'núme-

ros de seqüência que tais títulos tomaram (de n~' tal a tal
- INCRA, p. _ex.), esclan;cendg_~s~. também__se tal numeração era feita em Cartório ou na repartição que
preencheu os títulos, e as datas em que isso foi feito.
T. em que,
P. e E. deferimento.
Cuiabã, 29 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
_ Borges, Adv?gado e Delegado do PMDBjunto ao TRE.
SR~ DR. WANDYR CLAIT DUARTE- DD~
JUIZ RELATOR DO PROCESSO Cl.AS$E IX
~-No 6-TRE/MT (EXCEÇÃO _DE SUS-PEIÇÃO)

EX Mo

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMD],l, via de seu representante legal infra-assinado,
ambos já nomeados e qualificados nos Autos acima
ídentíficados, nos qu.ais figura como Excipiente e, como
Excepto o Dr. José Ferreira Leite, vem, nos Autos aludi~
dos, expor e, a final, requerer, o seguinte:
L N_o dia 31-12-82, O exciplenté ajuiZOU perante a lt
Zona Eleitoral, "recurso contra a expedição de diplomas" relativos ao pleito municipál. Toffiando dito Re-cursoo __r:9 6N83 no_ Juízo a_quo.
2. No dia_S-_!~83, o MM. Dr. Juiz 8xcepto, foi cientificadõ'do ajuizamento da Exceção de Suspeição contra
si, junto ao TRE-MT, conforme confessa na parte inicia[ de suas .. "Informações" constantes do ofício n"'
11/83, às fls. 9 dos Autos d_e Exceção, e se pode conferir
no sopé das fls. 8 dos mesmos Autos, em cujo texto se lê,
entre outras coisas:
<+~.Ainda assim, determino _a SusPensão- do mesmo;
sem prejuízo dos a tos já praticados pelo Juiz Excepto.
3. Entretanto, embora cientificado no díi 5-l-83 de que
o feito se achava suspenso, por imposição legal e despacho do Relator, em conseqüência do ajuizamento da Excepçãot o MM. Dr. Juiz Excepto, desobedeceu afoita~
mente os rnandªmentos legais e a ordem de V. Ex•, sentenciando no feito, no dia 10-1~83, confirmando a decisão de diplomar e remetendo os Autos ao TRE-MT.
4. o desPacho aludido, de ns. e ns-., configura desobediência expreSSa a te-Xtos legais (ari. 306 do CPo e RI
do TRE-MT) e a ordem legal emanada de AUtoridade
SuperiOr, sendo pois, nofõ pleno jure. E, o que é mais grave, _de natureza e objetivos claramente tumultuários, visaiido impedir que o Substituto Legal do Excepto pudestomar conhecimento do processo.
que caracteriza
ainda mais o espírito de parcialidade com que se vem
Conduzindo aquele Magistrado nos Recursos intentados
pelo Excipiente para anular parcialmente aS eleições de
15 de novembro em Mato Grosso.
5. Urge, pois, se tomem providências a fim de se. restaurar o império da lei processual diariamente- agredidos
pelo Excepto e a autoridade do Juiz_ Relator, escarnecedoramente desafiada, com intuito claramente desmoralizador.
Por isso, se re_quer a V. Ex~: se digne-de proferir despacho declarando a nulidade do despacho proferido pelo
MM. Dr. Juiz Excepto às fls. e fls. dos Autos dO. "Recurso contra Expedição de Diplomas" aUtuado sob n~> 68/83
nó Juizo a quo, mandando que se cancele a dis.tribUição
nessa Corte se porventura tiver sido feita e que os Autos
sejam imediatamente devolvidos ao mesmo J.uízo a quo,
-a fim de que sejam processados regularmente, nos termos da Lei Eleitoral e Pro_cessual.
- --nrrr:fos em que,
P. e _,E: deferimento.
Cuiabã, 17 de janeiro de 1983. -_E_degard Nogueiru
Borges, Advogado e Delegado do PMDB junto ao
TRE-MT.

se

o

EXW SR. DR. JOSt VIDAL- Do". PRESIDENTE
DA JUNTA APURADORA DO ~EGRÉGIO
T.R.S. DO ESTADO DE MATO GROSSO
O Partido do Movhnento Democrático Brªsileiro, por
seu Delegado junto a ess!]. Cãlenda Côrte, comparece perante V. E• pal-a apreSentar r~lam~9ão relativamente
aos dados constantes dos Mapas e Relatórios a que sere-

ferem os iJlcisos do§ 59 do Art. 199 do C.E., em razão
dos seguintes:
1. Conforme V. P pode observar dos Boletins de
f)rna expedidos pela Junta Apuradora nq 1, da Capital e
"es~e_lh_c( __!lla!J.uscrito que se anexam à presente, inómeras falhas foram cometidas nos referidos boletins, com a
retirada de votos em alguns casos e o aumento de votos
em OUtr-os CaSos.
CUrios:iinente, as faltas de votos, em 99% dos caSo<-se
refere a candidatos do PMDB e o aumento de votos, faK
vo.rece candidatos do Pos·:-COnlO ê a Caso da-SecÇão n~' 67 de Várzea Grande, em
que foraiiúetiradOs-24 votos de seis (6) candidatos a deputado estadual do PMDB; ou a de nq 6, que consigna
(l) sete votos a mais para MaCao Paiano (aquele que
acusa os puros de pueris) pelos jornais; ou, ainda, a de n9
16, em que o Deputado Alves Ferraz, também do PDS, é
contemplado com 45 (quarenta e cínco) votos a mais.
2. Igualmente. pode~se inferir dos boletins de urna e
'.'Boletim Totalizador" de Diamantio, anexos e, quando
_confrontados, que o Pe. Pombo foi "garfado" em 1 votos, ao passo que o Sr. Jólio Campos foi "premiado"
com o acréscimo de 20 votos na totalização.
Da mesma forma, quanto ao Senado., _a_Jeg_enda do
PMDB é desfalcada de I voto, enquanto que a do PDS é
aumentada em vinte (20) votos.
1._ Estas simples demonstrações, demonstram :a necessidade de correção do Mapa e Relatório totalizadores
elaborados pela Ilustre Junta Apuradorada T.R.E., de
vez que, forçosamente, tais erros reproduzidos nos MaK
pas totalizadores das diversas Zonas Eleitorais, se refletiram no Totalizador Geral do Tribunal.
4. Outro detalhe a se observar, é que todos os bole_tins de urna estão escriturados erradamente, o que impossibilita qualquer conferência por parte do Reclamante ou, de quem quer que seja.
O motivo primeiro, ê simples: os Presidentes de Junta
e de Mesa, confundiram os conceitos de "votantes" e
''pessoas que votaram" e, em conseqüência, deixaram de
escriturar nos Boletins de Urna, o nq de pessoas que
compunham a_ Secção, ist~ é, os votantes, pessoas aptas a
..
votarem.
A di~tinção é clara na lei e não tem finalidade acadêmica, mas, amplo sentido prãtico. Veja~se o art. 179, II,
_ c9mparado con:;~. os_dizeres do arL 156, ambos de C. Elei~oral. No último dispositivo, fica claríssimo que_~ ..votan·
te", ê o_elejtor inscrito.~ "apto a votar na Secção" c_ "elei·
tor_ que votou", é o que _compareceu no ato da votação.
Por isso é que o Código determina, sob pena de punição,
que, em 12 horas, os Juízes Eleitorais comuniquem, aos
Delegados de partido, "o número de eleitores que votaram em cada Secção", bem como, Q. "total de votantes",
isto é, dos eleitores inscritos na Secção, aptos a votar.
Acontece que, nenhum Juiz Eleítoral cumpriu esse dispositivo, e o Partido Reclamante ficou sem elementos
para efetuar qualquer conferência sobre os mapeamentos de sua responsabilidade. Além de descumprir a lei,
criando dificuldades e impossibilitado. A conferência
pgr sua omis:são, alguns foram mais longe, Como ê o
caso d9 Juíz Eleitoral de Barra do Garças, que, não só
não comunicou tais elementos numéricos aos Delegados,
como se r~cusou a fazê~lo mesmo a requerimento do Delegado, conforme ~e demonstra com o documento anexo,
que, até a presente data, não foi despachado favorável
ou desfavoravelmente. (doe.--)
5. O_ra, escriturando erradamente os Boletins de
Urna e não fornecendo os Juízes os números necessários
à conferência de tais boletins, lmpOsslvel se torna qualquer conferência eficiente, pois falta um elemento bãsico
que é o número de eleitores "aptos a votar'', isto é, os
insCritos nas Secções.
_ Daí existe :iempre a possibilidade de se. "fechar" aleatoriamente os mapas totalizadores, tanto a nível muníciK
pal, como a nível estadual.
E, ii prova de que isso aconteceu está anexa à presente.
Apenas cOnférências manu-ais, difíceis, -ã.través dos-boJe.
tios de urna, demonstram que os;, "totalizadores" dos
Juízes eleitorais estão errados. E, em ccmseqüência,
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como o T.R.E. se baseou neles, o erro foi transportado,
sem que se saiba a quanto monta. Acresce ainda, que desobedecendo o Jutz ao mandamento do _art. 156, e efe--

tuando a c_omunicaçãQ "a posterior", fora do prazo ali
consignado, fica sempre a dúvida: não teria a comunicação sido feita, depois de prontos os mapas? Quando,
em verdade, ela teria que ser feita dafltC", exatamente
para se impedir Q "fechamento" meramente aritmético
dos mapas, pelas diferenças!
6. Afora essa incorreção e desobediência, os boletins
de urna contêm outra imperfeição decorrente da escritu~

ração e que, também, impossibilita a conferência dos
mapas, para se saber se os mesmos traduzem a realidade
fenômeno eleitoral concreto.
Acontece .que o inciso II do Art. 179 do C:-Eleitoral
manda que os boletins de urna contenha[~)., ~·os votos nulos e os em branco". Acontece que tal dispositiVo coni a
redação que contém, é de 1965, quando não existia voto
vincUlado. Então, os votos nulos ou em branco, faziam
parte do todo. No entanto, agora não. Existem dois tipos
de votos brancos e nulos: os que são oriundos da cêdula
inteiramente nula ou branca e aqueles que aparecem nas
cédulas do PDS ou do PMDB, para senadores, deputados, etc... Portanto, teria que haver uma distinção entre
tais votos: votos nUlos oriundos de cédulas nulas; votos
nulos, oriundos de cédulas do PDS; e votos nulos oriun·
dos de cédulas do PMDB: Caso contrário, pelo sistema
de apuração, em que se considera cada cargo uma
eleição, os votos brancos e nulos sào todos misturados,
sem distinção de sua origem. E, isso, impossibilita qualquer conferência ao mapa totalizador. O que-permite
que se faça o "fechamento'' dos mapas, simplesmente
pelas diferenças entre os diversos fãtOres da conta: eleitores votantes, menos o produto da soma entre eleitores
que votaram, abstenção, nulos e brancos. E . nessa qui·
'llka meramente aritmética. :xístc ~empre a possibilidade de se deslocarem votos de Jmd legenda para outra,
porque não se sabe se os votos brancos c n:ulos são oriunJos de uma legenda ou da outra. Somando--se a iSso a ir·
regularidade apontada no :tem anterior_ de não se poder
saber pelos boletins, quais eram O$ ""eleitores aPtos a votar'', fica totalmente lmpossivel qualquer conferência
séria dos mapas.
E. essas alegações, não são meras suposições. O Reclamante está juntando os boletins já referidos, de Cuiabá,
Várzea Grande e Diamantino, onde se apurou que tal
iato aconteceu. E isso, é apenas uma amostragem doEstado.
7. Quer ainda o Partido Reclamante, ad cauteiam e,
com vistas à disposição contida no Art. 261, §§ 49 e 59 do
C.C., comunicar a esse_ Egrégio Tribunal, a existência de
recurso de reclamação na instância inferior, autuado sob
fi'! 24/82 e que deu entrada rio Juizo-da l,f Zona Eleitoral,
durante a ~ase de apuração e está ali sendo processado.
Cumo se pede nesse recurso, a anulação das eleições na
Primeira Zona, caso seja o me.Sn:.o provido, os resultados
ora examinados serão necessariamente alterados. Não
podem pois serem considerados definitivOs e, por isso,
caso ocorra diplomaçào antes do julgamento de tal recurso. necessário se faz que a diplomação ocorra com a
observação constante do mandamento contido no§ 59 do
Art. 261 do C.E.
8. Em face do exposto, ê a presente redamaçào encaminhada à apreciação de Y~- Ex• para requerer-lhe:
a) se digne de mandar fornecer ao partido Reclamante, certidões dos documentos mencionados no Art. 156
do C. E., referentes a todas as Zonas Eleitorais do Estado
e, em conseqüência, pedindo a suspensão da providência
prevista no Art. 201 do mesrrio Código e. 3.inda, mandando restituir ao Partido Reclamante, os prazos do Art.
200, contando-se a sua fluência a partir da-data em que o
mesmo Reclamante esteja de posse das certidões requeridas;
b) independentemente dessa providência e, considerando que o Partido Reclamante está provando por outros meios (Boletins de Urna (Art. 179, §§ 69 e 79 do
C.E.), erros na totalização, se digne-de ·man-dar intimar
os demais partidos e, após, determine a necessária confe-
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rêncía _e correção dos mapas e relatório oriundos dessa
Junta Apuradora.
EXM' SR. PRESIDENTE DO EGRf:GIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO
O Partido do Movimento Democrático Brasheil-o, por
s-Cu Delegado junto a essa Côrte, infra-assinado, comparece perante V. Ex~ para, com fundamento na disposição
do art. 265 do C. E., interpôr recurso da decisão proferida pelo Exm9 Dr. D_es_., José Vida! em. ~'Reclamação''
apresentada pelo Recorrente, fazendo-o com fundamento nas seguintes razões de fato e de direito.
I. No dia 13 do corrente, por volta das 16:00 horas,
o Reclamante fo-i intimado, pai- Ofício_-_de n9 343/82/GP,
dêsse Egrégio Tribunal de que:
•· ... Conforme determina o artigo 200, do códigO eleitõral, a partir de hoje, o RelatóriO da ComiSsão Apuradora
- cio pleito de-J5 de riõ-.;;effibro p. passado, ficará-na Secretaria deste Tribunal, para exame dos partidos e candidatos".
Doe._ n9 I, anexo
2. No dia 18, por volta das 12:00 horas, o Recorrente
apresentou Reclamação à Calenda Junta, demonstrando
com boletins da urna que juntou, a inexatidão dos Mapas elaborados, em que votos de candidatos es.tavam
sendo transferidos de uns para outros, e outras irregularidades.
O Exm9 Sr. Des. Presidente da Junta Apuradora, indeferiu de imediato a reclamação " ...em face da evidente
intempestividade ... "
Doe. 2 e 3
3. Com a devida vénia, a Douta t>ecisélo da jllitta
Apuradora merece int~gral reforma, por estar divÕrc-iada
das regras jurídicas pertinentes aos fundamento!> que invocoo

Se não. yejamos:
í 9 O Código Eleitoral Jetermma expressamente que a
- intimação''. isto é, d. comunicação -:los 1tos ;:>ara audiência das partes ·;e fará jJela "publicação da noticia de
vista no jornal que pUblicar rJ expediente aa Justiçã Elei- torai' 1 , isto é,- o Diário Oficial na- Capital dos Estadas·.
Esclarece mais o Código que ... "Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigO".
(art. 267, §§ 29, 39 e 4~> do Có.digo Eleitoral);
29 Verifica-se pois que a intimação do Recorrente,
mediante oficio -como foi efetuada, é completamente irregular à vista da lei mencionada. Entretanto, mesmo assim. sabendo-se que: " ... computar-se-ão os prazos, excluindo _o dia do começo, e incluindo o do vencimento"
(art._ 184, capur. do C.P.C,.), o prazo deferido ao Recorrente, se encerraria às 18:00 horas do dia 18, pois o prazo
previsfo pefõ" 1.ft. 200 e seu§ I9Jv Código Eleitoral, é fixado "em- dias•• e-não "em horas_". Portanto, o total de
cinc_o_ __dias_, se completaria no dia 18, isto ê: dia~ 14, JS,
16, 17 e 18. Excluindo-se- o dia do oomeço, que foi o dia
13 do corrente. Coffio a ReClamação adentrou o-tribu--:
nal, às floras, di,gO,
12:00 horas,- O ing:-esso foi totalmente t~mpe~tivo.

-as

4. Em face do exposto e provado, é o presente Re----:curso e respectivas Razões endereçadas à apreciações do
· Egrégio Tribun?l Regional Eleitoral, _requerendo-se a V.
Ex~:

a) suspenda liminarmente a diplomiÇão marcada
para o dia de hoje;
b) determine o processamento do presente Recurso na
forma_legal e, após, submetido o mesmo ao julgamento
_do Calenda Tribunª_l, se digne o mesmo de, reformando
integralmente o despacho indeferidor emanado do Exm9
Sr. Pr~idente _da Junta, mandar que a mesma Junta
aprecie a reclamação representada e, se a der por procedente, _efetue as cOrreções necessárias no Mapa e Relatório elaborados e, só após, se marque a data pal-a a diplomação.
Termos _em que,
P. e E. Deferimento
Cuiabá, 21 de_ deZembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges. Delegado junto ao TRE.
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EXM' SR. DR. ONÉS!MO NUNES ROCHA- DD.
DESEMBARGADOR PRESit>ENTE DO
EGREGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, por
seu Delegado junto ao TRE, infra assinadO, c_oriiparece
perante V. Ex• para expor e, afinal, requerer-lhe o seguinte:

L O Suplicante, no dia 27-11-82- antes portanto
do encerramento da fase de apL~:ração- ingre§soujunto
ao Juízo Eleitoral da 1• Zona, com recurso que denominou de.. "Reclamação", impugnando os resultados da
eleição e_msua totalidade_ do âmbito_daquela Zona, sob a
fundamentação de _que a mesma fora totalmente viciada
por fraude. Editando a inicial no dia 30-1\-82.
Doc.le2
2.-- Concomitantemente ccim o Pedido principal, o
Recorrente apresento1,1 "Exceção do Impedimento" com
relação à pessoa do Dr. José Ferreira: Leite, Titular da I~
Zona, porque, entendendo que somente com seus esclarecimentos pessoais, se poderia comprovar inúmeros aspectos do processo fraudulento geral e, por isso, o arrolara como testemunhas.
Doe. 3
3. Por decisão publicada no D.J. do dia 30-11-82, o
MM. Juiz Excepto, indt;feriu a Exceção. Desse indeferimento, foi interposto recurso regula':_ no dia )9-\2-82.
Doc.4e5
4. Entretanto, surpreendentemente, atê o dia de _ontem~ 20-12-&2- dito ReCurso não subira à-apreciação
do Eg"régio Tribunal Regional Eleitoral, .::onforme constatação pessoa[ efetuada pelo subscritor da presente,juil·
L à Secretaria do Tribunal.
:S. O Cod1go t.lei'Ordl em seu art 204, parágrafo Uni-

co, mcisõ IV, determina que os Juize. Eleitorais, a medida que forem enviando os !\lapa~ ao Tribunal. anotará o
esclarecimentc de que ''houve recurso". E. <l' Relatório
da Junta ~puradora do Tr:bunal ad quem, anotará, entre
outros elementos, ·• ...os r_ecursos que tenham sido interpostos•· (art. 199, §59~ V, do C. Eleitoral).
E, também, o art. 261, §§ 49 e 59 do C. Eleitoral, determina que os Juí;res Eleitorais ao remeterem à Instância
Superior os recursos apresentados, deverão esclarecer
"quais os ainda em faSe de processamento". E que. ao se
realizar a diplomação,
" .. $
ainda houver processo pendente de decisão em
outra instância, Será OOnsígnado que os- resultados poderão ser alterados, digo, sofrer alterações decorrentes desse julgamento."

6. Em face do expô"sto, é a presente endÚeçada à
apreciação de V. Ex• para requerer-lhe:
que, considerando a existência ora comprovada, de
Recurso de Reclamação em curso perante o Juízo da 1~
Zona Eleitoral. se digne de mandar dar cump-rimento às
disPoSições do- menciõnado art. 261, especialmente, parágrafo 5\', inandando que, nos diplomas a serem expedidos por essa Egrégia Corte, conste a averbação de que
"os resUltados de que decorreram a diplomação poderão
SClfrer alterações decorrentes de Recurso em andamento
perante o Juizo da 1~ Zona Eleitoral".
Termos cm que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabá, 21 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, Delegado junto ao TRE.

EXM9 SR. DR. ONESIMO NUNES ROCHA- DD.
PRESIDENTE DO EGRtGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
O Partido do_ Movimento Democrático Brasileiro PMDB, por seu representante legal junto a essa Corte,
comparece perante V. Ex• para apresentar recurso con~
tr~ a V. Decisã'? _pfoferida por V. Ex• no requerimento
que lhe foi endereçado em 21-12-82, protocolado sob n9
1.345/TRE-; requerendo-lh.e se digne de submeter ao Pie-
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no desse Pretória, as Razões de recorrente abaixO illinhadas:
I. Conforme expõe uo ''Expediente" mencionado
preambularmente, o recorrente ajuizara perante o Juiz
Eleitoral da l ~Zona, "Recurso de Reclamação", autuado sob n' 24/82, e, temendo que aquele Juízo nl'l.o houvesse dado cumprimento às disposições do ari. 199, § 5'~;

V, do C. Eleitoral e parãgrafo úriico, inciso IV, do art:
204 do mesmo Diploma, surgiria a hipótese d-e Se não dar
cumprimento ao que deterniina o art. 261, §§ 4~> -e sfi do
mesmo Código Eleitoral, por parte dessa Corte, com a
"anotação" nos Diplomas expedidos, referentes às
eleições estaduais e federais.

Por isso, comprovou a existência do Recurso na Ins-

de-:

tância Inferior e ·requereu fOsse efetuada a averbação
terminada pelo menciondo art, 261, §59, áo c:-Eleilofal.
2. V. Ex• houve por bem de indeferir a pretensão, decidindo que •• ... a hipótese tem amparo em previsão legal, nos moldes dos artigos 216 e 217 e seu Parágrafo anico, do vigente Código Eleitoral. Não ·há motivo da
conseqUência, para se acolher a pretensão do requerente".
3. Com a devida vénia, o V. Despacho merece integral reforma por parte do Tribunal Pleno desse Excelso
Pretória.
Pois, em verdade, o recorrente nãO manifestoU pretensão pessoal nenhuma, mas, sim, manifestOu unicamente
a pretensão de que a lei eleitoral fosse cumPrida!
Em conseqaên-cTa, o qUe O V. oesPaêho.iildéferiu, foi
o cumprimento da lei e,não pretensão alguma da Recorrente.
4. E: de clara evidência a vigência princípíO 8eral de
direito e de hermenêutica, de que não se pode interpretar
a lei sob a suposição de que a mesma possua dispoSiHVos
desnecessários ou redundantes. E é o que Ocorreu ccim a
decisão rec_orrida. Porque, os artigos mencionados 216 e 217 do C._ Eleitoral- apenas dizem que se houver
reforma da decisão de diplomação, haverá conseqUente
revisão da apuração anterior e invalidação dos diploritas.
Mas, isso é mera conseqUência do indeferimento do
Recurso. Nada tem a ver com o mandamento contido_ no
arL 261, §59, do Código Eleitoral. Esse dispositivo rtão
se refere a existência de Recurso na Instâncici SuperiOr,
Não diz que se houver-tal recurso, o mandamerito fica
sem efeiito. Diz. -isso-sím, que, se "hoUver Recurso na Instância: Inferior ou lia Superior ("ein-oufr21nstância"),
..... serâ consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento''. :E. mandamento
de natureza imperativa e qüe, com a devida vêni8., não
comporta interpretações alargadoras como a que· foi
pelo Exm"' Sr. Presidente prolatada, determinando claramente o descumprimento da lei expressa.
5. A vista do exposto, Se Requer Aos Eminentes Julgadores:
Se dignem de dar provimento ao presente Recurso para, reformando a V. DeCisão Recorrida, mandar se dê
cumprimento integral ao determinado _no parágrafo 5<~
do art. 261 do C. Eleitoral, incluindo no .. RelatóriO" a
que se refere o art~ 199, §59 a anotação legalmente deter·
minada, procedendo-se também a necessária averbação
nos Diplomas expedidos, c_onforme o requerimento inicialmente.
Termos em que;
P. e E. Deferímento.
Cuiabá, 24 de dezembro de 1982. Edgard Nogueira
Borges, Delegado junto ao TRE.

EXM• SR. DR. ONESIMO NUNES ROCHA - DD.
PRESIDENTE DO EGRl':GIO TRIBUNAL REGfO'
. NAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
O Partido do Movimento Demo-crátíco Brasileiro PMDB, por seu representante infra-assinado, comparece
perante V. Ex• para dizer que com a devida vênia, não
estâ de_ acordo com a Diplomação de candidatos efetua·
da em Sessão realizada a partir-das 20:00H do Ctltimo dia
2 I do corrente por esse Egrégia Corte e, por isso, com
fundamento no a·rt. 262, I e IV e_ outros dispositivos correlatos do Código Eleitoral, apresenta Recurso Contra
Expedição de Diplomas, instruido com as .. Razões" a

segUir e- documentos anexos, requerendo a V. Ex• que,
processado regularmente, sejam, Recurso e Razões, leva~
dos ao julgamento do Calenda TSE, a fim de que se Cancelem Registras e Dipiomas dos Candidatos a cargos
majoritários pelo PDS, Drs. Julio José de Campos e Rob_erto de Oliveira Campo) e se declare a ineficácia_ de to·
_9.o_S: os atos que resultarãm no pleito de IS de novembro
e, a conseqUente Nulidade da Eleição na- Primeira
Zona Eleitoral reali~da naquela data e cancelamento
dos diplomas expedidos aos candidatos já mei-lciOnados,
extensiva a providência aos respectivos Suplentes, candidatos a Deputado Federal, Estadual, Prefeitos -e Vereadores da Primeira Zona Eleitoral, com renovação da
eleição nos termos da legislação eleitoral e do minudentemente exposto, provado e requerido nas .. Razões de
Recorrente" a seguir alinhadas:
T. em que,
P. e E. Deferimento.
Cuia~á, 24 de dezembro de 1982.- Edgard Nogueira
Borges, Delegado junto ao TRE.

-p.f.

"RAZOES DO RECORRENTE"
COLENDO PRETOR!O!
I --:-Os fatos
As eleições realizadas no dia 15 de novembro p. findo,
sofreram a ação de um processo fraudulento jamais conhecido na história das eleições no País. Não se trata
apenas de atas fraudulentos, isoladamente considerados,
mas, de um verd!ideiro processo continuativo que abarcou, desde a qualificação eleitoral, a escolha de candidatos, a fase de votação e a fase _de apuração dos resultados, sem se esquecer do desenvolvimento da campanha
eleitoraL
Estabeleça-se um ligeiro elenco de atas e fatos fraudulentos e de fraude à lei.
J.l Inelegibilidade de _candidato a cargo majoritário
federaJ o Dr. Roberto de Olivcita Campos, era Embaixador do Brasil em Londres, ali representando a União Federal. Sómente se desincompatibilizou nos últimos dias
da campanha, abandonando aquela Embaixada. Graças
ao prestjgio do posto, situado no hoje epicentro mundial
do Sistem_a Financeiro Internacional Privado, dele usou
_e abusou, de molde .. influir para pertubar a normalidade
do pleito, tornando duvidosa a legitimidade das
eleições". Como bem atesta o próprio Go_vernador do
Estado, .. nos seis meses: anteriores à eleição, conseguiu o
Embaixador carrear recursos internacionais, três vezes
superiores ao orçamento do Estado".
Além djsso, valendo~se de sua posição, passou a influir
decisivamente junto às Autoridades Federais. obtendo
recursos diversos, de elevadíssimo montante, para o Es·
tado de Mato Grosso. Corno, por exemplo, é o caso con_fessado, em que há mais de dois anos, não se conseguia
liberação de verbas pa,ra conclusão do Pronto_ Socorro
de Cuiabã e, até, o financiainento fôra considerado inviávCI. Entretanto, "graças à interferência do
Embaixador-Candidato ao Senado, a verba foi liberada,
em tempo recorde e contra os pareceres.
Além desses fatos e de dezenas semelhantes que se pro- va:ill com os noticiosos anexos, do PaláciO Paiaguás e
jornais locais~ tal comportamento, sôbre acarretar ineligibilidade à vista do dispôsto no§ !~?do Art. 151 da C.F.,
se constitui também ern "frauus contra legem''. Pois que,
diz a~C.F. qÜe "todos são iguais-perante-aTei" e, se a
proibição contida nõ Art. 377 do C. Eleitoral, vale pãi-a
o Recorrente, haverá de valer para os Recorridos, candi~ datas e Partido. E, assim, se o Embaixador não se desin. compatibilizou para concorrer ao cargo de Senador,
Continuou como Servidor Público, prestando portanto
·~os serviços de sua repartição" «para beneficiar Partido
Político". E. tudo se analisará melhor na exposição do
direito aplicável.
1.2._ Infrações à Lei n"' 6.091/74
O Art. lt,-ve seu parãgfafõ único da lei -rrieflCiona:da;
proíbe a ''"utilização em campanha eleitoral';- de uveículos'' pertencentes ao Estado, sob pena de cancelamento
do registro do candidato.
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_O material noticioso oficial e dos jornais locais, dão
conta das jnúmeras viagens da .. paravana da vitória" integrada pelo Sr. Governador, Secretários e candidatos
do PDS, utilizando-se das aeronaves pertencentes ao Estado de Mato Grosso, figurando às vezes «por escrúpulo", que os candidatos majoritários viajavam como
..convidados" da Caravana Oficial.
De qualquer forma, a lei não db: se os veículos estão
proibidos de ser usados, direta ou indiretamente. Nas vezes que ditos candidatos viajavam nos aviões da Constran Itamaraty ou Empreiteira Enco, se integ.ravam na
CaraVana Oficial. Portanto, se o objetivo era eleitoral,
para fazer a campanha dos candidatos do PDS, tanto faz
que os candidatos estivessem dentro dos aviões ou, em
outros, integrando a milionãria caravana subsidiada pclos cõfres públicos. A verdade é: que as aeronaves doEstado foram utilizadas durante todo o período eleitoral,
di!et.a ou indiretamente, para a campanha dos candidatos majoritârios do PDS.
-Se o fatO, porventura, não se constituísse em infração
da Lei de Transportes e Alimentação indicada, significaria essa campanha eleitoral unilateral em favor dos candidatos do PDS, infração ao art. 256 do Código Eleito~
ral, que consagra na- l~gislação Própria ~ Prin~Ípio- da
isonomia entre os Partidos Politicas em face das Autoridades Administrativas. Jã que a frota, tanto de aviões,
como de carros oficiais, jamais foi colocada à disposlçilo
dos demais Partidos.
1.3. Infrações, capituladas no Art. 237 do Código
Eleitoral
Interferência do Poder Económico que se manifestou
de maneira desabusada por parte dos candidatos majoritários do PDS, superando de muito as previsões do Partido dêles para os gastos com a campanha:
- -brindes, sacolas, camisetas que a nlaioria dos servidores do Cartório Eleitoral da 111 Zona vestem publica~
mente na Repartição até hoje, passados mais de trinta
dias das eleições;
- fornecimento de aviões por parte de pessoas jurídicas para se incorporar à frota do Estado durante a campanha eleitoral, como é o caso dos bimotores da
Constran-Itamaraty, Construtora Enco, Colonizadora
trivelatto, etc...
-edição da revista "Esquema" durante o ano eleit~
ral, o que, além de configurar interferência do poder eco"'
nômico, configura tambêm transgressão gritante-à legis-lação sobre propaganda partidãria. Essa revista nasceu
no infcio do ano eleitoral e desapareceu durante o mês de
novembro, isto é, após as eleições. Nos 15 exemplares
que se·anexam ao presente, não existe uma só matéria favorável aos Partidos de Oposição. Em compensação,
mais de 95% da matéria que veiculou durante o ano, foi
de propaganda eleitoral dos candidatos do PDS, espeCialmerite dáS Majoritários. Inclui atê' uma ..edição especi81"-sô0re o candidato Roberto Campos. Anexa-se para
comparação. urna informação da Revista Veja sôbre os
custos da revista. Custaria ela no mínimo, em fmbliddade, Cr$ 1.200,00 por exemplar ao leitor. Sabendo-se que
aquela revista edita 555.700 exemplares, exemplares, será
no mfnimo cinqüenta vezes ma"is barata do que a Revista
Esquema, impressa no mesmo formato e papel, dado ao
prinCípio da decrescência dos custos reiativanlente ao
crescimento da tiragem. Pois que a .. Esquema••, tirava
5.000 exemplares! Examine-se e se verá que, somente
duas empresas de cabos eleitorais do PDS anunciaram
na revista: Bulhões e Trêse Administradora. De proprie~
da~e dos Srs. Joel Bulhões e Àntonio de Oliveira, "coordenadores" da campanha eleitoral do Sr. Roberto Campos e os únicos a quem, depois das eleições, agradeceU
_nominaf"e publicamente!
TOdo o i'estante da propaganda, é do Governo -Estadual ou Federal, por intermédio de suas Secretarias, Entidades e Autarquias. O que se é de pergutitar: estavam
anunciando e pagando caríssiffio,_para vender o que?
N~tural~ente, a imagem dos candidatos do PDS, como,
aliás, nunca negaram!
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Além disso, utilizara-se os carididatos majoritârios do

PDS de out doors

caríssiinOS~

-enOrrileS e--expostOs Crii

painéis alugados no Estado todo; caríssima aparelhagem
de som em centenas de veiculas, equipados com pessoal

especializado: locutores, cabos eleitorais, motoristaS,
etc...

Desvio e Abuso de Autoridade
O Executivo Estadual colocou tôda a Administração
Pública à disposiÇão dos candidatos do PDS: pessoal,
equipamentos, transporte, etc ... O servidor mais qualifi-

cado do Executivo, isto é, o Exmo. Sr. Governador do
Estado, assumiu durante o ano todo a chefia ostensiva
da campanha, chefiando a ..caravana da vitória", pelo
Estado todo, que incluía os candidatos majorítârios e alguns proporcionais do PDS: 1'udo às custas do erário
público, evidentemente. O qUe jã se demonstrou anteriormente, ser proibido por lei, além de, evidentemente,
pela moral que deve presidir qualquer administração
pública que se queira fazer respelfar. Isso ê desvio de poder. Para beneficiar Partido Político- e candidatos do
mesmo, em detrimento da administração e dos demais
partidos.
Mas, o Exmo. sr. Goverilador, investido de sua Alltoriade de Maior Autoridade do Estado, praticou desabusada coação sobre o eleitorado: jamais se pejou de subir
aos palanques e afirmar categorimerite que "se a oposição ganhasse, o Estado iria à falência por falta de recursos federais" ele e os candidatos majoritãríos- como se
pode ver dos boletins do SEDIMAT que se anexa, bem
como dos jornais. Alêm de ameaçar os servidores com
demissões, realizar milhares de admissões e promessas,
"segurar" aumento do funcionalismo e realização de
concurso do Magistério, atê à última semana antes das
eleições, afirmando que se a opásição ganhasse, não haveria recursos para pagar o funciOilã.lismo. Isso é coação
a todo o eleitorado economicamente ativO no Estado e
que, também, viciou todo o processo eleitoral. Coação,
com abuso de poder. Nem se diga para argumentar, que
o Exmo. Sr. Presidente da República fez o mesmo, ele e
seus Ministros, no Rio Grande do Sul e no Nordeste ein
especial. O argumento está mal empregado e nada justifica. Porque, o fato da rainha da Inglaterra cometer um
assassinato ou seu Ministro do Exterior vender informações aos países comuniStas, ·não significa que todos os
habitantes do Reino Unido possam legalmente fazer o
mesmo. Significa apenas que,- cumprindo-se a lei, todos
devem ir para a cadeia!
1.4. Emprego de meio de proganda vedado por lei
Os candidatos majoritários do PDS, durante os 60
dias que antecederam, ou melhor, dentro do período inicial dos 60 dias destinados à propaganda gratuita no rádio e televisão, infringiram continuadamente a Lei Falcão e Código Eleitoral, com propaganda eleitoral fora
dos padrões legalmente permitidos. A freqUência dos
Drs. Júlio e Roberto Campos na televisão chegou a atingir até seisjsete vezes ao dia, só no canal4. Ao ponto do
Recorrente ter se dirigido ao-TRE que, por intermédio
da Corregedoria, considerou a existência da infração e
mandou cessar a propaganda. Emprego de propaganda
vedado_ por lei (art. 222 do_ C. Eleitoral) e interferência
abusiva do poder económico, país a Repórter Alba Carvalho da TV Globo denunciou a existência de um milionário contrato de 240 milhões para que aquele Canal de
Televisão, além de: só veicular propaganda dos candidatos do PDS, ainda evitasse noticias dos partidos de oposição, ou que viessem a favorecê-los. Denuncia essa
publicada na ''Revista Veja".
1.5. emissão de títulos falsos do eleitor
Iniciou-se com assalto ao Cartório Eleitoral, com o
furto de material em branco para confecção de títulos
eleitorais. Fato amplamente notíciadõ pela -impiensa local e, ao que consta, com Inquérito pela Polfcia Federal.
O fato é, que o Recorrente fez juntar ao Recurso enderaçado ao Juízo da I• Zona (Reclamação 24/82) exemplares de títulos falsos. Não se pode imaginar quantos
foram emitidos.

Prosseguiu-se, com o "estouro" pela PoHcia Federal
de um "Comitê Eleitoral" de candidatos do PDS na Vila
Santa Isabel, onde foram apreendidos centenas de títulos
falsificados e petrêchos de falsificação, inclusive para docUmentação de veículos. Existe fn-QUê-rito a resPeito i:la
Policia Federal.
Completou-se o ciclo com entrevista do Dr. José Ferreira Leite, Titular da 1.,. Zona Eleitoral, reconhecendo a
omissão do Executivo em fornecer recursos para o bom
andamento do Serviço Eleitoral e a existência de funcionários do Cartório Eleitoral mancomunados com falsãrios, a fim de "atender aos interesses de candidatos desesperados com a derrota que se avizinha com as
e1eições". Corroborada por entrevista no Exmo; Sr. Presidente do TRE pouco antes das eleições, alçegando ter
notícia do f~to estar tomando providências para que os
títulos não fo_ssem usados nas eleições que se avizinham.

e

1.6. erriissào de títulos múltiplos.
Que; embora não sendo falso, eram fabricados em duplicata, triplicata etc., com ligeiras variações nos nomes
ou filiação ou, sem variação nenhuma. Com a clara intenção de fraude, pois os títulos eram adornados com fotografias tiradas e~ épocas ·diferentes, em posições diferentes, com penteados e roupas diferentes, visando dificultar a identificação dos portadores e, muitos deles foram usados.
O Recorrente junta ao presente Recurso exemplar de
levantamento e conferência de eleitores, efetuado com
base nas listas de eleitores das Secções fornecidas pelo
Cartório Eleitoral da }9 Zona, onde se verifica a existência de_ 31_.216_ ''homônimOs", cuja conferência jã foi requerida ao Juízo da 19 Zona, para que, à vista das folhas
individuais de votação, se verifiquem os homónimos
reais e, ainda, os que votaram.
1.7, emissão de milhares de Títulos de Eleitores a me~
nores.
O Recorrente juntou à Reclamação n9 24/82, junto à
{9 Zona, dezenas deles. Não se podendo saber com exatidão, por razões óbvias, a quanto monta o total.
1.8. entrega de Títulos a pessoas não autorizadas e sua

retenÇão":
Milhares de Títulos foram entregues a cabos eleitorais
e pesoas não autorizadas por lei e, às vezes, aos preparadores do interior, que não os entregaram aos seus porta_dores, ficando os eleitores impedidos de votar pelas dificuldades e atê iinpossibiHdade de localizar suas Secções,
O fato, ãlêm de constar da entrevista do Juiz Titular da
l9 Zona, é provado pelo Recorrente na Reclamação jâ
-mencionada.
1.9. localização de eleitores fora do local de suas residêncías.
- Como os casos de Juína e Cidade Claúdia em que centenas de leitores foram designados para Secções, até duzentos QuilómetroS de suãs residências. Ficando com a
·opção de, ou não votar pela falta de transportes, ou
Submeter-se ao transporte monopolizado pelos ·candidatos do PDS e à sua coação~ Requereram a retificaÇão de
su_a designação ao Juiz da }9 Zona e ... não foram atendidos!
Ou, airlda, como o caso de Peixoto de Azevedo e Terra
Nova, em que, segundo consta, perto de quatro mil eleitores em sua maioria não receberam seus títulos, retidos
pelos Preparadores ou, receberam e descobriram que esta\1amJOütdos para votar em Secções a centenas de quilôinetros de distância, sem transporte regular, Ao que se
acrescia a inexistência de _listas das Secções, para oS eleitores descobrirem, quando podiam, os locais aonde funcionariam as secções.
I.IO. Títulos de Eleitor cancelados pelo Juiz da 1"'
Zõüa e qUe foram depois conSiderados "aptos a Votar".
O MM. Dr. JuizTítular da 19 Zona Eleitoral, atendendo ã- reiteradas reClamações do Recorrente, "descobriu"
algumas centenas, quase um milhar, de títulos em duplicafã. E, mandou que fossem cancelados. E foram, pelos
DJ. dos dias 3 e4jll. Nos dias lO esegs. do mesmo mês,
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mandou publicar a lista dos eleitores componentes das
Secções da Capital, somente.
Qual não ê a surpresa do Recorrente ao comparar as
listas e descobrir que centenas dos "títulos cancelados"
fi&Urafãln na -liSta de: "ã.ptos a votar"!
Quando se sabe que,_ mesmo tendo dois títulos, o cancelamento não atinge: apenas um. A pena estabelecida na
lei eleitoral, ê a exclusão do eleitor e não do Titulo Eleitoral! Além, evidentemente, do correspondente processo
criminal de que não se tem notícia.
Anexa-Se um _demonstrativo-relação de algumas dezenas de tais títulos. E, certamente, no andar que as coisas
vão tomando, a conclusão fii:lal é que todos os cancela~
dos votaram e mais aqu_eles que tiveram suas inscrições
originárias indeferidas! I.ll. desobediência ao Art. 45,
§§ l e II do C.E.
O MM. Dr. Juiz, ao invés de obedecer ao que está determinado nos dispositivos mencionados, delegou poderes a servidores do Cartório para que efetuassem ã confCrência de documentos qüfdristrUeni os requerimentos de
inscrição originãria, o que Veíá a: facilitar enormemente a
fraude, especialmente com relação à emissão de titulas a
menores.
1.12. emissão de milhares de Títulos de Eleitor fora de
cartório.
Após as eJeições, mediante denúncias de servidores
Públicos que se dispunham a testemunhar, pôde o Recorrente tomar conhecimento de que o MM. Dr. Juiz da
19 Zona Eleitoral determinou a confecção de milhares de
Títulos Eleitorais "fOra-di cartório", por servidores absolutamente Íf!COmpetentes legalmente para isso, em Re-

como

partições
INCRA, PROCURADORIA GERAL,
IBGE, CODEMAT, EMATER, 9• BEC etc ... Além da
aberração jurídica que foi essa "criação de cartórios particulares", o fato abriu caminho definitivo à falsificação,
pois que o Juiz jamais teria tempo material para conferir
a· quantidade real de material em branco que saía do
Carfóiio O-fiCial para os do PDS, digo, do Governo do
PDS! "São,- pois milhares dC Títulos Eleitorais nulos de
pleno direito e que habilitaram milhares de pessoas avotar nas últimas eleições.
I.l3. utilização do "voto itiilerante" ou "voto em rodizio".
Os portadores de vários títulos, duplicados ou falsos,
saíram em "alegre passeio eleitoral" no dia 15 de no~
vembro, votando em diversas cidades circunvizinhas ou
em Secções diversas na mesma cidade! O cruzamento
cumputorizado dos eleitoreS da 19 Zona, indicarâ grande
parte desses alegres eleitores, quando conferidos com as
listas. Dizem que as folhas de votação já desapareceram
dentre o_material de ~atação utilizado na última eleição.
De qualquer fonna, mesmo tendo desaparecido, o total
das pessoas que compareceram para votar (constantes
das listas), não coincidirá com o_s votantes constantes
dos mapas e boletins de urna.
1.14. títulos nulos porque firmados por autoridades incompetentes.
O DJ. do dia 24-7-82, traz Resolução do TRE designando o Dr. Omar Rodrigues de Alme~da, para ..auxiliar
o Juiz Eleitoral da 19 Zona", com delegação de competência e jurisdição voluntária para assinar títUlos eleitorais de todos os Municipios integrantes da 1"' Zona, à exceção da Capital.
Evidentemente que a figura inovadora do "Juiz Eleitoral Auxiliar, com competência e jurisdição voluntária limitada, por Delegação do TRE", inexiste na Legislação
Eleitoral. Nem está inscrito no elenco do art. 30 entre os
a tos da competência da Corte, como, também, a Organi-zação Judiciãría local não faz previsão alguma sobre o
fato, nem tampouco a Lei Orgânica da Magistratura. A
interpretação possível do parágrafó único do art. 32 do
C. Eleitoral, citado como sucedâneo da Resolução, com
a devida vênia, so pode ser a de que, utiliza.ndo-se o Tribunal de sua prerrogativa do art. 30, IX, do Código Eleitoral e subdivindo a circunscrição em mais de uma zona
eleitoral, nas Zonas onde houver mais de uma Vara, po-
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derá, tanto designar somente uma para o Serviço Eleitoral, de uma Zona ou, de várias. Isto é, poderá ltaver
várias zonas funcionando so_b a jurisdição de uma única
vara, mas, não, uma zona sob a jurisdição de várias- v a~
ras. Porque o caput do artigo 32 referido é muito claro
em que "Cabe a jurisdição de cada uma das Zonas Eleitorais a um Juiz de Direito em efetivo ex.erdcio que goze
das prerrogativas do art. 95 da Constituição". PQ_rtªnto,
é limitador o dispositivo quanto à jurisdição do Juiz
Eleitoral e, além disso: o Código Eleitoral não consigna
em nenhum dispositivo o poder ao TRE de delegar competência, voluntária, parcial e limitada, de 'um Juiz Elei-

toral a outro.
l.l5. Ausência de poliCiamento no dia das eleições
O que permitiu verdadeiro massacre aos partidos de
oposição, por parte dos. fiscais e cabos eleitorais do PDS.
O Recorrente, temeroso do fato, antes das eleições, requer regularmente a requisição de Força Federal para
várias localidades. Entretanto, não foi atendido, sob a
alegação de que havia o compromisso do Comando da
PM de que o Policiamento seria reforçado no dia das
eleições. E o que-se viu foi exataniente õ contrário;Al8.1
ponto que um integrante desse Tribunal ao ser adY_e_rtido
do absurdo que ocorria na Escola Industrial, na Capital
(5), ali se dirigiu para verificação pessoal. E, confessava
ele depois, tal a virulênica que não teve coragem de tomar providências pessoais, com medo de ser agredido
pelos Cabos Ele_itorais é "Fiscais".

que o acompanhavam. Isso, quando saiu em perseguição
do "observador'' designado pelo Dr. Juiz Eleitoral para
transporte de uma urna da Guia e que, ao invês de ir
para o Ginãsio da Lixeira, estava sendo entregue no tal
"Posto de Recepção" do Cristo Rei...
1.20. Apuração dos votos realizadas com coação
Em que os fiscais foram continuamente ameaçados de
expulsão do recinto e quase sem direito a reclamar, com
boletins expedidos com longo atraso, propiciando atê
suspensão das apurações; contagem de votos em separado, misturando-os aos demais votos não impugnados da
urna e contaminando-os, do que existe "Representação"
tempestivamente apresentada ao Calenda TRE e não
providenciada nenhuma atitude interruptiva da irregularidade.
1.21. Apuração de votos da primeira Zona por Junta
Apuradora Incompetente
O DJ de 30-9-82 publicou o desdobramento das Juntas
Apuradoras da Primeira Zona Eleitoral. Mas o presidente da Junta n"' 2, Dr. Omar Rodrigues Almeida substituído pelo Dr. Diocles Figueiredo, embora continuasse em
funções de Juiz Auxiliar Eleitoral. Ninguém foi intimado
regularmente da substituição. E, o que é pior. Terminando o Dr. Diocles a apuração dos Municípios que comp-etiam a sua Junta, passou a apurar votos do Município da
Capital, da jurisdição legal de outra Junta. Portanto,
apuração nula, PO:is efetuada por Juiz incompetente.

1.17. Utilização de cédulas adredemente preenchidas

[[:...:... O Direito
O Recorrente, devido à exigi.lidade do prazo recursal,
apenas indicará alguns tópicos da discussão Juridíca que
enseja o extenso relato das irregularidades acima. Que
demonstram, sem sombra de dúvidas, a-existência de um
amplo "processo fraudulento", de carãter continuativo,
constituído de inúmeros atas separâveis entre si, lícitos,
nulos, anuláveis. Mas, lígados todos por um .. intuito ulterior ilícito" de fraudar a lei eleitoral como um todo,
am_p~rando-se em supostas preclusões parciais. Que funcionaria como um remédio heróico, uma porção mãgica,
capaz de coonestar e fazer convalescer tôdas as nulidades
praticadas e anistiar todos os crimes cometidos contra a
moralídade do pleito em Mato Grosso e, especialmente,
na l ~ Zona Eleitoral.

Seja pelo ''voto em corrente", seja pela substituição
posterior do conteúdo de urnas, a verdade é que foram
utilizadas centenas, talvez milhares de cédulas oficiais,
preenchidas anteriormente pelo mesmo punho. Como
relatam os recursos do PT ~m Diamantino e PDS em
Alta Floresta.

II. L Fundamentos do Presente Recurso
O Código Eleitoral em seu artigo 262 preceitUa que:
"Art. 262. O recurso contra a expedição de diploma
caberá somente nos seguintes casos:
I - ineligibilidade ou incompatibilidade de candidato;"

E, juntou o Recorrente à Reclamação n"' 24/82, jã referida, exemplar de cédula "votada", devidamente assinada pelos mesârios e que foi encontrada no dia 16 num
terreno baldio no Bairro Cristo Rei em Vârzea Grand~.
numa inequívoca demonstração que urnas forãmYfoladas e seu conteúdo substituído.

IV - concessão ou denegação do Diploma em manifesta contradiçãO com as provas dos- autos, na hipótese
do artigo 222",
Por sua vez, o mencionado artigo 222- áeclara, verbis:

1.16. Ausência de policiamento em volta da Capital,
com desobediência à ordem judicial
Por insistência do Rectamente, o MM. Dr. Juiz Eleitoral da I• Zona, determinou à PM e DPRF, o estabelecimento de um cordão sanitârio em volta da Capital, a
partir do dia 15 de novembro, a fim de coibir o transporte irregular de eleitores e a atuação dos eleitoreS1tinerãn- tes". Ao verificar o cumprimento da ordem do dia 15,
verificou aquele Magistrado que não existia nenhum policiamento e o transporte ileS:al era fCito descaradamente,
entre os vârios Municíp,ios circunvizinhos à CapitaL Encaminhou expediente a esseTRE no próprio dia 15 sobre
a irregularidade._

"Art. 222. t: também <i.nulável a votação quando viciada- de falsidadi:;- fraude, coação, uso de meios de que
1.18. Transporte irregular de urnas
trata o art. 237, ou emprego de processos de propaganda
Como os casos de Porxoréo em que as urnas dos Disou captação e sufrágios, vedado por lei".
trítOS foram parar na Residência do SERMAT e só no
Eici pois patente que, em se tra_tando de ine!igibilidadia seguinte foram para: Barra do Garças como noticia
e de fraude, inquestionavelmente a lei admite o recurrecurso do PDS daquele Município. Ou, de Alta Floresso contra a expedição de .diploma.
ta, em que as urnas saíram de avião daquela localidade
Quanto à tempestividade, se fundamenta o Recorrente
às 6:00 h do dia 16, só apartando no Ginãrio da Lixeira
na disposição do art. 219 de que "na aplicação da lei e leiàs 18:00 horas do mesmo dia, quando se gastam umas
____ torai o Juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que
duas horas de Alta Floresta a Cuiabâ! E, ainda, -0-C:Scjuiela se dirige" e, parágrafo primeiro, art. 223, ambos do
sitíssimo fato de que, chegando ao Ginãsio da Lixeira, os
C. E., que dispõe: "se a nulidade ocorrer em fase na qual
Fiscais que acompanhaVam· as urnas, só- podiam adennão possa ser alegada no ato, poderá ser ariiida na pritrar o recinto, quinze oU vinte minutos dCPois! Nunca
meira oportunidade que para tanto se apresente". E os
junto com as urnas!
parágrafos 29 e 3~' do mesmo artigo estabelecem ainda a
1.19. Montagem de "falso posto de recepção de urnão-ocorrência de "preclusão"para nulídades baseadas
nas"
em motivos ..supervenientes" ou dç "ordem constitucional".
Na Agência do SERMAT na Várzea Grande foi monOra,-é princípio sediço de que nenhuma ••preclusão",
tado um falso posto de recepção de urnas, com. "funcio"decadência" ou "prescrição", em matéria de fraude,
nários", faixa de identificação "Justiça Eleitoral - redolo, simulação, etc.. , começa a fluir antes que o interes.cepção de urnas", etc ... e que identificado pelo Fiscal do
sado tome conhecimento do fato fraudulento, doloso ou
Recorrente, João Basco Nazareno e outras três pessoas

de

simulado. Os fatos <irregulares de que o Recorrente to·
mau conheci~ento durante o processo eleitoral, desde a
qualificação, até a apuração, foram semJ:!re denunciados
à Justiça Eleitoral, como vem demonstrando na expo·
siçã6 dos fatos, feita no presente recurso.
Mas, não poderia o Recorrente sequer suspeitar de outros como: delegação de poderes do Juiz eleitoral para
que funcionãrios "conferissem" e devolvessem doeu~
mentos que instruíram requerimentos e qualificação originária; ou que o mesmo Juiz tivesse tomado a deliberação, não comunicada a ninguém, de criar cartórios
particulares em repartições públicas subordinadas ao
Gove"rno do PDS, para confecção de títulos eleitorais ou
que o mesmo Juiz estivesse expedindo todos os títulos
eleitorais da 1• Zona, sem a Publicação de Editais dos_ requerimentos; ou que, cancelando o mesmo Jufzo centenas de títulos por duplicidade, ao invés de excluir o eleitor, viesse a relacionar os títulos cancelados como "aptos
a votar"! Tais fatos e muitos outros, como os dos menores, dos defuntos, das praças de pré, votando, só vieram
ao CO!Jf\~imento do Recorrente após as eleições,
Ora, está impedido constitucionalmente de votar; defundo também, porque não existe fisicamente; título falso não pode ser impugnado, porque inexistiu processo
para sua expedição; se a PM não cumpre decisão da Justiça e permite a infração da lei, como combater o fato?
Em torno de todos esses fatos, foram apresentadas reclamaç_ões oportunas,- sobre os que se conheceam, repita·
- se - mas, sobre aqueles impossíveis de se conhecer, tal
não era possível e não se pode falar em '"preclusão".
Ademais disso, como jã se afirmou, a fraude não se
constitui de um ato. E nem sempre os atas que constituem o processo fraudulento são ilícitos, quando isoladamente considerados. A fraude é um processo continu:itivo, constituído por vãrios atos, ilícitos ou não, Hgados pela má-fé e pelo intuito ulterior clandestino de violar a !~i. E que só se desmascara ao final do processo.
Portanto, nem sempre se terâ de decretar a nulidade de
determinados atas que compuseram o processo. O que se
precisa é decretar a ineficácia do processo fraudulento
como um todo. Anulando-se, concomitantemente, os
a tos nulos e anuláveis, permanecendo válidos os que valerem. Mas, todos reconhecidamente ineficazes para a
consumação do intento ulterior clandestino e ilícito de.
fraudar a lei nos seus e[eitos sobre o mundo real.
Como, por exemplo, invocar "preclusão" para todas
as nulidades de títulos eleitorais qUe se estã6I"tvantando,
quando nehum deles foi precedido de edital de que fala
claramente a lei eleitoral como exigência catC:g6ríca, nos
§§ 6" e 7~> do art. 45? Estamos anexando as coleções dos
D.J. dos meses de maio, ftinho, abril e julho de f982,-~a
quais -não se encontra um O nico edital referente a pedi·
dos de inscrição primária.
E o Juiz da J• Zona Eleitoral informa em requerimen·
to que lhe foi endereçado, cuja cópia segue anexa, que
" ... jamais foram feitos tais editais".
Tã.o importante é o edital, fundamental mesmo, a validade do título, que a Lei n" 6.996/82 que tratou do processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais estabelece a exigência em seu art. 79 e §§ ]I' e 29, de que, em
substituição aos editais, se remeteu aos Partidos Políticos, relações dos eleitores ínscritos originariamente,- ou
por: transferência com os respectivos endereços.
Os votos dos "falsos eleitores" foram, como jâ se disse, impugnados em grande parte pelos fiscais do Recorrente e foram tomados ••em separado". Entretanto, na
apuração, as Mesas e Juntas, se recusaram a proceder à
"apuração em separado" à misturaram os votos, contaminando as. urnas. O Recorrente recorreu do_ absurdo,
mediante Representação a essa Corte e, até hoje, aguarda solução ..

III- Provas
O Recorrente anexa ao presente Recurso provas referentes à maioria de suas alegações.
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Outras, com fundamento na disposição do art. 399;
caput. do C.P.C., o Recorrente requer sejam requisita-

r:... adOÇão de prOvidências cabrveis à promoção da ies-

dos:

toral, nos termos dos arts. 239 e 309 do C. El!'!itoral.

-ao Juiz da l' Zona Eleitoral fotocópia de todas as
peças e documentos que instruem a Reclamação n9
24/82, do Recorrente,
-que o mesmo Juiz informa quantos títulos eleitorais
mandou confeccionar em Repartições Públicas, quais as
Repartições e o número seqUencial que tomaram os titulas, bem como, as datas em que se iniciou e terminou tal
feitura;
-à Casa Militar do Governo do Estado, a relação
dos vôos realizados pelas aeronaves do Estado nos últimos 90 dias que antecederam as eleições, bem como arelação dos passageiros de tais vôos;
-ao D.A.C. cópias dos planos de vôo das aeronaves
do Estado, bem como das firmas Enco, Trivelato e Cons~
tran ou Itamaraty, nos últimos 90 dias que antecederam
às eleições;
-A Secretaria da Fazenda, fotocópia dos contratos
de aluguel do_s painéis existentes na Capital em que está
afixada a propaganda do "Concurso Xavantinho" da~
quela Secretaria, bem como, comprovantes dos custos
com a impressão dos cartazes respectivos. Para comparação, porque os painéis são os mesmos usados pelos
candidatos majoritários do PDS;
-ao D.P.F., cópia de todos os Inquéritos já conclufdos ou, em andamento e que se relacionam de alguma
forma com o processo fraudulento ora denunciado;
- à Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, para
que forneça fotocópias relitfivas à represe[úação apresentada pelo Recorrente quanto à presença dos candidatos majoritários do PDS na televisão, bem como da decisão respectiva e recursos que cOntra ehl se interpuseram,
incluindo~se Mandado de Segurança impetrado pelo
PDS e respectivas decisões e iecurSos, se tiver havido.
E toda e qualquer outra prova que for julgada necessária, pois que o Recorrente fundamenta sua preten-são
na disposição do Art. 270, em combinação com Art. 270,
caput, do C. Eleitoral, pelo que as requisições deverão esclarecer que deverão ser atendidas no prazo improrrogável de cinco dias. Jncumbindo as providências à Justiça
Eleitoral, já que, em- se tratando de argüição de fraude, à
parte só compete a indicação "dos meios a ela conducentes".
Protestando pela juntada de novos documentos, o Re~
corrente requer ao Calenda Tribunal:
a- cassação dos diplomas expedidos em favor dos
candidatos do Partidos Democi-âtico SOcial a Governador do Estado, Vice~Govern"ãdor, Senador e seus Suplentes, Deputados Federais e Estaduais e Prefeitos e Vereadores dos Municípios integrantes da l • Zona Eleitoral, expedindo-se, quanto aos últimos, a respectiva or~
dem ao Juiz Eleitoral da 1• Zona;
b -cancelamento do registro dos candidatos a Governador e Senador do PDS;
c- declaração de ineficácia de todo o processO eleitoral da Zona Eleitoral, da qualificação à apuração, com a
decorrente declaração de anulação do pleito realizado
em 15 de novembro p, findo;
d- realização de imediata revisão do eleitorado da I•
Zona Eleitoral, sob a supervisão da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral e assistência dos Partidos,
com a exclusão dos eleitores ilegalmente qualificados
(falsos, múltiplos, de menores, defuntos e praças do pré),
nos termos do § 111 do Art. 71 do C. Eleitoral, combinado
com incisos I e III;
e - renovação das eleições_ nos municípios que integram a 1• Zona Eleitoral de Mato Grosso, j_ã que o nú~
mero de votos anulados será muito superior à diferença
final dos sufrágios entre os candidatos majoritários do
Recorrente e PDS, poiS que a -ineficácia reconhecida em
razão da fraude atingirá o processo eleitoral total, mesmo considerando-se apenas os aspectos previstos no§ li'
do Art. 72 e Art. 224 do C. Eleitoral;
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ponsabilízação críminill dos infratores da legislação eleiTudo isso, após regular intimação dos Partidos Políticos e candidatos Majoritários, litisconsortes nescessârios
e facultativos, respectivamente, para que acompanhem
até final, processamento e julgamento do presente Recurso.
Termos em que,
P. e E. Deferimento,
Cuiabá, 24 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, Delegado junto ao TRE.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) _:_·concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL PABTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) ...:...·sr. Presldetlte; Sr's.
senadores:
É com justificada satisfação que, embora concisamente, assorilo à üibima para, nos limites deste sumário pronunciamento, registrar a inauguração, em janeiro pitssado, de mais três agências do Banco do Brasil em São
Cristóvão, Japaratuba e Itaporanga,
Prossegue, destarte, o Banco do Brasil, na implementação das diretrizes características da dinâmica gestão do
ilustre Presidente Oswaldo Colin, no sentido de promover uma política descentralizada de irrigação de crédito
através da rede das agências disseminadas no território
-nacional, complementada com a instahlção dos Postos
Avançados de Crédito planejados para o atendimento
das necessidades de assistência creditícia aos produtores
das_ zonas rurais.
Com a instalação das agências de São Cristóvão, Japa~
ratubã e Itaporanga D'Ajuda, atende o Banco do Brasil
às aspirações daqueles importantes municípios sergipanos.
A instalação da Agência de São Cristóvão, contou
com a presença do operoso Diretor de Crédito Comercial e Industrial, Dr. Nilson Miranda da Motta, repre~
sentando O Presidente Oswaldo Colin.
A presença desse ilustre representante do Presidente
do Banco do Brasil merece destaque especial por se tratar de um administrador eficiente e capaz, a quem o Nor~
deste deve relevantes serviços, em face do seu permanente interesse no tocante ao atendimento das necessidades
de toda a região.
Cumpre-me, ainda, nesta ligeira comUnicação, assinalar a presença do Dr. Josê Figueiredo, representante do
_Governador do Estado, General Djenal Tavares de
Queiroz, que na qualidade de Presidente do BANESE,
falou sobre a importância da agênciafecém-inaugurada,
no día 8-1-83, bem como, do Superintendente do Banco
do Brasil em Sergipe, Dr. José Leopoldo de Souza. o
qua[, como Superintendf!nte, tem desenvolvido uma
atUação da maior significação para o desenvolvimento
~onómico de Sergipe.
Cõ_ngratulo-me c_om os Municípios beneficiados: São
Cristóvão, Japaratuba e Jtaporanga, felicitando os seus
habitantes, no momento em que se concretizam as suas
aspirações no concernente à instalação das mencionadas
agências do Banco do Brasil, cujo funcionamento muito
contribuirá para estimular o respectivo desenvolvimento
agropecuário e industrial.
Desejo, muito especialmente, destacar a inauguração
da Agência de São Cristóvão, ex-Capital do Estado, município ao qual dediquei, como ex-Prefeito, ãlgunS
anos da mínfta vida, --motivo pelo qual formulo os
mais sinceros agradecimentos ao Presidente Oswaldo
Colin e sua equipe de administração do Bimco do Brasil,
destacando a presença do Diretor Nilson Motta, na sua
inauguração.
Senhor Presidente,
Solicito que seja incorporado a este meu pronunciamento, o telegrama que recebi do Presidente Oswaldo
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Colin, quando da itiàugurã:ção da agência do Banco do
Brasil em São Cristóvão.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI·
VAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Do: Banco do Brasil - Presidência - Brasflia- DF
Para: Exml' Sr.
Senador Lourival Baptista
Senado Federal
Nesta
Presi 83(111 -

7-1-83 .

Ao regozijo do Banco do Brasil de inaugurar uma filial no Município de São Cristóvão, no_próximo dia 8-183 -terra natar'de V. EX'- associo a minha pessoal satisfação e grata honra, de poder, na oportunidade, homenageãr- o hcimeln público, cuja ampliada visão da
problemática naCional o credenciou como porta-voz seguro dos altos interesses de Sergipe e da Nação no SCriado Federal.
Impossibilitado de comparecer pessoalmente ao evento e, ao me fazer representar, na solenidade inaugural,
pelo Dr. Nilson Miranda Motta, Diretor de Crédito Comercial e_ Industrial, renovo a confiança do Banco do
Brasil no futuro do Município de São Cristóvão e de sua
gente.
Cordiais saudações,
Oswaldo Rob_erto Colin
Presidente.
O SR. PRESID.~NTE (Odacir Soares)- Nada mais
havendo que tratar, vou declarar encerrada a sessão, de~
signando para a próximit sessão ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA
l
Votação, em turno 11n1Co, do Requerimento nl' 108, de
1983 de autoria do Senador Benedito Canelas, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de~
sarquivamento do Projeto de Resolução n~> 42, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a
elevar em Cri 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões,
novecentos e setenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Votãção em turno único, do Requerimento n9 120, de
1983, do Senador Pedr.o Simon, solicitando nOs termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~> 151, de 1982, de sua autorla, que revoga o Decreto-lei nl' 1.910, de 29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre contribuições para o
Custeio- da PreVidência Social.
3
Votação, em turno único, do Rf!querimento nl' 121, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canelas, solicitando, nos ternios do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 154, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT)
a elevar em Cri 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

A
Votação, em turno único, do Requerimento n9 122 de
1983, do Senador Pedro Simoit, soiiciúmdo, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n~> 155, de 1982, de sua autoria, que fixa prazo Para atualização de valores previstos em tabelas de incidência do imposto sobre a renda na
fonte e dá outras providências.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 123, de
1983, so Senador Jorge Kalurne, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nl' 156, de 1982, de sua au-
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rial Urbano e de Transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos por componentes da Força Expedido• nária Brasileira.

6

15

do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
_do Projeto de Lei do Senado n9 160, de 1982, de autoria
da Senadora Laélia de Alcântara, que restringe a disponibilidade d_os bens imóveis do analfabeto.

Votação, em turno único do Requeriinento nY 124 de
1983, de autoria do Senador Benedíto Canelas, sOiíChando nos termos do art. 367 .do Regimento Interno o d~ar
quivamento do Projeto de_ Resolução n'>' 158, di 1982,
que autoriza a Prefeitura Munícij:mr-ae-ROna-6nópolis
(MT) a elevar em CrS 73.169.900,00 (setenta e três mi-

VotaÇão, em turilo único, do Requerimento n9 135, de
1983; -d-o SenadOr Mário Maia, Solicitando, nos termos
do art. 367. do Regimento Interno, o desarquivamento
do Pi'ójeto de Lei do Senado n9J7, de 1982, de autoria da
Senadora Laétia de Alcântara, que altera artigos do Código Civil (Lei n9 3.071, de )9 de janeiro de 1916, com alterações posteriores).

Votação, em turno único, do Requerimento n9-l44, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivainento do Projeto de Lei do Senado n9 187 de 1982, de
sua autoria, que instituí a Semana do Jovem, e dá outras
providências.

to ria, que denomina "Rodovia Euclides da Cunha" ·arodovia federal BR-364 que liga as cidades acreanas do Rio
Brando e Cruzeiro_ do Sul-Fronteira com o Peru.

lhões cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada.
7
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 126, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de_ Lei do Senado n~' f71, de 1982, de sua autoria, que institui zona franca na cidade de Cruzeiro do
Sul, Município do Estado do Acre pelo prazo que especi-fica, e dâ outras providências.

Votação, em turno único, do Requerirriento n~' 127, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do SCnado n~" 224, de 1982, de sua autoria, que autoriza O Poder Executivo o instalai' os Cufsos superiores que menciona no Município de Cruzeiro·
do Sul Estado do Acre, e dá outras providências.

9
Votação, em tureno único, do Regimento nq 129, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 36í' do Regimento Interno_, o desarquivamento do Projeto_de Lei do Senado n~' 51, de 1981, de sua
autoria, que dã nova redação ao§ 19 do art. 39, da Lei n~'
5.99~ de 14 de dezembro de 1973, que regulamenta o direito autoral no Brasil.

10
Votação, em turno único, do Regulamento n9 130, de
1983, do Senador Raimurrdo Parente, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 62, de 1981, d_e sua autoria, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia
elétrica água, gás e telefone, pelas empresas coriCesSio';.
nãrias de serviços públicos e dá outras pro:vidências.
11

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9l3l, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitanóõ~--ilOS
termos do art. 367 do_Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 76,-de 1981, de sua
autoria, que altera dispositívos da Consolidação das Leis
do Trabalho.
12
Votaçüo, em turno único, do Requerimento n9 132, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nOs
termos do art. 367 do Regimento Interno, 6 desarquivamento do Projeto de Lei do S_enado n9 199. de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre apun:rç-ão- de saldos disponíveis em caderneta de poupança e dá outras providêndas.

13
Votação. em turno único. do Requerimento n9 133, de
19!-:3, do Senador Raimundo Parente, solicitando~ _nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
mento do Projeto de Lei do Senado n' 3_04, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre o S-erviço de vigilância em
navios. por \'igias portuários e determina outras providências.
14
\'i,n,t~;ti<l. em
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25

Votação, em turno único, do Requerimento n9 136, de
1983, do Senador Mário Maia, soliéitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno,_ o desarquiv?mento
do Projeto de Lei do Senado nl' 19, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que dá nova redação ao
art. 370 do Código Civil.

Votação, em tumo único, do Requerimento n9 145, de
1983,' de autoria do Senador Affonso C~mar8:o, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 114, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba
(PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões,
seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqtlenta e cinco
mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.

17
Votação, em turno único, do Requerimento n9137, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nt~.4l, de 1982, de autoria da
Senadora Laêlia de Alcântara, acrescentando artigo ao
Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que institui a
Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências.
18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 138, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos _termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que autoriza modalidade
de concurso de prognóstíCos da Loteria Federal, regida
pelo Decreto-lei nç 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências.'
19
Votaçã-o, em turno únicO, do R~querimento nl' 139, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do arL 367 ·do Regimento Interno, o desarquivame,nto
do Projeto de Lei do Senado n~' 51, de 19.82,_-d_e autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, .que. acrescenta artigo à
Lei n'l' 6_162, de 9 de dezembro de 1974, que cria o Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Sociat- FAS, e dá outras providénclas.
20

Votação, em turno único, do Requerimento n9 140. de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena-do n9 53, de 1982, de sua
autoria, que assegura" à filha solteria, maior de 21-anos,
não ocupante de cargo público permanente, a pensão
km porá ria de que trata u Lei n\' 3.373, de 12 de março de
1958.
21
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 141, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei dsJ Senado n~> 60, de 1982, de a_utoria da
Senudora Laí;:liu de -:\lcânturu, que acrescenta artigo ao
Decreto-lei n~ 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS.
22
Votação, em turno único. do Requerimento nl' 142, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n9 126, de J 982, de
sua autoria. que Jj.;pi'it: ~(1hrc o rrça/\) CJitinlü do Direito
de I .•nç:•me111u dn IrllP<hlu Sohre a R{'nda

26
Votação, em turno único, do Requerimento n9 146, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 164, de
I9SJ, que autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco
Beltrão (PR) a elevar em CrS 236.037.296,38 (duzentos e
trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa
e seis cruzeiros e trinta e oito centavos) o_ montante de
sua dívida consolidada.
27

Votação, em turno único, do Requerimento [19 147, de
.1983, de autoria do Senador Lourival Baptista, soHcftando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 187, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de _Sergipe a elevar
eril.Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
28

VotaçãO, em turno único, do Requerimento n~" 148, de
]983, de autoria do Senador Lourival Baptista, solicifãn:~
do, nos termos do arL 367_ do Regimento Interno, o desaiquiVamento do ProjetO de Resolução n9 223, de 1981,
que autoriza o Estado de Sergipe a contratar op"efação
de empréstimo externo no valor de USS !0,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos) destinado ao
programa de investimento do estado.
29

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, ~e
1983. de autoria do Senador Affoma.) Camargo, solicitando, noS tennos do ar!. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto _de Resolução n9 1t, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba
(PR) a elevar em CrS 288.499. WO,OO (duzentos e oitenta
e oito milhões. quatrocentos c noventa e nove mil e cem
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
30

Votação, em turno único, do Requerimento n9\50,de
_-1983...-de_autoria do Senador Affonso Camargo, solicitando, no~ termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n'õ' _19, de
1981. que autoriza o Governo do Estado do Paraná a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 40,000.000-.00 (qUarenta mi1hões de dólares norte~
americanos) destinado ao programa de mvesttmentos
;iaquek estado.
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DISCURSO PRONUNC/XDO PELO. SR.
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE IIH-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senador Murilo Badaró realiza, há bastante tempo,
como é do conhecimento desta Casa, vários estudos a
respeito da implantação do voto distrital no Brasil.
Ocorre que a S. Ex• foi distribuído anteriormente, na
Comissão de Constituição e Justiça, que tive a honra de
presidir até fevereiro de I9_8_3~Um projeto de lei pertinen~
te a essa matéria.
Deseja- o nobre Senador prosseguir nesses estudos e,
para esse fim, pede o desarquivamento do projeto de autoria do eminente Senador Tá"i'SCfDutra, um dos trabalhos mais bem elaborados, um dos trabalhos mais competentemente feitos cjue conheço nesta Casa.
Sabe o Plenãri"o-que o Governo se empenha por remeter ao Congresso Nacional um projeto de lei disciplinan~
do o voto distrital misto, em cumprimento a urna norma,
um preceito constitucional.
Várias reuniões já foram realizadas no ârribito do Ministério da Justiça, onde se constituiu uma comissão especial para o estudo dessa matéria, e a Liderança do meu
Partido jã participou, juntamente com o Sr. Ministro da
Justiça, de um exame, em caráter preliminar, do a.nteprojeto que se elabora naquela Cas~ o qual está praticamente ultimado e, após a apreciação do Senhor Presidente da República, deverã ser encaminhada ao Congresso Nacional. Se-lo-ã, sem dúVida alguma, sem carãter de urgência de maneira que esta matêria, que irite-fessa a todos os partidos e não apenas a um em particular,
possa ser examinada cuidadosamente na Câmara dos
Deputados, por onde começará a tramitação, e pelo Senado da República.
A maioria entende que é indispensável acelerar esses
estudos e é conveniente que o Congresso Nacional decida a respeito dessa matéria, porque a eleição _de 1986 deverá ser realizada sob a êgíde desse dispoSitivo conS:titUcional.
Ouvimos, não poucas vezes, -nestã Casa como no Congresso Nacional, pela palavra de eminentes representantes da Oposição, a :ifirmatfva de-qUe -a aitefação da legislação eleitoral se deixava sempre para a última hora,
como se fosse intenção do Governo atropelar esses pleitos ou criar dificuldades aos ·partidos políticos, no t-egistro dos seus candidatos e na disputa dos pleitOs eleitorais
em todos os níveis, nos municípios, nos Estados e no plano federal.
Tal nunca ocorreu; a cédula única, que foi instituída
no ano passado, durante muito tempo foi malsinada,
como um expe-diente do PDS para prejudicar o pleito e
para impedir a manifestação líVi'e do eleitorado.
No entanto, a eleição geral de 1982, com coincidência
de mandatos de vereadores, prefeitos, deputados federais
e estaduais, senadores-e governadores foi a que apresentou, ao longo dos últim-os anos, o menor índice de votos
nulos e de votos em branco e a abstenç-d.o fof das-mais
baixas, também, no pleito de 1982. E a eleição veio mostrar que a cédula instituída concorreu. muito-, para o êxito desse pleito e evitou nulidades maiores, votos em
branco em grande número, como inevitavelmente teria
ocorrido, se mantivéssemos a cêdula oficial dentro da
coincidência genil das eleições em 1982~Eu espero, portanto, que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, possam passar, tão logo chegue a Mensagem do Poder Executivo com o projeto disciplinando o
voto distrital misto, ao exame desta matéria, para que se
decida a respeito de assunto tão relevante, que envolve
interesse de todos os Partidos políticos, tema que não
deve ser empurrado no tempo, para uma data próxima
das eleições de 1986. E como achamos que essa matéria
deve ser examinada, debatida exaustivamente, sem prazo, por todos os Partidos, como nós entendemos que este
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projeto que chegará _ao Congresso é um texto sujeito a
aperfeiçoamentos, e serã aperfeiçoado através do debate
das duas Casas, é oportuno, é necessário que se reúna
tOda a matéria existente para o estudo global desse tema,
a respeito do qual há controvérsias dentro do meu Partido, como nos Partidos de Oposição. Esta ê a razão pela
qual o Senador Murilo Badaró, Vice-Líder do Governo,
pede o desarquivamento do projeto de lei de autoria do
eminente Senador Tarso Outra, a respeito do voto distrital. Não estamos cogitando, através do Vice-Líd~r. de
dar preferêncía ou eStabelecer precedência deste projeto
em relação a outros projetas que existem em tramitação
-_ no CongreSSo Nacional.

eu em meu pronunciamento nesta Casa, na abertura des_ta_sessão legislativa, não é, por natureza, um regime fra- c6. Fracos podein ser os homens incumb~Ç-os de defendê*
la. Mas ela precisa ter uma lei que a resguarde de quantOs, a qualquer pretexto, pretendam vulnerá-la. Esta lei
hã -de se compatibilizar com o resguardo dos direitos
fundamentais do indivíduo, do cidadão com as garantias
que estão previstas no texto constituciorial e hã, também,
de resguardar a segurança nacional, a segurança do País
e das suas instituições democráticas.

0 desejo do Senador Murilo Badaró, a mim manifestado, como relator-que já foi de matéria idêntica, antes,
na ComissãO de ConstitUição e 1ustiça, é começar a fazer
um levantamento completo de tudo que existe a respeito
do voto di~trital, tramitando no Senado e na Câmara
para que possamos, tão logo chegue essa mensagem, enceta:r ·esse habalho que é de extrema imPortância para os
Partidos políticos.
Por isso, Sr. Presidente, é que concordamos com a inclusão deste item.

O Sr, Affonso Camargo- Permite V~ Ex• um aparte?

O SR. ALbYSIO CHAVES- POis não, com- muito
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiHo. Fazendo
soar a ciiinpalnlia.) . . :.:sinto informar a V. Ex' que, em
encaminhamento de votação, não cabem 'apartes.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. PréSidente, con--duind.o, ]ã cl_ue estou- impossibilitado -de ouvir o nobre
Senador pelo Paraná, espero que na oportunidade do debate do voto distrital se possa encontrar uma forma suptapa·rtidária de consenso para solução desse problema
que, insisto, interessa a todos os Partidos Políticos do
País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 10-3-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOY§IO CHAVES-:- Sr. Presidente, não temos nenhuma objeção a que a matéria venha a exame e
decis_ão_ imediata do Plenário. O requerimento formulado pelo eminente Senador Nelson Carn·eiro foi lido ontem e anunciado pelo Presidente da Casa, Senador Nilo
Coelho, dizendo que seria, na forma do Regimento lnterno, distribuido à ComissãO competente para parecer.
M3:S, como bem acentuou o nobre Senador Nelson Carnelrõ~ e_s"te- p3.recer ~é oral. Isto indica que a intenção do
Regimento é a de aCclerar a apreciação da matéria, não
ficando sujeito o parecer a Umã man-ifestaçãO formal-da
Comissão Tecnica- que, hormalmente, se reúne uma vez
por semimi no Senado. De sorte, Sr. Presidrbnte, que não
temOs Iienhuma objt:ção a que, na sess-ão db sexta-feira,
-pela Comissão de Segurança NaCional, seja relatado, no
plenário, n-a forma estatufda pelo Regimento, a indicação do emiri.iiite Senador NelsOn Carneiro:
Como tive oportunidade de dizer a S. Ex', a nossa
aquiescência, a do meu Partido, representa~ na realidade,
desejo de abrir a um exame isentQ, a um _exame criterioso, esta matéria, que _é de r~levante importância para
o País. O PDS sempre teve cautela de evitar que debates
de certas matérias pUdessem ser arrastados para campo
onde não fossem feitos com indispensável isenção, máxi·
me em se tratando de tema de natureza técnica, de natureza jurídica, porque já ouvi, nesta Casa e fora dela, a
afirmativa de que o Brasil é o único pais que tem lei de
segurança nacional, o que não é exato. Tive opOrturiidade, inclusive, quando examinei as prerrogativas parlamentares, de citar lei, de certa maneira, em alguns aspec-tos, mais drástica que a brasileira, na Inglaterra e nos Estados Unidos da América do N arte. A democracia, disse
-0

Ora, Sr. Presidente, o Regimento do Senado prevê.
para exame desta natureza, a constituição de comissão
especial que, em sendo uma comissão transitória, Pode,
no entanto, pelo prazo que julgar conveniente, estudar e
estudar acuradamente, t~_mas de i_nte-resse desta Casa ou
do País.
Venho, a propósito, recordar que ainda nas sessões legislativas passadas, nesta Casa, instituímos uma Comissão Especial para estl!dar o júri popular. Essa Cõrilissão
- fOi presidida pelo eminente Senador Paulo Brossard e
teve como relator o eminente Senador Murilo Badaró.
Dela fizemos parte e depois de recolher subsfdios valiosos, de ouvir especialistas do ramo do Direito, advogados, magistratos, representantes da OAB, do Instituto
dos Advogados, do meu estado veio o eniinCnte Professor e p-énaliSta, Sr. AldebarQ Klautau, que proferiu uma
bela conferência nessa Comíssão-e concluiu ele por apresentar um anteprojeto que, depois, se transformaria num
projeto de lei viSando à modernização da instituição do
júri.
O Sr. Nelson Carneiro -Permite V.Ex•?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não!

O Sr: Nelson Carneiro- V.EX•se refere a essa iniciativa e eu quero aproveitar a oportunidade para manisfestar os meus aplausos à obra ali realizada. Tive oportunidade de ler o avulso distribuído aos Srs. Senadores e só
te"nho palavras de louvor para o esforço daquela Comissão, presidida pelo nosso eminente Colega Paulo Brossard, e o minucioso relatório, detalhado relatório, o erudito relatório de autoria do nobre Senador Murilo Badarõ. ~um precedente que honra esta Casa e, por isso mesmo, justifica que essa Comissão pOr ·mim sugerida possa
também, com a mesma serenidade, sem nenhuma preocupação partidária, tendo em vista apenas o interesse
público e a compatibilidade das disposições desta lei com
o momeDto pOlítico naCional, corri esta aura da abertura
política que vivemos, possa realizar o mesmo objetivo,
com a mesma isenção.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador, partindo de V.Ex'. essa indicação outros não poderiam ser
os objetivos que a nortearam. Temos, realmente, nesta
Casa, o clima e os instrumentos -necessários para o exame sereno, o exame correto, visaiido o interesse nacional
desta e d-e" outras matérias-. A Maioria não cria nenhum
impedimento a esse ~xame, a esse debate. Estamos prontos para realizá-lo, mas, da mesma maneira que não
pode assumir, como não assumiria, previamente,_ ne-nhum compromisso a respeito de pontos -de natureza
programática Ou ji.lrfdica que queiram ser antecipados.
Esta é urna poslção lógica, coerente. Vamos fazer o
-exame desta maréria, íiistrurnentalizados pelos meios
que o regimento permite. ~ óbvio que seria mais que leviandade, senão má fé, querer antecipar as colocações
prévias de natureza doutrinaria e irredutível.
O

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - S.- Ex•
estã._coin a palavra, pela ordem, portanto, é impossível o
aparte. A Presidência lamenta, profundamente, apesar
do precedente criado.
O SR. ALOYS!O CHAVES - Elltão, V. Ex• vai-me
permitir concluir, e o faço, Sr. Presidente; dizendo que
não temos- repito- nenhUma objeção a que na sessão
de sexta-feira, mediante o pai'ecer da Comissão Técnica
competente, à qual foi distribuído, esse projeto de resolução seja examinado.
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DISCURSO PRQNUNCIA,DO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 10-3-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurw
so.)- Sr. Presidente, o assunto é rápido e eu, como mé-

dico, sempre gosto de me preocupar um pouco, como todos os Srs. Parlamentares que, apesar de não serem médicos, desejam como eu, o bem-estar do povo brasileiro e
da sua saúde.
Sr. Presidente e Srs. Sefladores, vez por outra lemos na

imprensa escrita e ouvimos-no rãdio e televisão, n-õtícias
sobre o precário estado de saúde do nosso povo, principalmente os que habitam regiões menos favorecidas.
No ano passado tive oportunidade de abordar, aqui,
aquela fase muito difícil por que estava passando o habitante de duas cidades do Estado de V, Ex•, norte de
Goiás, onde se exacerbava a malária lembrando-me ainda que, também, merecia reparos o problema do chaguismo, não ê. o chaguismo do Rio de Janeiro, mas e sim
a Doença de Chagas.
Tenho aqui, Sr. Presidente, anotações que consegui
colher.
Em 1983, a SUCAM (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública) vai trabalhar em 100% da área
considerada como chagásica no País. A doença de chagas é tida como -a mais "importante moléStia no Brasil,
pois sua área endêmica atinge 2.077 municípios onde vivem cerca de 47 milhões de pessoas. Ela tem incapacitado para o trabalho grande parcela da população rural. E
incapacita principalmente entre 20 e 40
a idade em
que o homem é mais produtivo economicamenteA
Calcula~se que existam cerca de cinco milhões de brasileiros chagásicos. Pelos números e pelo prejuízo social,
podemos avaliar a importância do problema que agora
encaminha-se para uma solução. A doença de chagas,
por suas características como zoonose, não é erradiCável,
mas ê perfeitamente controlável.
Apesar dos esforços do Ministério da Saúde, que desde 1950 trabalha contra a doença, nunca se conseguiu
atingir mais do que 50% da área endêmica. Apesar disso,
foram obtidos bons resultados pela técnica e estilitégia:usadas nas áreas prioritárias. Faltou sempre a abrangência que, agora, recursos adicionais possibilítarão.
Esta abrangência serâ possível com o recebimento de
recursos para 1983 da ordem de 1O bilhões de cruzeiros
recolhidos pelo Finsocial e repassados ao Piograma de
Controle da Doença de Chagas, através do Banco Nacional de Desenvolvimento EconómicO- e Social
(BNDES), autorizados por Sua Excelência, o Presidente
João Figueiredo.
eom--os recutsos-rêcebidos- para este ano, a SUCAM
já começou a -colocar em prática seus planos e inicia os
trabalhos para controlar a doença em todo território nacional. Mas, o resultado final só será alcançado havendo
continuidade do Programa em pelo menos mais cinco
anos com os meios agora obtidos, que possibilitam sua
plena exe·cução.
Havendo, pois, continuidade no desenvolvimento do
Programa nestas condições, no prazo de pelo menos cinco anos, o Mal de Chagas será controlado no Brasil.
Justifica-se o otimísino do Ministério da S"aúde tendo Cm
vista que a SUCAM desenvolve trabalho em bases metodológicas corretas, comprovadas pelos resultados conseguidos, mesmo sem operar com a abrangência e as condiÇões necessárias.
Depois do sucesso contra a paralisia infantil, o M inistérfo da Saúde, através dos técnicos· da SUCAM; COm os
recursos do Finsocial, quer na administraçãO- Waldyr
Mendes Arcoverde controlar a doença de Chagas. O
controle preservarâ a saúde de milhares de brasileiros,
mantendo a força de trabalho no campo que vinha sendo
muito prejudicada pela doença.
o- Mal de Chagas não é tr<itável em sua fase crônica, a
não ser cirurgicamente, exigindo, muitas vezes, a implantação de marcapasso cardíaco o que torna alto o custo
da assistência ao_ doente quase sempre dependente da
rede médico-hospitalar do Governo. Também sob este

anos.

aspecto, o controle da doença contribuirá positivamente,
economizando grandes s-omas despendidas pelO setor
Público e desafogando a rede de assistência médica existente no País.
I: importante que se enalteça a decisão política tomada pelo Governo João Figueiredo. A medída, muitas vezes lembrada e soHcitada, pois o problema é de conheci~
menta público desde 1950, agora é uma realidade pela
coragem e decisão do Governo brasileiro. f: o povo sendp prioridade. É a preocupação do governante em preservar um patrímônio nacional: a saúde do brasileiro. E
o Presidente sensível à política adotada pelo Ministro
Waldyr Arçoverde, que dá ênfase à medicina preventiva
sem descuidar da curativa.
Sr. Presidente, eram estas as palavras que queria pronunciar nesta tarde-noite sobre o problema chagãsico no
Brasil. (Muilo bem!)

DISCURSO DO SR. JOÃO LOBO, PROFERI. DO NA SESSÃO DE 7-3-83, QUE SE REPUBLI"CAPOR TER SAlDO COM INCORREÇÕES.
O SR. JOÃO LOBO (Pronuncia o sequinte discurso.)
- Sr, Presidente, Srs. Senadores, não fosSe o_ brilhante
discurso do Senador Almir Pinto, versando sobre a seca
do nordeste, dificilmente teríamos clima para conseguir
impressionar, falando de seca. Nesta região, onde chove
diariamente, torrencialmente, onde a televisão, os notiM
ciãrios reproduzem enchentes, rios que transbordam.
Não comoveríamos ninguém. Mas, Sr. Presidente, o
Nordeste tem outra imagem. O Nordeste, exaurido aos
extremos limites de suas forças por três anos consecutivos de seca apresenta um quadro desolador.
Eu, Sr. Presidente, que cheguei para esta Casa corri o
espfrito de reverência, quase de timidez, riào queria abordar estes problemas imediatamente. Estava preparado
para ou ver, palavras dos homens que aprendi a admirar
ao longo da mínha carreira política, 20 anos de Deputado que me deram noção da grandeza dos homens que
nesta Casa atuam e atuaram.
Sr. Presidente, devo _confessar que estou mais ou menos desencantado, pois nunca pensei que ainda existisse
lugar, nesta Casa, que prima por ser a mais alta do Parlamento Brasileiro. a mais discreta, não pensei que ainda
houvesse lugar para os oradores de v_oz trêmula e embarM
gada, para oradores de pronúncia falsa, que usam imagens tão novas quejã estãO em Heródoto, que têm a imodêstia de se comparar da velha Esparta.
Enfim, Sr. Presidente, tudo isto não deixa de ser um
desencanto para um homem que estava preparado para
escutar o tom sério e cOloquial que esta Casa, pela sua
grandeza e pela sua seriedade, devia haver nos seus proM
nunciamentos.
Mas, Sr. Presidente, não quero me alongar neste assunto. Quero apenas poder dar uma contribuição, neste
momento em que não tenho condição de fazer ao meu
Pãís, queria dar uma contribuição ao meu Estadp, ao Estado do Piauí, que se enquadra no contexto desta região
flagelada pela seca, flagelada e pouco assistida, porque é
difícil conseguir impressionar, nesta região onde chove
torrencialmente, onde caem chuvas várias vezes por dia.
Nós no Piauí jã perdemos três vezes consecutivamente as
nossas plantações. Por três vezes plantamos e por três vezes asPiãntações morreram. E os nossos lavradores não
têm mais força, não têm mais recursos para plantar uma
qUarta vez. Não têm mais esperança, porque sabem que
não colherão mais nada neste ano.
Sr. Presidente, nós no Piauí estamos voltados para um
tratamento novo do problema da seca. O atual Governador Hugo Napoleão, fala muito em projetas prioritizados para a agricultura do Piauí.

O Sr. Almir Pinto- Permite um apã.rte, nobre

não é falta de chuva, mas, sim, a falta de chuva na hora
mais neCeSsária:; na hora exala, Porque, choveu no Piauí
o .a:gricUltor plantou na esperança de que novas chuvas
viriam para que germinassem e viessem a produzir as sementes desejadas. Mas, quando as plantas cresceram e
estavam neCessitando, as chuvas não vieram. Então, o
agricultor plantou novamente, já pela terceira vez, e a situação é a que V. Ex• está vendo af, é a irregUfitrldade
pluviométrica. Esta, sim, que é a pior seca.
O SR. JOÃO LOBO - Agradeço o aparte do noOre
Senador Almir Pinto.
Sr. -Presidente, eu dizia que no Píauí nós estávamos
preparados para projetes de prioritização, de um tratamento prioritizado para os problemas da seca. O Piauí
tem, talvez, o maior manancial de água do Nordeste.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex•, um aparte?
O SR. JOAO LOBO- Com iodá o prazer, concedo Oaparte ao nobre Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex~ disse que o Piauf ê
~uito Seco, mas, o que se sabe, pelos estudos, ~ que o
Piauí é um dos maiores mananciais de águas do Brasil,
talvez seja um dos subsolos mais ricos do Pais. Durante
tanto tempo de SUDENE, eu perguntaria a V. Ex•, que
mora lã, que vive os seus problemas, foi deputado duranM
te 20 anos, o que foi feito, não para dá esmolas na época
das secas, mas o que foi feito para evitar a esmola e para
trazer a água do subsolo para que o povo piauiense não
vivesse -os dias que vive hoje, de intranqUilidade, de
pobreza e de miséria como seu coirmão o Estado do Maranhão?
O SR. JOÃO LOBO- Muito pouco foi feito no Estado _do Piauí, apesar da nossa esperança de que as coisas
mudem agora. Nós ainda somos daqueles que depositam
muita esperança na SUDENE, no DNOCS, em todos esses organismos regionais voltados para a região da seca.
Mas o Piauí, talvez pela sua pequenez:, talvez pela sua in~
significância de Estado pobre, muito pouca assiténcia
teve até o momento. Nós sabemos, Sr. Presidente, que o
Piauí tem, talvez, o maior manancial de água do N ardeste, mais de 1250 quilômetros de rios perenes e talvez o
maior lençol de ãgua subterrânea daquela região. O
Piauí tem faixas de terras excelentes evidente que não me
arriscaria a dizer que mais de 10% do seu território são
de terras agrícultáveis, mas numa área desta, do território piauiense haveria base mais do que suficientemente
para que aquele povo, para que aquela região vivesse na
abundância e na fartura. Bastava que fossem usado os
meios e as técnicas necessáriãs para aproveitar aquelas
características regionais. Baseado nisso foi que o Piauí
conleçou a partir para a irrigação de suas faixas-de terras
prioritizadas, isto é, naquelas onde a água é fácil, é superficial, colhida nos rios ou colhidas nos lagos, sem procurarmos encarecer a captação destas águas no subsolo.
Nós tínhamos, Sr, Presidente - chego ao motivo do
meu pronunciamento --nós temos vários programas e,
dentre eles, temos um chamado PROVARZEAS, que
teve um juro altamente subsidiado para as regiões onde
existem várzeas, onde era possível fazer a irrigação,
usando a água a céu aberto, e este projeto estava sendo
usado no Piauí com todo o interesse.
Sr. Presidente, quero transcrever neste momento, telex que recebi do Sr. Secretário da Agricultura do meu
Estado Dr. Odair Soares, em que faz uma denúncia e
formula um apelo para que as coisas sejam revistas para
o Piauí. O telex do Sr. Secretário da Agricultura, Odair
Soares, tem o seguinte teor:
Exm9 Sr.
Senador João Calixto Lobo
Senado Fedêral
Brasflia- DF

Sena~

dor?
O SR. JOAO LOBO- Concedo o aparte ao no6re
Senador _Almir Pinto.

O Sr. Almir Pinto - Eu lamento interroper o seu raciocínio, porque V. Ex• disse que, no Piauí, este ano,
plantaram três vezes. Aí é que está, isso caracteriza perfeitamente a fitosofia do CTA, quando diz que a seca

-

~Telex

Nr. 0!9(83-GS

Teresina, 10(02(8j

O PROVÀRZEA já se constitu"i no mais iillportante programa de irrigação em implantação no
Piauí, haja vis~ a incorporação de 1.440 hectares de
várzeas ao proCesso produtivo em 1982. Afirmamos
que em conseq(lencias das frustações sucessivas de
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nossa agricultura, os resultados poderiam ser superiores, caso os juros não tivessem scifildo a elevaÇão
de 12 para 35 por cento. Por outro lado a resolução

Estaria ao lado de V. Ex• para analisar essa medida que ·
é, realmente, _altamente prejudicial ao Nordeste. Meus
parabéns pelo pronunciamento e pela defesa que faz do
sc;u Estado.

Nr. 782 de 16/12/83 do Banco Central, elevando
mais wna vez as taxas de juros Qai3. -55 por cento
com variações em função do lN PC, tornaram invariãvel o programa no estado.
Solicitamos de V. Ex•, empenhoji.mto autorida-

des competentes sentido manter as taxas em vigor
{trinta e cinco por centO A.A), teta máximo suportável pelo nosso agricultor.
Certos p-oderfnos contar com o apoio,
subscrevemo-nos atenciosamente Odair Soares, Secretário de Agricultura.
Sr. Presidente, subiu o juro do agricultor, do pobre
agricultor piauiense que não tem nenhuma condição de
sobrevivência, pagaildo apenas juros de 12%,juros subsi~
diados. Subir este juro para 55%, um teto que nenhu-m
comércio suporta, é verdadeiramente querer sacrificar
aquele homen naquela região.
Sr. Presidente, não é poss!Vel ao !aviador piauiense,
que, seguidamente, tem se valido do seguro do PROAORO porque há três anos que não consegue retirar o
sustento para suas famílias, abandonar um programa
promissor de g~andes expectatívas e de grande esperança
para o meu Estado.

O Sr. José Lins- Permtré-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOÃO LOBO Senador José Lins.

Concido o_ aparte ao nobre

O Sr. José Lins- Nobre Senador João Lobo, hoje parece ser o dia do Nordeste, porque os mais sérios e ás
mais brilhantes pronunciamentos têm sido feitos nesta
tarde, por ilustres homens que têm vivido sofrido -a-velha história daquela região, sempre às voltas com os
problemas da seca. V. Exi falou muito bem sobre o
Piauí: é um Estado de grandes possibilidades. Quarido
Diretor-Geral do DNOCS, e quando na SUDENE, procedemos a um estudo relativamente amplo da água subterrânea do Piauí. Foi ali perfurado, no meu tempo, um
poço de grande vazão, talvez das maiores do mundo, o
poço de Violeta, no sul do Piauí. Esse poço jorra água a
mais de vinte metros de altura, com um milhão de litros
por hora. Não tenho conhecimento de um poço tão pujante como este. A quantidade de água no subsolo do
Piauí é realmente grande. Mas o que precisamos, agora,
é partir para um programa amplo de aproveitamento
dessa água. A par do ajustamento do processo produtivo, temos que ajudar o homen, a absorver as novas técnicas exigidas por esse processo. Evidentemente não basta
que tenhilmos água. Um poço desses custa caro, muito
caro. Ora, como V. Ex• diz, nós temos água no rio. Al~
guns se referem à perenização dos rios do Nordeste
como se isso, fosse o objetivo imediato. Eu perguntaria:
e a velha regiãó seca da Bahia, atravessada por um rio
perene, como o São Francisco? O que é que ali estamos
esperando? Perenizar o São Francisco? Ele já é perene.
Perenizar o Parnaíba, que já é perene? O qUe é importante é que comecemos a utilizar essa água que já esta à
nossa disposição. Não basta, como se vê a água para se
fazer desenvolvimemto. A água é necessária, mas não é
suficiente. t. muito importante que o homen se ajuste,
aprenda as técnicas e comece a desenvolver um processo
produtivo que vá até a comercialização. Não adianta
também produzir para não vender, para não fazer riqueza para esse homen. Programas há os mais diversos: o
programa PROVARZEAS, que surgiu de um objetivo
do Ministério da Agricultura de aproveitar águas e áreas
marginais aos rios que praticamente inUndaram as várzeas inundáveis, pefa arCnageffi pé1!i irrigação, teve
uma repercussão muito grande. De início, ele não foi
destinado ao Nordeste. O Ministro porém, reservou,
mais tarde lO% dos recursos para nossa Região, o que é
uma grande ajuda. V, Ex• me surpreende quando diz
que o juro desse programa estaria passando para 55%.
Isso seria um verdadeiro absurdo. Ainda a pouco, manti~
ve contacto com setores do Planejamen.to. A tônica é
manter os jyros para o setor agrícola do Nordeste no
nível em que estavam. De modo que isso me surpreende.

e

e

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o a-Pilrte do Senador
José Lins e dou te§temunho de _que é verdade: existem
poços perfurados ao longo do Vale do Rio Gurguéia,
possivelmente perfurados quando o Senador José Lins
era Superintendente da SUDENE e que ainda hoje jorram a cerca de 30 metros de altura. E um desperdício
ver~se aquela abundância de água saltando por cima da
caatinga seca, encrespada, totalmente cinzenta do Vale
do Gurguéia, porque esses poços são totalmente inaproveitáveis, nada se faz dessáS águas. Os poçosjórrani, a á-gua volta ao solo e corre novamente para o Rio Gurgue-'ia.-Não há nenhum aproveitamento.

-

O Sr. José Líns - Ainda no meu teinp-o foi feitO unl
proj_eto de irrigação no Gurguéia~ cOril -àg-ua '00 -Poço
Violeta; acredito, por isso, nobre Senador, que já, ati, há
uma pequena área irrigada. Pelo menos uma área experi~
mental deve haver.
O SR. JOÃO LOBO- Eu informo ao nobreSeriador
José Lins que os poços do ViOleta.....::. sãO-cfois pó-ÇQ-S p-erfurados pelo DNOCS - só estão servindo de chuveiro
para os curiosos, para os visitantes que querem tomar
banho naquela região.
Há, realmente, um pequeno projeto de irrigação do
DNOCS já nas proximidades do núcleo colonial do Gur~
guéia, mas quanto_ aos poços do Vi<?!eta, o Senador José
Lins está mil informã.do, continuam ainda jorrando despefdiçadamente.
- --Sr. Presidente, finalizo este apelo, neste momento, às
iU.toridades competentes, para que revejam e considerem
a pobreza, a falta de condição do Estado do Piauí, para
ter um juro elevado de _12% para 55% num projeto como
o PROVARZEAS, que é a grande expectativa e a grande
esperança do meu Estado.

O Sr.1_/exandre Costa- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOÁO LOBO- Concedo o aparte com muita
honra ao Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa- O Senador Almir Pinto pede
que mande esse poço lá para o Ceará, que as dificuldades
sãO grandes. Eu pediria, se tem toda essa água nesse
poço, que se mandasse para o Maranhão. O Maranhão
tem uma das maiores bacias fluviais do Brasil e atravessa
as maiores dificuldades no mom-ento -de hoje.- Vales
como o do Itõ:~picuru, vales como o dO Mearim, já se
plantou pela segunda vez e não resta mais esperança
para pl0:1ntar pela terceira vez porque está tudo perdido.
Quanto ao juro, quando V. Ex~ falou em 55%; eU-também fiquei estarrecido, porque 35%, que era o que existia, honestamente, seriamente, nenhum gerente, nenhum
dirctor de banco poderia emprestar na certeza de quereceberia de volta. A agricultura no Nordeste brasileiro,
prlnCípã1ffiênte nQ Estado de V. Ex• e no meu Estado o
Maranhio, não pode pagar 35% de juros. Agora 1)-ão
deve mais nem congitar dos juros, deve-se cogitar de--quem vai pagar os créditos que o banco emprestou, porque lá não vai_hoJ.v_er produção, lá não choveu, plantouse, não vai produzír, o Estado vai entrar em altas dificul~
dades_, o povo vai sair do interior e se concentrar nas capitais, onde as díliCu!dãdeS ainda são maiores e as_providêncüis- as providências, eu pergunto a V. Ex•: _quais
. são as providên9ias tomadas? Vão ser aquelas de sempre,
aquelas que eu vejo, desde_criança: dinheiro do Governo
Federal e fila para receber esmola, a comida de hoje e
Passar 8 dias· a esperar o prã.tO de amanhã. Não, eu acho
que o Nordeste, hoje se fazem reuniões para se impor ou
para se indicar Presidente da República, deve fazer sim
uma frente, uma grande frente, já que sua importância
hoje no Congresso Nacional é das maiores, porque é a
bUncada que dá sUStentação aO Governo, para que se
_ procure, _.. :,_ não é passivei que não haja uma solução
para problema jã tão cansado, gerações e gerações atravessaram Secas<!. atravessaram enchentes e, francamente,
as soluções inexistem. Há quatro anos os cientistas de
Campinas descreveram o que haveria no Nordeste nesses
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cinco anos. Perg~nto ã V~Ex• ou a outro qualquer colega n1eu: que providência foi tomada em qualquer lugar
do Nordeste para prevenir essa calamidade a que hoje se
está assistindo? Basta dizer que num Estado como o Maranhão, eu já homem encanecido, vi chover seis, sete me-ses consecutivos no ano; não era um Estado de seca, era
um Estado de enchentes- este ano tornou-se da seca. E,
pelo Jornal Nacional da Globo, o Brasil inteiro assistiu
ao povo beber lama, o gado, a morrer faminto.~ a população desesperada à procura do pão de cada dia, soliciM
tando dos governos estaduais, que nada têm para lhes
dar, soluções para os seus problemas. Será possível, Se-nador João ~obo_ que, nos dias de hoje1 quando o País se
desenvolve, quaTJdo a técnica se desenvolve, quando a
tecnocracia fechada nos gabinetes fazem esses projetas
que V. Ex~ anunciou- e que eu me permito dizer que
irà.o ficar no papel, não tem soluções para problemas
dessa natureza quando outras obras faraônicas, de pouca ou nenhuma importância para a barriga do pobre, sào
feitas _afrontando a miséria, afrontando a pobreza? Será
que o Brasil vai continuar a vida inteira nos 3% dos privilegiados contra 97% dos famintos e aflitos? V. Ex• que
me Cíiga alguma coi~a disso, porque é um nordestino da
Zona do Agreste,- rrlllitO perto do Maranhão, separado
apenas pelo Parnaiba, sua terra frente a minha, o Barão
do Grajaú, V. Ex• que é comerciante que negocia com o
M0:1ranh~o, V. Ex• que conhece os problemas de toda
aquela região parnaibana que me diga alguma coisa.
O SR. JOÃO LOBO - Nobre Senador Alexandre
Costa, é muito verdade o que V. Ex• expôs.
Sr. Presidente, é difícil comover ªlguém para os
problemas da seca, quando se vive na inundação, quan'do se vive debaixo de chuvas torrenciais que caem duas,
três, cinco vezes por dia. Ê difícil para alguém que vive
em Brasília, em São Paulo, avaliar o sofrimentO e o desespero do nordestino que passa a noite sonhando com
trovão, nevoeiro, chuvas e amanhecendo o dia tem apenas sobre a cabeça aquele céu descascado azul, com o
vento geral secando mais ainda as águas! É difício tUdoisso, Sr. Presidente. E Estados como o Maranhão, como
o vizinho Estado do Maranhão, sem nenhuma estrutura
para suportar a seca, estão sofrendo do mais do que o
Piauí, talvez mais do que o Cearâ, porque lá eles tinham
o hábito da seca. Lá eles não têm reservatórios d'água.
Não existem açudes, não existem poços. O homem maranhen:Se está perplexo, sem saber o que fazer com a falta
de chuva que está destruindo as plantações de arroz, as
plantações de fava, está diminuindo a própria produção
dos cocais, de babaçu, que é o sustentáculo e a riqueza
daquela região. Não existe mais algodão naquela região
do agreste maranhellse, não existe mais arroz. E o maranhense daquela zona do agreste, à semelhança do cearence ou do pemanbucano, já. está emigrando para a frente,
continuando no rumo de Marabá, do Pará, do Amazonas, para ver se lá eles conseguem sobreviver e alimentar
os filhos.
Sr. Pres(d-ente, tudo isso ê muito triste, m~s é muito
dificil de ser avaliado, de despertar sensibilidade dos administradores e fazer com que eles compreendam que o
dinheiro da SUDENE deve permanecer na SUDENE,
no Nordeste.
~ inadmissível, Sr. ;Presidente, que dos recursos iniciais destinados a SUDENE, apenas hoje cerca de 17%
daquele total ainda continui sendo usado pela SUDENE. Nós sabemos que o Nordeste é outro, a renda é outra, do tempo em que a SUDENE foi fundada. Mas, até
projetas com~· o d<;~ Jari são pagos com o dinheiro da
SUDENE, que deveria ficar no Nordeste.
Tudo isto são distorções para as quais chamamos a
atenção do Poder Público. Não deve, não deveria existir
tanta distância entre os Estados, entre os Estados ricos,
os Estadps do Cen_tro»Sul e Estados miseráveis, vivem
numa condição subumana, como vivemos nós nestes Estados nordestinos.
O Brasil tem que ser um só, ~r. Presidente, não pode
mais haver essa descontinuidade! Nós não a suportamos
m0:1is. Não somos ambiciosos, não queremos avançar em
nada. _Queremos apenas a condição de sermos brasileiros
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iguais ao resto do Brasil e termos a mesma condição de
sobrevivência, para que este Pafs tenha um territ6rio
contínuo, geograficamente, como tem a continuidade de
religião e de língua. Mas é preciso que os Poderes Públicos voltem as vistas rapidamente, urgentemente, para o
Nordeste, porque nós não estamos mais suportãndo
tudo isso.
Sr. Presidente, quero, ao finalizar este meu pronunciamento, encarecer aos Poderes competentes que revejam
juros dados ao PROVARZEAS da minha Região.
Era o que tinha a dizer, -sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
ATA DA 188• SESSÃO, REALIZADA EM 4-12-82

(Publicada no DCN (Sessão !!) de 5-12-82)
Retificação

No parecer n9 975, de 1982, da Comissão de Redaçào
sobre projeto de Resolução nY 163/82, que suspende a
execuçã-o- do §)9 do art. 165, da Lei Municipal n9 37, de 6
de julho de 1977, do Municipiõ-de Rancharia, no Estado
de São Paulo.__
Na página nY 4622, I' coluna, na numeração do
cer,

pare~

Março de 1983

Leia-se:

Onde se lê:
PARECER N• 957, DE 1982

PARECER N• 978, DE 1982

Da Comissão de Minas e Energia

Leta~se:

PARECER N• 975, DE 1982

ATA DA 189• SESSÃO, REALIZADA EM 4-12-82
_Publicada no DCN (Sessão II), de

SUMÁRIO DA ATA DA I• SESSÃO, REALiZA-DA EM 2-3-83

5~12~82

Retificação
No Parecer n' 978, de 1982, da Comissão de Minas e
Energia sobre o Projeto de Decreto Legislativo_n.,. 15, de
1981 (n9 94-B, de 1981 -CD) que aprova o texto do
Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre os Governos da República F ed_erativa do Brasil e a
República da Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de
março de 1981.
Na página n9 4645, I• coluna,

Onde se lê:
PARECER N• 978, DE 1982
Relator: Senador Luiz Cavalcante

Relator: Senador Luiz Cavalcante

Retificação
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Sessão
II), de 2-3~83, na página 0089, 2• coluna, no item
1.2.4 -_Mensagens do Senhor Presidente da Repúbli~
ca:

Onde se lê:
1.2.4 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•s 32 e 43/83 ...
Leia-se
1.2.4 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N"' 32 e 40/83•••

República Federativa do Brasil
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SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

ANO XXXVIII - N• 011

TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 6, DE !983

SENADO

FEDERAL

SUMÁRIO
I - ATA DA 12• SESSÃO, EM
14 DE MARCO DE 1983
I. I - ABERTURA

1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Discursos do Expediente

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Contestando discurso proferido pelo Sr. Henrique Santillo,
na sessão de 10 último, a respeito
da investigação;· -pelo Congresso
Nacional, das atividades da chamada comunidade de informação. Regularização fundiária, pelo GETAT, 'dos imóveis rurais localiza~
dos na área da Fundação Brasil
Central, no sul do Estado do Pará.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Resposta à primeira
parte do pronunciamento do ora~
dor que o antecedeu na tribuna.
SENADOR JORGE KALUME
- 41' aniversário do Governo João
Figueiredo.
1.2.2 -

Comunicações

- Dos Srs. Senadores José Ri~
cha, Franco Montara e Tancredo
Neves, de renúncia aO manUatõ de

Senador em virtude de no próximo
do álcool quando destina_dos ao
dia I5aSsUmiremogoVeriiodesells -consUmo próprio de- rnotÕristas
respectivos Estados.
- _ profissionais autônomos, em· tramitação- no Senado.
J.•2.3 -

Requerimentos
N•s 3ll a 3!6(83, de desar-

quivamento de proposições que
mencionam.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimentos n9s 108, 120 a
124; 126 e 127; 129 a ISO, de 1983,

de desarquivamento das

propo~

sições que mencionam. Votações
.adiadas, por falta de quorum.
1.4 - DISCURSOS-Al'OS A
ORDEM DO DIA

SENADOR GABRJEL HERMES- _Potencial aurífero do País.
SENADOR MARTINS FILHO
- Solidariedade ao_ Presidente
João Figueiredo_ ao ensejo do
transcurso do 4~' aniversário de seq
Governo.

SENADOR
GASTÃO
M V LLER - Recurso interposto
pelo PDT - MT junto à Justiça
Eleitoral do Estado de Mato Grosso.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. TanCI'edo Neves, pronunciado na sessão de 10-3-83.
- Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 11-3-83.
- Do Sr. Fábio Lucena, pro~
nunciado na sessão de 4-3-83. (Republicação.)

3 - MESA DIRETORA
SENADOR ITAMAR FRANCO~
4 - LIDERES E VICE- Defesa do Projeto de Lei do Se-LIDERES DE PARTIDOS
nado n~' 13/80, de autoria de S. Ex•,
que estabelece abatimento nos
5 - COMPOSIÇÃO DAS COp-reÇos de derivados de petróleo e
MISSOES PERMANENTES

Autoriza a Prefeitura MWÍicipai de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais, a elevar em
Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatrOmUhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e
quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. i~; E: a Prefeitura Municipal de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, nOs termos do art. 29 da Resolução
n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 424.489.240,00 (quatrocentos e vinte e quatro
milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e
quarenta cruzeiros), correspondente a 406.000 UPCs,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54
(um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro
centavos), vigente em julhoJS!, a fim de que possa cotitratar um emprêstimo de igual valor junto ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, este na qualidade de
agente financeiro _do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado à iinplantação do Programa de Complementação Urbana - CURA,, naquele Munic.fpio,
obedecidas as condições admitidaS pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data do
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1983.- Nilo cOelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituiçã-o, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 7, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 1.819.424,520,00 (um bilhão, oitocentos e d~
nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Art. l'i' E a Prefeítura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, nos tennos do art. 2<:> da Resolução n'i'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 1.819.424.520,00 (wn bilhão, oitocentos e dezenove
milhões, quatrocentos -e vinte e quatro mil, quinhéntos e
vinte cruzeiros), corresponóeriú:s a L468.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS 1.239,39 (um
mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove
centavos), vigente em outubro/81, a fim de que possa
contratar uma operação de crédito de igual valor junto
ao Banco do Estado de São Paulo, este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinada à execução de obras de infra-estrutura e
programa de equipamentos comunitários no conjunto
habitacional "Cidade Industrial" da COHAB/CP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
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Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de !983.- Nilo Coelho,
Presidente.
FaÇo saber que o Senado Federal ap-rovou, nos termos
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, Nilo Cnelho,-Presidente, promulgo-a seguinte
- RESOLUÇÃO No 8, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá, Ter~
rit6Í'io Federal do Amapá, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$115.723.113,00 (cento e quin-

ze milhões, setecentos e "Vinte e três mil, cento e treze
cruzeiros).

Art.

)9

E a Prefeitura Municipal de Macapá, Terri~

tório Federal do Amapá, nris termos do art. 211 da Resolução nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fe_deral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de CrS 115. 723.113,0"0 (cento e _quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e treze cruzeiros), correspondentes a 131.824,11 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos-e setenta_e sete cruzeíros e oitenta e seíS Centavos), vigente em abril/81, junto
ao Banco da Amazônia S.A., este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação -- BNH,
destinada à pavimentãção, Implantação, sirialização e
drenagem pluvial de vias públicas, nos bairros de Julião
Ramos e Jesus de Nazarê, naquele Município, obedecidas as condições admítidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução _entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1983.-::- Nilo Coelho
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 9, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapiranga,
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$
8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e
três mil e dezessete cruzeiros) o montante de sua dívi-

da consolidada.
Art. I~> E a Prefeitura Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, nos -termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada em Cr$ 8.993.017;00 (oito milhões, nOVecentOS e
noventa e três mil e dezessete cruzeiros), correspondentes
a 5.343 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN
de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente eiri abrif/82, a tim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
à Caixa Económica- Federal, mediante a utilização de recursos do_ Fundo de Apoio ao Desenvolvimento -[ociill
-FAS, destinado à construção da terceira etapa do prédio da Fundação Educacional de lta.piranga -- FUNEI,
naquele MunicípiO, Obedecidas as condições admitidas
pelo Banco _Centrai do Brasil no r_espectivo_ processo.
Art. 2~> Esta Resolução__ entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1983. --Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 12~ Sessão,
em 14 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinâria
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Henrique Santillo
e Gabriel Hermes
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume~_Mário_Maia- Eunice MichilesClaudionor Roriz - Odacir Soares - Aloyjio Ch~ves
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- Gãbfiel HenD.eS ~Ale"xandre CoSta---=. João Castelo
- Alberto Silva- Helvídio Nunes-- Almir Pinto Martins Filho - Humberto Lucena - Nilo Coelho -.
Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista
~Passos Pôrio _...;.Lo manto Jtir1ior- JoãO C~lrÕ:on-
Jos_é_ Ignácio :-::-_Amaral Peixoto---:- Nelson Cãineiro Itamar Franco- Murilo Badaró- Amaral Furlan Henrique Santillo - Gastão Miiller - Josê FragelliJaison Barreto - Carlos Chiarem - Pedro S1mon Tarso Outra.
O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 34 Srs. senadores..
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamOs nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
Concedo a palavra ao n_obre Sr. Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso.) - __Sr. Presidente e Srs. Senãdores:
- O Senador Henrique Santillo encaminhou discurSO à
Mesa, para efeito de publicação no Diário do Congresso,
no final da sessão do dia 10, Como permite o Regime-nto·
da Casa. Não foi lido em Plenário. Se o fosse, teria sido,
de imediato, respondido pela Liderança do Governo.
Desse discurso a imprensa estampou, no dia seguinte,
resumo, que lhe deu, por isso, mais ampla divulgação e
levou~nos a localizá-lo no setor competente do Senado.
Na CóPia, vinda do Serviço de TaCfúigfafia, em nosso poder,_ inser~u-Se, não Se sabe pOf qu~!no final, entre parênteses, a observação ..muito bem!". Na realidade, não se
houve muito bem o Senador Henrique Santillo, porque
em seu discurso, a pretexto de discorrer- e mal- sobre
"-seg"urança nacional", revela seu verdadeiro pfóPósito
que era de investir contra o Serviço Nacional de Informações, na medida em que se rep-orta ao chamado "Caso
Baumgarten". Para o nobre representante de Goiâs, "segurança nacional" tornou-se um sfrrlbolo para a elite militar que se apossou do poder e nele se sucede desde 1964.
A segurança ttacional seria, no seu en-tendimento, apenas
grosseiro pretexto para encobrir os desregramentos pra~
ticados pelos que encarnam ..o complexo militarpolicial-repressívo-têcnico-burocrãtico", expressão vazia, sem conteúdo e significação, criada pela esquerda radical deste País.
Não hâ naçãO soberana que se descure de sua segurança;~iião sobrev.ive independente país que relegue a segundo plano os problemas vitais de sua segurança, não
sendo esta, como é- de cÔmezinho entendimento, mero
aparato militar ou policial, mas algo que envolve a definição e a defesa dos objetivos naciOnais permanentes e as
bases para a politica nacional. E esta ê, por imposição de
norma constitucional, uma responsabilidade indeclinâve1 de-todo cidadão brasileiro.
Cómo relilçou em lúcida conceituação o preclaro General Aurélio Lira TaVares, a segurança dos Estados democráticos visa a preservar a dignidade da vida dos cidadãos; não se pode admitir a usurpação pela força das liberdades essenciais,_ como ocorre nos regimes totalitários. "Essas liberdades, as condições inerentes à dignidade da-vida, a cOrreção dos fla.grariií:s contl-astes-Sochlis-e a valorização da criatura humana são hoje temas prioritários _Da preocupação não apenas de cada governo democrâtíc~o. como dos seus organismos internacionais,
que representam, em última análise, esforço coletívo em
favor da paz".
A norma constitucional - como alguêm desavisado
poderia inferir desse discurso- não é-uma invenção do
movimento revolucionário vitorioso_ em março de 1964,
ni-as se irlsete nos objetivos nacionais desde a -nõSSã Independência. Apenas reflete, ·como era inevitável, a transformação proflinda cj_ue sofreu esse conceito nas últimas
dêcadas, sobretudo depois da s_egunda Guerra Mundial,
em todos os países do Mundo.
Vem bem a propósito recordar estas palavras do Profçssor_ Jan Barents, da Universidade Livre de Amster-

dam, quando, já no ocaso de sua vida, professava: "Estamos vivendO num contínuo claro_-:_escurQ entre a paz e a
guerra, onde~o caráter da paz existente é freqUentemente
dado como de guerra fria e onde a preparação para a
_guerra não ê o último rem"êdio que tem que ser levado em
coilsíderação e previsto, mas uma realidade sempre presente, tal vez não tanto quanto antes, porém mafs conti- nuamente presente como uma ameaça à sobrevivência da
Humanidade e forrriando parte e sendo uma pai-cela- de
todos os detalhes do jogo político, de modo que termos
tais comO grande estratégia ou defesa nacional contêm
urna d~finição política e militar, elementos intimamente
vinc!llados em sua c-ontextura".
O Estado democrático organiza-se, defende-se e persegue seus _objetivos nacionais de maneira clara e imperativa, como condição indispensável de sua autodefesa, -com
base em princípio de ordem constitucional e res-Paldado
em tod_a extensão pela lei que o regulamenta.
Afirmar que se vive neste País sob o guante implacâvel
e aterrador de máquina repressiva militar-policial, sufocadas aS liberdades públicas por uma elite militar que
usurpou o poder, é brutal inverdade e afronta maior ao
brio e à dignidade inconspurcáveis de brasileiros que merecem, no mínimo, o respeito integral da Nação.
_A normalidade constitucional é plena e dá suporte ao
funCíonamento dos poderes constitufdos; a liberdade de
imprensa é completa e a manifestação de pensamento
faz~se sem restrições, enSejando, muitas vezes, abUs-Os e
gritantes inverdades, como a de afirmar que "o aparelho
policial-militar-repressivo'', montado pelos milítares,
visa a. dirigir a sociedade brasileira "como um reglrriento".
Na realídade o âiscurso do Senador Henrique Santillo
_ê .um pronunciamento incongruente, que persegue de
maneira indisfarçável a insólita tentativa de_enxovalhar a
reputação de personalidades ilustres que se destacaram
pela dedicação à Pátria e à causa pública, nela se afirmando pela inquestionável competência e correção com
que sempre pautaram seus a tos. Investir-se contra a dignidade alheia de maneira vaga e imprecisa, alardear irre·
gularidades não comprovadas, imputar-se a cidadãos de
reputação ilibada "corrupção e crueldade", é ir longe demais, numa provocação gratuita que só pode merecer de
todos nós a mais veemente repulsa.
O dis-curso do Senador Henrique Santillo é, na realidade, uma violenta, inconcebível e grosseira provocaçãõ
que a Liderança do Govern_o e do PDS repele, lamentan·
do que a prerrogativa parlamentar de livre critica seja
desvirtuada numa hora de graves apreensões, deixando
no espírito de quantos lerem esse discurso a convicção de
que, na realidade, a intenção mal dissimulada é criai-di~
ma contrário à consolidação _das inStituições democrâti·
cas, levando o País à radicalização, à exasperação, pela
retaliação de parte a parte.
Este ê um grave momento e, dentro deste momento, o
discurso do Senador Henrique Santillo é inadmissível,
porque vai alêm das raias da prudência _e só atropela os
que lutam persistentemente pelo prosseguimento da
abertura política no País. Não há treChos a destacar nesse discurso. TOdo ele ê uma peça decalcada na agressão e
no espírito revanchista que a Nação repele e o momCntQ
atual condena.
O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permtte-me V. Ex• um

O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. OúÇo o·
nobre Senador Humberto Lucena com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena - Não ouvi todo o discurso
de V. Ex•, porque só agorâ, chegando ao meu gabinete, é
que verifiquei que V.- Ex• estava na tribuna. Mas,-d;sde
logo, antes que o nobre Senador Henriqu-e Santillo, ocupe a tribuna para dar a devida resposta às palavras de V.
Ex', eu não poderia delxar de solidarizar-me integralmente com S. Ex•, que füin dos companheiros ffiais eminentes do PMDB no Senado Federal, um democrata
convicto, que tem lutado -destemidamente. dentfç e forã
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do Congresso, pelo apressamento da plenitude democrática. Tenho, para mim, que V. Ex• foi apressado na leitura do discurso que S. Ex• aqUi promindoU, ·e -põr isSo

limitou-se a pinçar algumas considerações que foram
mal interpretadas sob a ótica ao PDS. O que, na verdãde, o nobre Senador Henrique Santillo, quis enfatizar foi
a vigília cíviCa que o PMDB faz, dentro e fora do Congresso, em prol da redemocratização do Brasil, e, por
isso mesmo as demasias da Doutrina de Segurança Nacional, que inclusive agora, de certo modo, atingem a
própria Presidência da República. Veja V. Ex• que os
jornais de hoje dão notícias da descoberta de aparelho
eletrônico sofisticado no gabinete do próprio Presidente
da República para escuta de conversas, de entendimentos ali mantidos. Quer dizer, pai tudo isso nós estamos
verificando que houve e hã um exagero, e grande, entre
nós, naquilo que diz respeito à comunidade de segurança
e informação. Ora, não pode ficar fora desse contexto o
próprio Serviço Nacional de Informações que, a esta altura, segundo me parece, seria inteiramente dispensável
na própria estrutura administrativa do País, de vez que
estamos vivendo tempos, ao que se sabe, de abertura democrática.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Humberto Lucena, _eu é que verifico aS ora que V. Ex• não teve
a oportunidade de ler o discurso do nobre Senador Henrique Santillo.
Como eu declarei no infciO:-do meu pronunciamento,
esse discurso, no fim da tarde de quinta-feira, foi encaminhado à Mesa, na forma do Regimento, para ser dado
como lido e publicado no Dlárlo do Congresso. Dele,
portanto, não tinha notícia. Mas na sexta-feira deparei
com resumo feito em um dos jornais de Brasília. Solicitei
ao Serviço de TaqUigrafia esse discurso, cuja cópia estâ
sobre a minha mesa e_que passarei a V. Ex• Vai V. Ex• fazer a leitura meditada, isenta desse pronunciamento,
como homem público, com a responsabilidade inclusive
de Líder do seu Partido, e vai verificar que a minha resposta é que está moderada, é que estã muito aquém das
colocações feitas pelo nobre Senador Henrique Santillo.
Esse discurso, como eu acentuo, no momento em que
se procura criar condições para um entendimento, para
um desarmamento dos espfritos, para um diálogo parlamentar mais franco e núiís -Trutífero em beneficio dos
problemas nacionais que eStão af colocadOs, é realmente
decepcionante. Causou-me um profundo constrangimento, confesso com toda a lealdade e com toda correçào que devo a V. Ex• e aos meus eminentes Pares, lêlo.
O Sr. Henrique Santillo -Permite-me V. Exb 9 um
aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES..::...._- Oi.iÇo o nobre Senador
Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santillo- E apenas para dizer a V.
Ex• e ao Plenário que, logo a seguir, estarei ocupando a
tribuna para fazer considerações a respeito da" resposta
de V. Ex•
O SR. ALOYSIO CHAVES- No momento em que,
a começar do Presidente da República, se pede o desarmamento dos espíritos, estabelecendo-se uma trégua na
luta política para evitar radicalização tão prejudicial ao
exame isenta dos graves problemas nacionais, o discurso
do Senador Henrique Santillo é uma provocação desmedida, soa moeda falsa, e em nada contribui para a pausa
à reflexãO em que estão empenhadoS os democratas autênticos.
Marca, sem dúvida, posiÇão ideológica radical de
quem não tem como eximif-se de co-mpromisso adrede
assumido, mas, no quadro político ãfiial, é um episódio
deplorável que esperamos sinceramente se encerre hoje,
em beneficio da luta comum pela consolidaçã-o das instituições democráticas no Pais.
Sr. Presidente, há um outr_o assunto que a Liderança
deseja abordar:
O Correio Braziliense em sua edição_ de 11' de março,
sob o título "Posseiros tentam ver o Presidente", aborda
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problema crónico relacionado com a gleba Fundação
Brasil - Central.
A matéria mereceu nossa atenção e apresenta aspectos
- qi.Je precisam ser melhor elucid<i.dos, ressaltando, de imediato, que o Governo Federal, por seus órgãos compete-ntes, ·sempre tentou encontrar· uma solução pacífica
para o problema fundiário existente, sem lograr êxito no
seu intento, pela intransigência manifestada pelas partes
envolvidas.
A gleba, denominada Fundação Brasil Central, está situada no Distrito de São Geraldo do Araguaia, Município de Xinguara/PA, este desmenbrado do Município de
ConCeiÇãO do Araguaia. A extinta Fundação Brasil Central recebeu essa gleha por Concessão feita pelo Estado
do Pará, em 1945. Investida na posse e domínio da ãrea,
a Fundação Brasil Central promoveu o seu loteamento
rural, realizando, logo a seguir, a doação dos lotes a diversos interessados que ~e propunham a desenvolver
projetas de desenvolvimento para a região, aproveitando
as terras de acOrdo com a vocação agrícola.
Verificando -que -não havia -sido cuniprida a destinação, que tinha originado a concessão inicial das terras,
_o-~_qvetiio do Estado do Pará, em 1961, revogou tal concessão e passou a veii.der essas terras a terceiros interessadoS, ocasionando então as superposições dominiais,
que passaram a subsistir por força de registras imobi·
liãríos decorrente das doaçõCs efi;tiv<idas pela então Fun- dação Brasil Central e pelas novas alienações promovi·
das pelo Estado do Pará. Na Verdade, poucos foram os
proprietários, quer com origem na Fundação Brasil Central, quer titulados pelo Estado, que se dispuseram a tra ...
bathar sua terra, ocupando-a e dando-lhe a verdadeira
função _social preconizada pelo Estatuto da Terra.
Na dé_cada de 70, registrou-se um acentuado fluxo migratório pará essã. ái"ea de terras férteis, até então despovoadas ou inexploradas, originando, a partir de ent~, os
conflitos sociais que tiveram repercussões de âmbito na-.
cional decorrentes da disputa pelo domínio e posse da
ferra, trãVada entre os -presumíveis propi"ietárioS, posseiros e outras pessOa-s que para 11li se dirigiram à procura
de ter_ra_s.
O Governo Federal, por seus órgãos competentes,
sempre _tentou enc-ontrar uma s-olução pacífica para o
problema fundiário existente, sem lograr êxito no seu iri.:
tento, pela intransigência manifestada pelas partes envolvidas.
O GETAT, ao ser cilada, fez uma reavalição da situação encontrada na área e, resguardando os eYentuais
direitos de terceiros, retomou a iniciativa dos ·entendimentos anteriores, sempre na intenção de alcançar a solução mais viável que pudesse eliminar os conflitos existentes. Neste sentido, promoveu inclusive medidas de carãter social em benefício daqueles que ocupam e exploram produtívaffiente a -área. Promoveu, aiilda, medidas
- de natureza fundiária e comunitária, tudo isso com a inte_itÇàci ·q_e criar ulna infra-estrutura de desenvolvimento
social e económico na região;
_Não o~§_tap.te todos os esforços desenvolvidos, o estado de intransigência das partes ....:.... presumíveis proprietários e posseiros.....:.:. não permitiu Que se Chegasse a urila
solução conciliatória, o que levou o Governo Federal,
como último recurso, a promover a desapropriação, por
interesse social, da gleba Fundação Brasil Central, en·
-volvendo uma área aproximada de 141 mil hectares.
-A partir de então, o GETAT passou a regularizar as
posses dos reais ocupantes, observando o módulo rural,
sob a ·rorma de propriedade familiar, conforme o art. 24
do Estatuto da Terra (Lei n9 4.504, de 30 de novembro de
1964). O mó_dulo rural varia de região para região, valendo esclarecer que no município de Xinguara, onde se localiza a área desapropriada em referência, o módulo hor- tigranjeirõ é de :fheCtares; o de cultura permanente é de
3-5- hectares; e o de cultura temporária é de 45 hectares,
consoante estabelece a Instrução Especial nQ 14, baixada
pelo INCRA, e aprovada pelo Ministro da Agricultura.
A prO-priedade familiar, segundo o que Oispôe o art.
_4_~>, inciso II, do Estatuto da Terra, é o imóvel rural que,
direta e pessoalmente explorada pelo agricultor e sua
família, lht:s absorva toda a força de trabalho,
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garantindo-lhe a subsistência e o progreso social e econômfco, cOm área mfnirila fixada para cada região e tipo
de exploração.
Em fu-rlção dessa legislação aplicáve"l e considerando o
tipo da exploração predominante na ârea desapropriada,
o GETAT deu ênfase especial para a regularização das
áreas dos pequenos agricultores, os quais já foram ou estãO- Se-nOo titulados em imóveis cujas áreas são até mesmo superiores aos respectivos módulos de exploração fiR
xadas pelo INCRA, tudo de conformidade com o Estatuto da Terra. Improcede, portanto, a denúncia feira de
que o GETAT "está obrigando aos colonos aceitar lotes
de 50 hectares - tamanho inferior ao estipulado pdo
INCRA", porquanto o que o GETAT tem feito; na realidade, é a distribuição de terras em lotes superiores ao
módulo rural de exploração desenvolvida pelo ocupante
no imóvel.
_______O que se _detecta, por outro lado, é que um número
cóilsfderáVel de ocupantes pretendem obter a regularização de áreas superiores àquelas que tem direito, por
força do próprio Estatuto da Terra, não querendo se sujeitarem ao princípio da justa distribuição da terra. Tem
ocorrido com freq iiência pedidos de regularização de
áreas entre 200 a 350 hectares, sem qualquer amparo legal, porquanto na realidade o ocupante explora fraçôes
de terras que lhe dariam o dir-eito de ser regularizado atê
o módulo, uma vez aplicado o índice geral de expansão
ãdotado pelo GETAT, qUe é de três vezes a ãrea efetivamente explorada com culturas, desde que os limites de
respeitO aSsim o Permita. Aliás, esSe :-critêrio de destinação utilizado pelo GETAT (aplicação de três vezes a
área efetivamente explorada) com culturas possibilita ao
agricultor usufruir de uma área compatível com sua
força· de- trabalho, abstendo~se da constituição de novos
latifúndios por exploraçã."o, considerados indesejáveis pelos Estatuto da Terra.
Finalmente, é oportuno enfatizar que o GETAT vem,
na regularização fundiâría dos imóveis rurais localizados
na át"ea:désaprópriada da Fundação Brasil Centrai; Cumprindo fif:lmente as disposições do Estatuto da Terra e
tambéril as normas baixadas pelo INCRA na fixação dos
respectivos módulos rurais de exploração, atendendo
desta forma, os objetivos que nortearam a edição do decreto de de;sapropr[ação, destinando a terra aos que vivem e trabalham, tornando-a produtiva, para preencher
assim, fun~ão social preconizada pelo Estatuto~a Terra.
Sr. Presidente, incluo, para fazer parte integrante deste
pronunciainento, a "Nota para a Imprensa" -que a respeito desse _assunto emitiu o GETAT.
Era o que tiriha a declar.ir, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ALOYS/0 CHAVES EM SEU DISCURSO:
NOTA PARA A IMPRENSA
A propósito da- matéria veiculada rio jornal Correio
Braziliense edição do dia l'>' mar 83, sob o título "Posseiros tentam ver o Presidente", o GETAT divulgou hoje à
imprensa a seguinte no~a:
"-As terras desapropriadas na região conhecida
como Fundação Brasil Central (FBC), no sul do Pará,
estão sendo regularizadas pelo GETAT, em favor dos
posseiros, observado o módulo rural sob a forma de propriedade farriiliar, Conforme- determina o Estatuto da
Terra em seu Art. 4~>.
-A proptiedade familiar, segundo dispõe o Art. 49,
inciso- II desse Estatuto_, _é o_imóvel rural que, direta e
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família,
lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a
subsistência e o progresso social e econômico, com área
máX:iiTia fixada para cada região.
-Na região em apreço, o módulo rural para cultura
temporária, aprovado pelo Ministério da Agricultura, ê
de 45 ha, e para cultura permanente está fixado em 35
ha.

-O GETA T, a fim de _facultar ao pequeno agricultor
a ampliação de sua área cultivada e evitar a _criação de
novos latifúndios, adota como critério, e sempre que
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possível, a concessão de título definitivo de propriedade
correspondente a três vezes a ârea beneficiada pelo interessado (índice 3).

No caso específico da FBC, o GETAT tem negado,
em muitos casos, pedidos de posseiros para a regularização de áreas superiores ao módulo rural fixado para a
região, exatamente por extrapolarem o critério- do índice
3. Esse procedimento, além de se constituir uma nif:dida
legal, possibilitará ao órgão realizar uma justa e adequada distribuição das terras desaprápríadas, destinando-as
àqueles que nelas realmente vivem e trabalham,
tornando-as produtivas, atendendo, assim, ao princípio
da função social da propriedade rural, como preconiza-

do pelo Estatuto da Terra."
O SR. PRESIDJ;:NTE(Gabriel Hermes) -Concedo a
palavra ao nobre 'senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,

Sr.

Srs. "Senadores:
Transcorre hoje a véspera da posse de 22 governadores
eleitos diretamente pelo povo, após tanto tempo. Amanhã, a meu ver, serã um dia complementar importante
ao dia 15 de novembro de 1982. A mim me parece não
padecer dúvida de que isso constitui um crédito conside-rável a Sua Excelência o Presidente Figueiredo e a seu

projeto de abertura.

de ação, eu diria a sua maior retórica?_ Nisso não vai nenhuma provocação.
Uma democracia não se· constrói s9pi-e bases falsas,
sobre alicerces que podem ser podres. Ninguém quer julgar ninguém, ninguém quer a revanche, ninguém quer
julgar metade da Nação, pelo contrário- nem o SNI,
nem as Forças Armadas, que respeitamos como inSti~
tuição, acima de tudo, como instituição nacional.
Agora, é preciso que isto seja desvendado aos olhos da
sociedade brasileira. A sociedade estã exigindo isso, a
Nação toda está pedindo isso. E o único órgão, a única
institUiÇão-capaz de fazê-lo, em nome da sociedade, porque Oeril ou mal a mais representativa das institu"ições, é
o CongreSso-Nacional. Poder desarmado, mas que nem
por isso deve curvar-se diante dos tabus. Se é para se fa~
zer uma CPI, tudo bem. Os meios regimentais de que dispomos, no serifidO de se constituir uma CPI que seja eficaz, até conco-ido que são discutíVeis. Se é para Se trazer
quein quer que seja, o
Míilistro-Chefe do SNI, General Medeiros, à Comis-são de Segurança Nacional, até
numã reunião sci:reta, para ouvir de S. Ex• algumas coisas, para inquiri-lo sobre certos aspectos, para que os
Srs. SCnadores membros dessa Comissão o façam em
nome do Senado Federal, em nomé da sociedade brasileira, é possível que seja assim, quem sabe? Mas é preciso
que o Congresso Nacional não se cale, diante dessa sucessão interminãvel de escândalos, envolvendo a própria
instituição, que é mantida pela sociedade _brasileira e cujos meandros permanecem encobertos por um espesso
véu de sombras. f: preciso que esse véu seja levantado
pelo Congresso Nacional só isto, mais nada! Nada mais
além disto! Em que isto poderã ferir as instituições que af
se encontram? Em que isto poderá ser um obstáculo ao
trabalho de diálogo dentro desta Casa e da outra, para se
conseguir, através de meios políticos, uma superaÇão da
crise e_m que nos envolveram? Nada!

_

É lógico que poderíamos discorrer aqui que se trata
também de uma conquista da sociedade brasileira que,
afinal, já não podia suportar mais tanto autoritarismo.
De qualquer forma, sem sombra de dúvida, conduzido
o processo pelo Presidente Figueiredo, também se lhe
deve creditar bastante em seu favor, a meu ver.
Se amanhã se inicia uma nova era ou se iriiCiarn novos
tempos, é possível que não. Na verdade, esses governa~
dores receberão os seus Estados da forma pior possfvel.
E a imprensa está af a dar manchetes, para que ninguêm
possa desminti-los.
O certo, no entanto, é que o episódio, venha ele
constituir-se nO início de uma nova era ou não, é fundamental em termos de abertura democrática para este
País.

A meu ver- e aí as-sumo como parlamentar representante do meu Estado, cuja ideologia é apenas a da democraciã no seu sentido mais lato,- a meu ver essa mesma
abertura não pode conviver com o poder paralelo, não
tem como conviver com o poder paralelo que grampeia
telefones - Minto? Estou dizendo uma aberração? Cometendo uma aleivosia? minto? - que grampeia telefones, que viola correspondência, que acoberta corrupções. Minto eu? Se rilinto eu, mente i iffiprensa toda
deste País.
Para que haja prosseguimento no processo de abertura, é preciso, a meu- ver- aí assumo, mais uma vei,- peS-- soalmente, a responsabilidade pelo que digo - para que
o processo de abertura prossiga, não se deve nunca procurar a revanche nem colocar ninguêm no banco dos réus. Mas é preciso que rião haja tabus, que estes sejam
destruídos da forma mais democrática possível. E um
dos seus tabus, o maior de todos, a tentar conviver conosco, sem sombra de dúvida, é a chamada unidade de
informações e sua maior instituição, o Serviço Nacional
de Informações. Nisso não vai nenhuma provocação,
não vai nenhuma diatribe de palanque, não vai nenhum
desejo de querer julgar ninguém, não vai nenhum desejo
de colocar no banco dos réus nenhuma p~soa, nenhuma
instituição. É uma verdade, uma indiscutível verdade,
sobretudo no caso do Serviços Nacional de Informações,
que sem dúvida foi ele construído, foi ele fundamentado
na chamada doutrina de Segurança Nacional. Quem é
que não conhece isso? Quem é que não sabe isso? Quem é
que não sabe que a doutrina de Segurança N ãcional a
que nos referiirios -é a doutrina de Segurança Nacional
com D, com S, com N, maiúsculo.s, ela mesma exótica,
ela mesma importada dos Estados Unidos que, por sua
vez, a importaram da França e que no período da guerra
fria, lá nos Estados Unidos, teve a sua maior amplidão

O Sr. Aloysio Chaves -

V. Ex• permite uni 8parte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO_- Eu até diria que é
óbvio, encontra-se no seu direito, o eminente Líder do
·Governo; o ilustre Senador Aloysio Chaves, fazer as referências que fez, mas estou convencido de que S. Ex•
exagera - com que propósitos, não o sei - mas estou_
convencido de que S. Ex• exagera. E, neste momento, eu
o ouço através de um aparte.
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das Forças Armadas, uma instituição nacional permanente destinada à defesa da Pátria e das suas instituições,
da ordem pl.Íblica, cuja história se confunde com a próM
pria História brasileira, pátria, V. Ex• acha que estã ao
nível de uma instituição policial reles, que comete crimes
':ie violência e que a tudo acoberta. Ch_ega a afirmar:
"A distinção entre o Exército e a Potlcia praticamente desaparece. O Exército assume cada vez mais
a função de Policia e a Policia assemelha-se cada vez
mais ao Exército. Na guerra contra a chamada subversão da ordem, o armamento é o mesmo, a instrução é a mesma, os métodos são os mesmos e o
inimigo é o mesmo. Os dois formam assim uma perfeita simbiose; um único exército do Estado contra
o povo."
V. Ex• é que foi mal inspirado n-o momento em que dedigiu esse discurso e o encaminhou à publicação.

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Faço uma análise
de duas lutas, calcadas em tratados dos mais respeitáveis
autores a respeito da doutrina de segurança nacional importada pela América Latina, e por que não forças armadas da América Latina? Eu não afirmo que isto esteja
ocorrendo em meu Pafs, agora. Mas deixo implfcito que
jâ teve ocorrido também aqui. E não minto. E não minto
quando afirmo que isto jâ ocorreu aqui. Mas o faço para
chegar a conclusões otimíshis a respeito do processo brasileiro. Isto V. Ex• não diz. Mas o faço para dizer que o
camÍilho é ·o caminho da política, que está sendo construído, que o caminho é o do pacto polftico que estâ sendo elaborado em nome da sociedade brasileira; façoMo
para chegar à conclusão de que desse pacto nenhum dos
segmentos sociais pode ficar afastado, pode ficar de fora;
faço-o para dizer que, lamentavelmente, o que eu procuM
ro descobrir - e descubro - é que se pretende fazer um
pacto sem a presença de trabalhadores, mas uma vez
onerando--ar, -sobrecarregando-os com o ónus da crise
brasileira, faço-o para dizer que, em nome da Democracia, este Congresso precisa assumir suas prerrogativas e
que em nome da sociedade possa ele ser órgão legislador
e fiscalizador, que não o é na sua plenitude, pelo menos.
Senhores, só espero que não seja este um eXaget'o tático, só espero que o eminente Líder não esteja dando se-guimento, dando vazão à advertência que Sua Excelência, o Presidente Figueiredo fez hã alguns dias, segundo
a Imprensa, aos líderes do PDS. Sejam mais agressivos
com a Oposição - teria dito o Presidente.

O Sr. Alqysio Çhaves- - Nobre Senador Henrique
Santillo, tal é a minha preocupação em que se crie nesta
Casa e no Congresso Nacional um clima de entendimento com base no debate parlamentar, que eu gostaria muito de estar equivocado. Mas, só solicito que cada um dos
Srs. Senadores leiain-- não neste momento porquC"ê"impossível fazê-lo, mas leiam depois e atentamente o discurso de_ V. Ex• - para verificar que; se -as colocações
fossem feitas nos termos em que agora V. Ex• faz, os
meus reparos seriam de outra natureza.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu ouvi V. Ex• silenciosamente. V. Ex• não fez justiça ao meu comportamento nesta Casa.

Cito outra passagem. Confesso que não entendi bem o
que quis dizer V. Ex•, mas repito:

O Sr. Aloysio ChaVes - ... jamais virei ao plenário
para adotar um procedimento desta natureza.

"Nessas condições, a luta de classes aceita participar do pacto visando superar o impasse que vivemos para evitar a ·supressão da politica, o ãumento
da violência do Estado e o aprofundamento do desrespeito aos Direitos -Humanos."

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... V. Ex• não fez
justíça ao meu comportamerito nesta Casa, V. Ex• não
conhece o meu passado de lutas, como democrata.

Entre outras, V. Ex• volta, ao mesmo tempo, com a
mesma linguagem que eu, repito, deploro profundamente. Preferiria estar mil vezes. enganado a ter que dizer
agora a V. Ex• que, infelizmente, não nle equivoquei. Se
V. Ex• utilizasse a linguagem maiS coinedída de hoje, os
meus reparos seriam de outra natureza. Mas as colocações que estão no discurso de V. Ex'"- um discurso
redigido, escrito,- surpreenderam-me, decepcionaramme, porque vêm constitUir um obstáculo a tudo aquilo
que desejamos nesta Casa. NãO vou, como disse no meu
pronunciamento, tirar trechos do discurso de V. E;~~.',
porque teria que reproduzi~lo quase integralmente. Mas
V. Ex• acha que o Exército brasileiro, como integrante

O Sr. Aloysio Chaves -

Permite--me V. Ex•?

O SR. HENRIQUE SANTILLO isto não esteja ocorrendo, Excelência!

Só espero que

O Sr. Aloysio Chaves- Jamais cometeria no Senado ...

O Sr. Aloysio Chaves- Conheço muito bemf
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• não sabe a
forma como tenho agido aqui. E, portanto, me fez injustiça. bum direito que V. Ex• tem de fazer injustiça Com
quem quer que seja, menos com a coisa mais objetiva de
todas que é _a necessidade do. Congresso Nacional levantar a cabeça e investigar, em nome da sOciedade, inclusive o Serviço Nacional de Informações. Seja de que forma
for, através dos instrumentos regimentais ou legais que
existam ou que possam ser criados em nome da decência,
em nome da honra, pelo próprio Congresso Nacional.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não. Ouço.
com imenso prazer, o aparte de V. Ex•, eminente Líder.

Março de 1983

JC>IÃRJO DO CONGRESSO NACibNAL (Seção Il)

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, V. Ex• coloca o seu pensamento nos seus devidos termos e faz uma
afirmativa que me parece das mais oportunas para todos
nós da Oposição, qual seja a de que chegou a hora de
deStruir certos tabus. V. Ex• tem toda a razão-. Não hâ
por que o Serviço Nacional de Informações não poss~
sofrer, uma investigação por parte do Congresso Naci~
nal, que é o órgão que fiscaliza o Governo CI1l nome do
povo brasileiro? do qual emergiu. E, no caSo específico,
Baumgarten, que tomou conta de toda a l~l?fensa brasi-

leira e que sensibilizou, profundamente, todit.'a sociedade
civil, hâ um aspecto que é dos mais graves: é a próprii

confissão do Serviço Nacional de l&J;formaç6es, em nota
emitida pela sua chefia, logo que foi publicado o dossiê
pelo Jornal do Brasil, de que, realmente, \aquela çntidade,
dirigente da comunidade nacional de informações: havia
intermediado junto aos órgãos do Governo Federal,
sobretudo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Repóblica, publicidade oficial para a revistá O
Cruzeiro o que, em si, já denuncia um fato gravíssimo e
implica na distorção total das atribuições do Serviço Nacional de Informações. Portanto, fatos como esses, realmente têm que ser acompanhados e investigados com
todo o interesse, por parte do Congresso Nacional. E ê
isso que V. Ex• propõe, e com o que a Liderança está de
pleno acordo. Inclusive a sugestão de V. Ex• de se convocar o Ministro-Chefe do Serviço Nacional de Informações à Comissão de Segurança Nacional é uma alternativa plenamente válida, que deve ser tranqUilamente
examinada pela nobre Maioria desta- Casa atravês de sua
Lideracça.
O SR. HENRIQUE SANTILLO --V. Ex• tem inteira
razão, eminente líder, porque, sem sombra de dúvida, a
Nação toda tem se indignado com o conheciinento de
uma suces!lão de escândalos envolvendo o Serviço Nacional de Informações. Veja agora V. Ex• o caso da CAPEM!, que está tendo um desdobramento borrfvel para
o País; estão lã centenas e centenas de peões sem receber,
há três meses, os seus salários, rebelados com reféns nas
suas mãos, morrendo de fome, de catapora, de malârla,
de hepatite infecciosa. O caso Baumgarten, em qualquer
país democrático seria talvez um mero caso de polfcia,
um mero caso policiaL Aqui não. Aqui, pelos envolvimentos políticos que tem é um caso político também.
Agora, a Nação perplexa toma conhecimento, através da
imprensa, de que havia um aparelho de escuta dos mais
sofisticados, com partes inclusive importadas, encravado
na parede do gabinete do Pre.sidente da República.
O Sr. Aloysio Chaves- A que V. Ex• atibrui a autoria
disso?

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Bem, não viram
nenhuma ilação, nenhuma. Mas, nós precisamos saber
quem são os responsáveis por estes hediondos atas. Politicamente nós sabemos que isso tudo se dá, porque adisputa pelo poder se faz nos porões e não à luz limpa da
sociedade brasileira. Porque se se fiZer à luz limpa da sociedade brasileira, através das eleições diretas, nós estaríamos discutindo os problemas nacionais, todos os
gravfssímos problemas nacionais com a própria sociedade brasileira, com a Nação como um todo.
Mas, ê preciso identificar estes grUpos, identificar estas pessoas, identificar estes conjuntos de intere~ses que
agem soturnamente com as caladas da madrugada e con~
tra os interesses nacionais.
Ora, quem pôs eu não sei, a Nação não sabe, mas quer
saber através de investig.ilções corretas, que não podem
repetir o episódio do Riocentro, eminente Uder, que não
podem repetir o caso das bombas na OAB no Rio de Janeiro ou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte?

Ôã<fenterideu possivelmente o sentido do discurso proferido por V. Ex• Nós perguntaríamos: quem é que pode
fiscalizar, quem é que pode limitar o poder ne3tc Pais?~
o Congresso Nacional ou não êo Congresso Nacional?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• foi ao fulcro do problema.
O Sr. Itamar Franco - Ou esse poder é absoluto e intocâvei? -E se ele li-absoluto e intocâvel o Congresso Nacional, aliás, pouco tem como ação fiscalizadora do Executivo. O que o Líder do Governo deveria dizer, nesta
tarde, sim, ao responder ao "discurso de V. Ex•, não era
pinçar frases isoladas; devia dizer quais são os mecanismos que nós teremos aqui, doravante, para fiscalizar e limitar o poder. Porque o poder que aí está, pode amanhã
ser 'transformado num poder absoluto, contra a Democracia, contra o povo brasileiro. Eu creio que o sentido
do discurso de V. Ex• foi exatamente buscar esse fulcro,
esse núcleo que ainda é indefinido. E quando V. Ex• toca
na eleição presidencial, eu, num aparte ao Senador Fran'co Montoro, jã disse e a Nação vai assistir: nós vamos viSenador H~nrique Santillo- va1e a Pena ser repetitivo no submundo da intriga, da malediscência, do jogo
aritmético nesse Colégio Eleitoral espúrio em que se pretende eleger, em nome da Nação, o Presidente da República. Eu não sei qual é o medo das eleições diretas,
que turbulência poderia ter a Nação escolhendo diretamente o seu Presidente da República. Ou nós vamos assistir, atravês, - como eu digo - do submundo à
eleição de um Presidente da República? O pinçar de frases isoladas pelo Líder do Governo, não condiz com a in~
teliS:ência do homem que comanda hoje a Maioria nesta
Casa.

ver,

O SR. HENRIQUE SANTILLO -V. Ex>, eminente
Senador Itamar Franco, foi, a ineu ver, ao fulcro da
questão.~ de se saber doravante quem tirriita o~ poderes,
se continuará Sei.tdo o Serviço Nacional de Informações
ou se o Congresso Nacional conseguirâ alçar-se a essa
prerrogativa mais importante de todas, que ê a de, em
nome da sociedade representativa como é, estabelecer os
limites do puder, do exercício do. poder.
O Sr. Lomaiúo Júnior -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu gostaria de,
mais uma vez, Ouvir V. Ex•, é um imenso prazer, Sena~
dor Lomanto J(mior. Mas eu gostaria de, mais uma vez,
deixar bem claro aquilo que penso. Não haverá Democracia construída sobre bases falsas, sobre preconceitos,
sobre receios, sobre medps.
Ouço V. Ex• com imenso prazer.

o-- Sr..

Lomanto Júnior - Agradeço a oportunidade
que V. Ex• me oferece, para responder ao meu eminente
amigo c colega Senador Itamar Franco. O Senador Itamar Fr~co, no meu entender, foi injuSto conos_co e com
ele mesmo.
O Sr. Itamar Franco -

a Sr.

Justo ou injusto?

LOmaizto OJúnior- Injusto.

O Sr. Itamar Franco - Comigo?
O Sr. Lomanto Júnior- Sim. V. Ex• chamou o colégio
eleitoral, do qual é um dos mais brilhantes integratites,
de colégio Eleitoral espúrio. Todos conhecem, aqui, a
minha posição, sabem que eu sou favorável às eleições
diretas em todos os níveis, nunca escondi isso, sempre
'proclamei em todos QS momentos. Agora. não posso
aceitar que se considere o colégio -eleitoral que vai eleger
o futuro Presidente da República, de espúrio simplesmente porque o processo vai ser pela forma indireta. As
grandes democracias do mundo, verificaremos que na
sua maioria o processo de eleição é- indireta.

O SR,. HENRIQUE SANTILLO ~Ouço V. Ex• com
prazer.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex•poderia ci:
tar algum País presidencialista em que o processo fosse
como o brasileiro?

O Sr. Itamar Franco - V-. Ex.• tem razão quando diz
mas
que o Lfder do Governo- pinçou frases de V.

O Sr. Lomanto JúniOr- Os Estados Unidos. a Ingla-·
terra, por exemploL

Ex•.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Como o brasilei-'
ro, Ex•.
O Sr. Lomanto Júnior- -Veja bem, o processo não e
uma fotocópia. V. Ex• jã criticOu-, há pouco, que a lei de
segurança foi copiada dos Estados Unidos, mas que o
processo de eleição americana não é direto.

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Eu faço justiça}
inteligência de V. Ex•. V. Ex• sabe que, quando eu disse
como o brasileiro não estava me referindo a uma cópia
fiel do norte-ameriCano, estava me.referindo ao sistema.
V. Ex• responda por favor, é o mesmo sistema america-no'?
O Sr. Lomanto Júnior- Não, não é o mesmo sistema,
nuanças existem . .S o mesmo sistema indireto. ~a forma
que tem pequenas nuanças, pequenas diferenças, mas é a
mesma. V. Ex•, por exemplo, quando o povo de Goiás o
escolheu para o Senado, escolheu o Senador Itamar
Fqmco para representar Minas Gerais, estava jâ informado o eleitorado de que o processo da escolha do Presidente da_República era pelo processo indireto. Ele estava
escolhendo o eleitor também. Ele escolheu o Senador
Itamar Franco, como escolheu V. Ex.', certo de que V.
Ex'S seriam integrantes de um Colégio Eleitoral que,
dentro do processo de eleição indireta no Brasil, escolheria o Presidente da República. Então, V. Ex• tenha paciênCia. Eu também quero a eleição direta, eu sou favorável à eleição direta, n:_tas não posso imaginar de espúrio
um Colégio que eu considero, ao qual pertenço, num sistema em que nós estamos inseridos. Então, acredito que
V~Ex• possa combater, êum problema de V. Ex•, eu, por
exemplo, gostaria que esse processo mudasse, para que
nós pudéssemos escolher o Presidente da República direfamente, mas o que- não posso- aceitar é que se venha,
realmente... Acho que o próprio Senador Itamar Franco,
que é uma das inteligêiü:ias mais brilhantes desta Casa,
se esqueceu que, ao chamar este colégio de espúrio, ele
estava se auto-ofendendo.

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Antes de dar o
aparte ao nobre Senador Itamar Franco, eu apenas gostaria de dizer o segUinte: sabe V. Ex• muito bem que o
processo brasileiro não ê apenas indireto? e muita gente
não tem nada contra os processos indiretos. No entanto
o processo brasileiro não é apenas indireto, Ex•, ele é indireto e fraudado pelos casuísmos. Verifique a constituição do colêgio eleitoral, V. Ex• que é um democrata, e
depois passemos a discuti-lo.
Ouço o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Aloysio Chaves- O casuísmo elegeu três governadores do PMDB, entre outros, o do Estado de V. Ex•,
de Minas Gerais ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Estou dando
aparte ao nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco - Senador Henrique Santillo?
veja como as coisas se passam aqui no Senado da Rc-'- pública. PriniCirO contíriUO--a dízer que o colégíO-é Cspúrio, apesar de pertencer ao colégio. Ele não representa
a vontade de 110 milhões de brasileirOs, e feito com ca~
sufsmo, V. Ex• tem razão._ E se esquece que, a todo instante, iodO -momento~- essa Coristituição é mudada no
interesse do Governo. Esiâ se pedindo, agora, uma trégua, que_ se passe uma borracha em tudo neste País;
· quando nos esquecemos que esse Congresso foi fechado,
veja Senador, esse Congress.o foi fechado ... ·

a

O Sr. Lofftanio Júnior- Ah, são coisas do passado!

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem razão. Nós estamos
em pleno 1983, eStamos. às portas do século XXI, da virada do sécuto, estamos aqui discutindo que o Senador
Henrique SaDtillo ...

e

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Eminente Senador Itamar Franco, apenas um breve aparte ao seu aparte. Eu tenho direito por ser o dono do discurso~ Mas veja
V. Ex• _Q seguinte: além disso tudo, incluíram uma legis-
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lação das mais espúrias, que é a de vincular o voto ao
Presidente da República, de não considerar o voto que
não for dado ao candidato do partido a que pertencer o
eleitor nesse colégio eleitoral.

O Sr. Itamar Franco- Eu vou mais além, nobre Senador: eu quero saber do Líder do Governo se ele pode garantir que, até 1985, nós vamos ter essa Constituição
como está, esse colégiO eleitoral que aí está.
O Sr. Aloysio Chaves- Eu respondO que vai depender
do PMDB, porque a Constituição só pode ser mudada
por consenso.
O Sr. Itamar Franco - Ah! Agora a culpa é do
PMDB. Já depende do PMDB, já significa que qUerem
alterar, jã hã um fantasma rondando o PDS. Entãà~ eles
já estão assustados com o fantasma do ex-GoverÕador
de São Paulo.
O Sr. Ãloysio -Chaves- V. Ex• gosta de criar fantasias.
O Sr. Itamai- Franco- Veja V. Ex•, nobre Senador
Henrique Santilio, que o Lider do Governo já não confirma. Está mi .Constituição?
O Sr. Lomanto Júnior -

Estâ.

O Sr. Itamar Franco - O Senador Lomanto Júnior,
com a sua voz grave de barítono, de homem inteligente,
de bom companheiro, diz que sim, que está na Constituição. Quem é que pode garantir que a Constituição
não será mudada?

O Sr. Aloysio ChaVes - OS 2/3- de quorum. nobre Senador.

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• tem razão, nobre Senador, mantém-se a Constituição para qUê? Antes podíamos reformá-la com maioria simples.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Eu pediria
aos nobres Senadores que não solicitassem mais apartes.
Aproveito para lembrar ao Senador Henrique Santillo
que o seu tempo já está esgotado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO agradecimentos, Sr. Presidente.

Com os meus

O Sr. Itamar Franco - Eu vou encerrar o meu aparte,
nobre Senador, dizendo a V. E:~t• o que penso. Acho que
este colégio eleitoral não vai representar a- vontade da
Nação democrática, não vai representar o processo de
abertura que se diz que esse Brasil vive. Nós estamos às
portas do s~culo XXI, e não se concebe que a Nação brasileira não posSa escolher o seu Presidente da Rcp6blica.
Continuo afirmarido, apesar de fazer parte do colégio
eleitoral, que ele não é representativo da Nação brasileira.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente,
para encerrar e voltando ao fio de meu discurso, afirmo
a V. Ex• e aos meus pares que me preocupa não apenas a
liberdade política do cidadão brasileiro, mas também a
liberdade individual, corriqueira, cotidiana do cidadão
brasileiro. E arrepia-me pensar que cada brasileiro hoje
teme falar ao telefone porque receia que ele esteja
"grampeado". Arrepia-me ter de dizer, Sr. Presidente,
que cada cidadão brasileiro hoje ao enviar uma carta
teme que ela seja violada. E arrepia-me pensar, Sr. Presidente, que hoje cada brasileiro de responsabilidade teme
que em seu gabinete ou em sua mesa esteja encravado
um aparelho eletrdnico de escuta para fraudar a liberdade individual, a privacidade do cidadão.
Neste final de s!culo, Sr. Presidente, quando sabemos
estar a Informática, sob todos Os a-s-pectos,
desenvolvenda.se a passos largu.Issimos, é preciso que
este Congresso tambéin se atenha a isso, se debruce
sobre a necessidade de defender a privacidade do cida·
dão também como um direito fundamental da pessoa
humana. E ao mesmo tempo, do ponto de vista político
para o País, defenda aos olhos da sociedade a instituição
encarregada de informar o Presidente da ~pública para
decidir isso. E a sociedade tem o direito de saber como ol

Presidente da República está sendo informado e quanto
lhe custa isso.
É Só isso, sem provocações; se!n banco de réus, sem
diatribes, mas, sem medo, sem nos curvarmos diante dos
tabus e dos mitos falsos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!

Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabri_~l Hermes)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por inversão
com o nobre Senador Martins Filho.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr.s. Senadores:
A Nação brasileira comemora amanhã o aniversário
da posse do estimado General João Figueiredo como
- Presidente da República. A sua caminhada neste período
-tem-Sido pontilhada de dificuldades, como resultante da
conjuntura em todo o mundo; e o nosso País não seria
exceção. Some-se a tudo isso a transformação do regime
de uma democracia que direi forte, para uma abertura
total, com o fito de atender à sua promessa, quando ainda candidato, de dar prosseguimentt? à iAiciativa do seu
antecessor, o eminente General Ernesto -Geisel, quando
afirmara, em 21 de dezembro de 1978, aos OficiaisGenerais que o foram cumprimentar por ocasião do fim
do ano:
"O encontro é ainda relevante porque coincide,
afinal, cóm o término de um ciclo histórico_da Revolução brasileira de 1964.
Reconhecemos ser o aperfeiçoamento do regime
político indispensável ao próprio desenvolvimento
cconômico e social da nação, sobretudo no estágio a
que já atingimos. E, por outro lado, é de admitir-se
que a necessária operação de saneamento da vida
nacional, tão conturbada e corrompida antes de
1964, deveria chegar a seu termo algum di!J., pela integração do País num clima de melhor normalidade
democrática.
-Ao -promovêr, no quadro destes conceitOs, a extinção dos instrumentos excepcionais de; que se revestira; a Revolução continua confiante·e forte para
levar avante seu propósito de construção de um
Brasil renovado.
Sem dúvida, haverá sempre grupos vários de contestadores de todos os matizes que, valendo--se do
restabelecimento de maiores franquias democrâticas
e usando, principalmente, a mistificação e a intriga,
ampliadas pelo vasto poder difusor dos modernos
meios de comunicação de massa, buscarão subverter o regime e perturbar a ordem, a paz interna, em
proveito de seus objetivos inconfessáveis. Com.unist.ãs, Cfipto-comunisüis e desordeiros, sem bandeira
nem fê, aliar-se-ão seínpre na vil tarefa de solapar e
procurar destruir as instituiçõês democráticas.
Assumimos, pois, como bem disse V. Ex•, Senhor
Ministro da Aeronáutica, um risco calculado. Mas
fizemo-lo confiantes na consciência patriótica dos
brasileiros de todos os quadrantes do País, que bem
se dão conta de quão valiosa é, para nossa Pátria, a
prática de uma derilocracia mais-a-utêntica e estâvel,
em que o Governo possa bem gõvernar e a oposição
saiba ser oposição.
Ademais, para a consecução de objetivo tão sig..
nificativo quanto dificil de atingir sem maiores
sobressaltos, contou e conta o Governo com o fundamental apoio e a firme solidariedade das Forças
Armadas, por certo, para que se dessem os primeiros passos na longa e árdua caminhada a que nos
propusemos em acertada hora."
E o Presidente João Figueiredo, que assumia o poder
sob expectativa geral, quando ainda pairava a dúvida
acerca do seu comportamento politico, foi taxativo ao
receber a faixa presidencial em seu primeiro pronunciamento, o qual, pela sua grandeza, vale a transcrição:
"Para o Vice-Prcsidente Aurcliano Chaves e para
mim, as palavras do nosso juramento, perante o
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Congresso Nacional, não são expressões rituais ou
protocolares. São o penhor de dedicarmos ao bem
do povo brasileiro todas as nossas forças, todo o
nosso caráter. Nele empenhamos honra e vida.
Reafirmo, portanto, os compromissos da Revolução de 1964, de assegurar uma sociedade livre e
democrática. Por todas as formas a seu alcance, assim fizeram, nas circunstâncias de seu tempo, os
Presidentes Castello Branco, Costa e Silva, Emílio
Médici c Ernesto Geisel.
Reafirmo: é meu propósito inabalável - dentro
daqueles princípios - fazer deste Pais uma democracia. As reformas do eminente Presidente Ernesto
Geise1 prosseguirão até que possam expressar se as
muitas facetas da opinião pública brasileira, purificado o processo_das influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade.
Reafirmo: sustentarei a independência dos pode·
res do Estado c sua harmonia, fortalecendo, para
que atinja sua plenitude, a Federação sonhada pelos
fundadores desta Pátria.
Reafirmo: não descansarei até estar plenamente
assegurado - sem sobressaltos - o gozo de todos
os direitos do homem e do cidadão, inscritos na
Constituição.
Reafirmo o meu gesto: a mão estendida em conciliação. Para que os brasileiros convivam pacificamente. Para que as divergências se discutam e resolvam na harmonia e na boa vontade, tão da índole de
nossa gente.
4

Num gesto antecipatório do seu elevado espfrito de
amor ao Brasil e aos propósitos que materializaria como
Chefe Supremo, relembrando o nome do seu inesqucc.f~
vel pai, numa homenagem terna e filial, peculiar à sua
sensibilidade de cidadão disse, no Congresso Nacional,
quando de sua indicação pela ARENA para concorrer à
Presidência da República:
.. Volto-me aqui com saudade e gratidão, à memória -de meu pai, Euclides de Oliveira Figueiredo,
o mais intransigente professor de amor à Pátria que
já tívC~ A -ele dCVO à exemplo na carreira das armas e
na vida, que ambas procurei pautar à sua imagem
de cidadão-soldado."

E prosseguindo no mesmo ritmo concluiu:
.. Volto-me tambêm para o meu Exército, onde
desde os idos de 1929, encontrei Chefes e mestres
que, entre ensinamentos e exemplos múltiplos, souberam incutir no âmago de meu ser a sólida con·
vicção de que a farda veste seres humanos e não
abafa no peito, jamais, o cidadão.
Volto-me para meus camaradas de Armas que
vêm, atra'-:ês dos anos, incentivando meus esforças,
alimentando o. meu ·entusiasmo e relevando atitudes
em que o arroubo ou a emoção permitiram ao coiação sobrepor-se à razão.
Divisa-ines, hoJe, o linliar de mais uma etapa de
nosso processo revolucionWio, dinâmico na busca
de uma- estrutura politica, econômica e social mais
aperfeiçoada e que melhor responda aos anseios nacionais de paz, de justiça e de progresso. Ponderâveis setores de nossa sociedade opinam sobre varia~
das sugestões de reformas. Umas respondem a expectativas utópicas, por definição irrealistas. Outras
hâ que se fundamentam em concepções ultrapassa-~
das por uma conjuntura, tanto interna como externa, em' acelerada mutação.
Outras, ao contrário, perseguem uma progressiva
consolidação institucional, que dê ao Estado instrumentos e mecanismos para sua destinação de servir
ao- povo, ~ecutar sua vontade e preservá-lo contra
a ação de minorias predatórias ou dominat!_oras.
Entendo que a estruturação que melhor traduz aa
aspirações nacionais, inspiradas pelos valores cristãos sobre os quais se erigiu a sociedade brasileira,
se alicerça em um Legislativo atuante, represcntati..
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vo_das váriaS correntes do eleitorado, constituído de
figüras politicas que valorizem seu papel de veículos

de ligação; em d_uplo sentido, entre o povo e o Go-verno; em um J udiciârio dinâmico, respeitado pela
isenção e pela autoridade, em todas as suas instâncias; e _em um Executivo consciente da delegação
que exerce, ãgil, probo, forte política e administrati-

vamente, em condições de prosseguir na consecução
dos objetivos nacionais."
A transcrição das palavras de Sua Excelência terri o
sentido de mostrar que o timoneiro nãO afastou a nau do
rumo traçado nesta sua vilegiatura poHtica. Tem sido o
comandante seguro e eficaz para as horas dificeis que temos enfrentado, ontem e hoje, apenas Com alguma mar
gem de relativa aparência de mar menos agitado.
Talvez nessa nossa caminhada, quando ainda se vis~
lumbra terra firme para uma ancoragem -devemos, como
políticos, dar a nossa colaboração mesmo além dos nos~
sos limites. Creio que a hora é de total tolerância, sem os
arroubos -que mais se assemelham às ondas bravias que
dificultam ao navegador alcançar o porto seguro.
8

Não se trata de incapacidade de nossa parte, porém
confiança ínCondiciQJlal em nosso-c-ompanheiro que tem
correspondido aos anseios 8:erãis desde o momento em
que substituiu o eminente General Ernesto Geisel, iniciador do Projeto da abertura politica.

O Sr. Lomanto Júnior-- Pennite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com· muito Prazer ouço
o representante pelo Estado da Bahia, Senador Lomanto
Júnior. -O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador Jorge Kalume, em nome da Liderança do Partido Democrático Social, no momento em que V. Ex' registra e comemora o
4~' Aniversário do Governo do Presidente João Figueiredo, permita-me dizer-lhe que todos nós, os seus companheiros de Partido, no Senado Federal, fazemos nossas
as palavras de V. Ex•, porque queremos que se registre
sobretudo- e V. Ex• o fez com muita sabedoria, V. Ex•
não se deteve, só na anâlise da obra administrativa do
atual Governo e poderia fazê-los, - mas desejamos enfatizar os -pi:littriS ·que consideramos fundamentais daquilo que se chama "abertura democrática". Ninguém poderá esquecer, porque já é página viva da História contemporânea do Brasil, ninguém pode esquecer que foi
através do homem que está à frente dos destinos do País
- Projeto dele, mensagem dele - acolhendo legítimas
aspirações do seu povo ~que votamos ã. Anistia, para
que os brasileiros que estivessem fora, banidos ou condenados, retornassem à sua Pátria. E todos retornaram! E
agora, nas últimas eh:ições, vârios deles disputaram cargos .dos mais importaJites e se- fizeram Deputados Federais, Senadores, GovernadOreS~ de- -Estado. EntãO, ninguém pode negar que apesar da Anistia ser sinónimo de
perdão, e se é, assim não foi interpretado pelo Presidente
Figueiredo. O Presidente que considerou assim a ampla
anistia que concedeu, quis que a Anistia fosse a reconcilíação dos espíritos, o retorno à vida pú-blica de valores,
que dela for_am afastados, o esquecimento dos ódios, antagonismos irreconciliáveis, o· sepultamento de erros e
que todos, retornassem para disputar, em igualdade de
condições, cargos eletivos no último pleito. E sua a frase:
lugar de brasileiros ê: no Brasil. Todos os atos de exceção
foram eliminados; o restabelecimento das eleições diretas para Governador, que era uma das maiores aspirações do povo brasileiro. Foi este Presidente quem esR
tendeu a mão. Agora, ele enfatiza o gesto, j>ediu uma trégua; direi mesmo ãté que ele não quis usar esta expressão
e se a usou, porque habituado ao trato das armas, homem de carreira militar, usa esta expressão- tr~gua que
é um momento ii:itermediárío entre a cessação de fogo e a
paz. O que o Presidente quis significar mesmo com aque-le seu pedido de trégua foi um pedido de conciliação, de
desarmamento de espíritos. Representasse um momento
em que os brasileiros pudessem se entender, todos, de todos os partidos, de todas as idêias, e assim encontrásse~
mos o caminho da superação da crise nacional. E verda-
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de que os l)oss:,os~açlversârios_ pedem uma proposta. Eu
não tenho dúvida alguma de que_ ela virá. Tancredo Neves, -na:'Sillf acuidade, na stia inteligência, apreendeu imediataniente os objetivos do Presidente. Então, com este
PreSidente que faz a abertura, não há razão para que digamos aqui, como ouvimOs nesta tarde, que temos medo
neste mom-ento de pegar um telefone, sentimento de
medo que já não existe e que, com fé em Deus, desaparecerá, definitivamente, da vida pública brasileira.

O SR. JORGE KALUME- E gozando de ampla liberdade de manifestação.
O Sr._ Lomanto Júnior- V. Ex• vê que São Paulo será
governado pela OpOsição, assiin como Mínas Geiã:is,
Rio de Janeiro, Paraná, os grandes Estados da Fede!:_ação, além de outros_Estados_ coroo o Estado de Goiás,
E_spírito Santo, Acre, Amazonas, Parâ, Mato Grosso do
Sul vâriós Estados que estão, realmente, sob o domínio
das agremiações oposiciOnistas. Agora, serâ o -grande
teste dos que crittcaram, Sr. Senã.dor. Eles sentirão como
é difícil, como é diferente o trato do Executivo, como desempenhar o mandato no Legislativo, num pais em CrescimentO, ·em desenvolvimento, num pais que hoje ê um
cadinho miraculoso, onde se ferve, _diã.rhimente, o sangue rubro do desejo de_ c_r_€?Sç_er ~-Q p_ovo brasileit:o. Pois
bem, transformo as palavras de V. Ex• nas palavras da
_ Liderança do PDS, para que signifique, com este meu
.aparte, o nosso apoio, a nossa disposição, disposição e
_apOio de que não hã veremos _de recuar e continuaremos
a prestar ao Senhor Presidente da República a nossa soli_dariedade, para- que, ao final do seu mandato, Sua Excelência possã dizer: o ineujuramento, o jU.raritento que fiz
de fazer deste Pais uma democracia, termino o nieu-m.a.nM
dato cumprindo este dever. E a Nação brasileira festejarã este dia como a consolidação da sua democracia. Pode
o- Presidente Figueiredo ficar certo, erros cometeu, e
quem não Õs cometeu e quem não os comete, criaturas
humanas que somos?, mas pode Sua Excelência ficar certo de que entrou para a História do Brasil como o Presidente que realizou as aspirações do povo brasileiro no
que tange à instituição da democracia, que é o únicõ reg!~e compatível com a dignidade hum~na.

O SR. JORGE KALUME- Meu prezado Senador
Lomanto Júnior. o Presidente Figueiredo parece que não
atentou p<ira õ conselho de um polít'ico eUropeu, cujo
nome eu não me recordo agora, de que "o poder não se
reparte". Sua Excelência esqueceu-se e deu esta abertura
ampla, total, inclusive para muitos que praticaram arbitrariedades na Oposição, não só contra o regime, mas
-contra criatuias humanaS. VOltaram, e hoje são -Senadores e Deputados, cujos nomes não quero mencionar. E
-eSSas- pessoas, que forãln cassadas por força de ates insti
tucionais, não estão sabendo perdoar como o Presidente
perdoou.
Mas, dizia, aquí, o nosso prezado e estimado JOrnalista Emflio Falcão em artigo que tem· a título "Os Encapuçados". Dentre outras considerações, ele diz:
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Não indagam o que o Brasil precisa·, não discutem o que se tem de fazer para salvar a Nação. Não
ofereçem seu sacrifício. nem dão o seu suor. Ex~
põem sua desfaçatez e oferecem, no mâximo, seu
uisque. Alguns ofertam o que não lhes pertence in~
dividualmente e sim a todos.
Mas, dando prosseguimento o meu discurso, e agradecendo a V. Ex• pelo aparte, continuo.
Bastaria essa conduta do_ Presidente F'igueired.o para
conduzi-lo ao Panteon da imortalidade política, pois,
apesar da delicadeza dQassunto, arrostou todas as difi~
culdades e realizou o seu tentame.
Agora, Sua Excelência, com seu espírito conciliador,
esPOntaneamente oferece paz, ao pedii trégua para que
põsSa: cotitinuãr Ofe'recendo a sua dedicáÇão eseu esforço
em prol do Brasil.
Se -hãO bastassem esses fatos concretos, escudados na
abertura política e no pedido de tréguas, resta o respeito
e a consideração ao grande brasileiro que tem sabido
ho.nrar as tradições e a memória de seu pai, para se evitar
a perturbação e o tumulto na área política.

Saúdo, pois o ínclito Presidente Figueiredo, com quem
me solidarizo nesta hora em que faz-se necessâria a sua
_pujança de comandante e estadista.

O Sr. Gastão Mú'ller- Permite-me V. Ex• wn aparte?
O SR. JORGE KALUME nobre -senador:

Com muito prazer,

O Sr. Gastão Müller - O PMDB não poderia ficar
_ fora do discurso para dizer que nós estamos de acordo
com Voltaire quando disse que morreria, se fosse o caso,
pelo direito de o cidadão falare que quiser, masque com
ele não é obrigado a concordar. De modo que V. Ex• fa~
lou_ muito s_o_bre o_Presidente Figueiredo, nós concordamos effi parte, maS protestimos e rejeitamos mtiifas aCusações violentas que foram feitas ao PMDB. E depois
querem falar em tré_gual g violentam o PMDB; principalmente quando está ausente, só representado por mim,
no momento. Foram _f~itas a~ maiore~ acu~ações ao
PMDB, como _se fosse uma dádiva do céu a anistia.
como se fosse.. uma dádiva do céu a eleição, quando só se
sabe qu_e isso foi conseqUência da pressão social do povo1
brasileiro. Q_President_e Figueiredo, auscultando e com a
sensibilidade que Deus lhe deu, percebeu que o momento
era oportuno para fazer essa abertura. Não é uma dádiva
do Presidente Figueiredo, absolutamente, Em nome do
PMDB, protesto contra a violência das acusações que
foram feitas ao meu Partido aqui neste momento, na
oportunidade principitini.:rite doS apartes, mas eu acho
que o direito- de falar é sagrado, como disse Voltaire no
século XVIII.
O SR. JOR_GE_KALUME- Eu quero dizer a V. Ex•
que eu não ataquei o PMDB e nem nenhum partido, e
não ouvi nenhuma acusação, apenas c_omentários. Portanto, eu peço permissão para discordar das palavras de
V. Ex• De qualquer maneira, eu agradeço a honra do seu
aparte.
O Sr. Lomanto Júnior:.:.... Permite-me V. Ex• um apar-

te?

O SR- JORGE KALUME -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior- O que declarei aqui foi qUe
houve uma anistia geral. Os que voltaram tiveram seus
direit'os assegurados. Nem de leve acusei ninguém, pois
seria uma acusação injusta que- eu não faria aos meus
companheiros somente. porque foram cassados, alguns
atê, nós sabemos, cassados injustamente. Eu queria dizer
que nem o Senador Jorge .Kalume, nem eu, o aparteando, nenhum de nós atacou aqui os companheiros do
PMDB. Eu falei que foram anistiados, como uma ex~
pressão de reencontro ç_om o regime democrático. Cheguei a afirmar, ao final do meu aparte, de que o regime
democrãtivo é o único Compatível com a dignidade humana. O Senador Gastão Müller, meu velho e querido
amigo, meu antigo correligionário, deve-se lembrar de
que nós fomos companheiros de partido ...

O SR. JORGE KALUME do

Presiden~e

E sempre foi defensor

Figueired9. nesta Casa.

O Sr. Lomanto Júnior- ... e o Presidente Figueiredo
sempre demonstrou apreço por V. Ex• Quantas ·vezes
ouvi do Presidente palavras a respeito de V. Ex•, do Senador Mendes Canale e de _outras figuras exponenciais
desta Casa que deixaram o nosso Partido. Portanto, eu
acho que houve um equívoco, talvez V. Ex• tenha interpretado mal, devido à entonação que dei à minha voz.

O Sr. Gastão Müller- Se V. Ex• se der ao trabalho de
consultar as notas taquigrãficas, vai verificar o que afirmo, talvez porque, como todo bom italiano, o tenha fei~
to num momento de forte emoÇão~- O Sr. Lomanto Júnior - Os descçndentes de alemães
são mais rígidos, fiscalizam mais, são mais duros no julgamento e até atingem o exagero Como V. EX• faz neste
momento. O italiano é mais emotivo. e ameno como eu,
tenho origem italiana e _V. Ex•, que tem origem alem~.
Há, assim, uma espê_cie de conflito de temperamentos e
de emoções. Mas, nem de leve. usei uma palavra que não
fosse apenas de exaltação a quem iffiplantou a democracia, a quem--conCCdeu -a anistia, a quem- restabeleceu as
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eleições diretas para governador, a quem eliminou os
atos institUciOnais. Se houver uma expressão que possa
afetar ou ferir qualquer colega meu, a Taquigrafia está
autorizada a escoimá~la do meu apartC. porque em relação aos que foram punidos por atas revolucionários,
não serei eu, mas a História que vai julgar, não serei eu.
Agora, ao contrário, o que estou afirmando é que O Presidente Figueiredo, até o dia 14 de março de 1983, ingressa na História como o homem que atendeu às aspirações
da sociedade brasileira. Não foi dádiva 5ua. Governante
não dá nada de graça, governante atende às aspirações
populares. Ouve, escuta os clamores da rua, e ele foi
atento a esses clamores, foi fiel ao atendimento dessas aspirações, desde o dia em que assumiu o Governo, ao fazer seu histórico jufamerifo. Portanto, meu caro senador
Gastão Müller, n'ão vamos esquecer o passado. O Passado é sem dúvida alguma o grande acervo com que vamos
contar para escrever a História. Mas, também não vamos lembrar aquelas coisas que já foram sepultadas pelo
tempo, para pensar nesta aurora boreal, para pensar nesta alvorada que, Deus nos há de permitir, cassandras não
venham perturbar os cânticos de liberdade que nós esta·
mos, nesta hora, escutando.
O SR. JORGE KALUME- Não hã dúvida nenhuma de que a grande obra do Presidente João Figueiredo
- não me refiro à obra material, mas à obra política foi a abertura e o esquecimento.
Com essas palavras eu agradeço mais uma vez aos
nobres colegas e, em particular, ao ilustre baiano Senador Lomanto Júnior. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I~'·
Secretário.

sao lidas as seguintes
OF/SF /GABJR-020/83 Brasflia, 14

de março

de 1983

Senhor Presidente:
Levo ao conhecimento de V. Ex• que, tendo sido eleito
Governador do Estado do Paraná, no pleito de 15-11-82,
renuncio, nesta data, ao meu mandato de Senador, nos
termos do art. 33 do Regimento Interno.
Aproveito o ensejo pára expressar-lhe protestos de
consideração e apreço.
Cordialmente. - José Richa.
Brasília, 14 de março de 1_983
Senhor Presidente,
Tendo sido eleito Governador do Estado de São Paulo
e devendo me investir no cargo no próximo_dia 15, aPresento minha renúncia ao mandato de Senador, noS ter-·
mos do Art. 33 do Regimento Interno.
Na oportunidads: reitero a V. Ex• os protestos da mais
~lta estima e distinta consideração. --Franco Montoro.
Nos termos do art. 33 do Regimento Interno, apresento, nesta data, minha renúncia: ao mandato de Senador
pelo Estado de Minas Geiiis ulna -vi:z QUê assumirei, a
15 do corrente, o cargo de Governador àaqt.iele Esiã.dõ.
Saia das Sessões, 14 de março de 1983. - Tancredo
Neves.
O SR•. PRESID~NTE (Henrique Sáritiiio)_.: As-comunicações lidas vão a publicação.
Sobre a mesa. requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
I '·Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO No 311, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeria o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~' 228, de 1981, que autoriza o Ministerio da
Educação e C~Jtura a disciplinar a obrigatoriedade de
reprodução pelas Editoras de todo o País, em regime de
proporcionalidade, de obras em caracteres Braille; e a
permitir a reprodução sem finalidade Iucrativá de Oh-ias
já divulgadas, para uso exclusivo de cegos, feita a recOnstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 14 de março de 1983. - GaS=tao
Müller_

REQUERIMENTO Nt 312 DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lna:.
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 258, de 1981, que autoriza a EmpresaBrasilei·
ra de Filmes SJ A- EMBRAFILME, a disciplinar a in·
clusão obrigatória de filmes nacionais de longa·e curta
metragem nas programações das estações de televisão,
feita a reconstituição do processo, se neccsâria.
Sala das Sessões, 14 de março de 1983. - Gastão
Müller.
REQUERIMENTO N• 313, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento !na
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
SenadO n' 271, de 1981, que considera a prestação de socorro e a intervençã-o medica arbitrária indispensável a
salvação da vida de terceiro, feita a reconstituição do
processo, Se necessária.
Sala das Sessões. IS de março de 1983, - Gastão
Müller.
REQUERIMENTO N9 314, DE 1982
NOs termos do disposto no art. 367 do Regimento lna
terno, requeiro o desarquivamerito do Projeto ·de Lei do
Senado n~' 80, de 1982, que veda as emissoras de râdio e
televisão fazerem propaganda com-e"rcial;~ utilizando-se
de frases ou textos em lingua estrangeira, c dâ. outras
providências, feita a reconstituiçãO do piocesso, se necessária.
Sala das Sessões, 14 de março de 1983. - Gastão
Miiller.
REQUERIMENTO N• 315, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento InternO, requeiro o descirquiViimento do-Projeto de LCi do
senado n"' 93, de 1982, que obriga os Cartórios de V ara
Cível a fazer com_unicação ao CartóriO de Distribuição,
para efeito de baixã~ das ações arquivadas ou julgadas
imprOCedi:Dtes, feitã a rectinSiituiÇão do proceSso, se necessária.
Sala das Sessões, 14 de março de 1983. - Gastdo

Müller.
REQUERIMENTO N• 316, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 307 do Regimento IntiCriÕ~ re(j_Ueiro o desarquivamentO- do -Projeto de Lei do
Senado n"' 104, de 1982, que faculta aos depositantes te·
rem consignados em seus talões de cheques, fornecidos
pelos estabelecimentos bancários, as referências que es-pecifica e dá outras providências, feita a reconStituição
do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 14 de março de 1983. - Gastão

Müller.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Os requerimentos serão publicados e incluídos em Ordem do
Dia. nos termos do disposto no art. 279, inciso II, alínea
..c", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está fin- - -. dã Hora do Expediente.
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Não há quorum para deliberação.
Nestas condições, as matérias da pauta de hoje, todas
pendentes de votação, deixam de ser submetidas ao Plenârio, ficalldo sua apreciação adiada para a próxima ses-

são.
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ter muitas esperanças a alimentar, Assim, achei oportu~
no, no dia de hoje, dar notícia de trabalho que começamos a realizar com nossos companheiros da Comissão
de Minas c Energia desta Casa, todo ele voltado para algumas das muitas coisas que precisamos fazer para que o
nosSO- Pafs realmente tenha o destaque que mereace no .
cenário mundial.
Ouro~ o rico-metal amarelo, valoriza os pedaços de
chão de poucos paises. Destacam~se a Austrália, os Estados Unidos, a África do Sul, a Rússia e o Brasil.
Podemos afirmar que o Brasil tem abundância de ouro, e estudos avaliam além de .,U.. _mil toneladas as reservas nacionais, talvez a maior do planeta.
Dizem- os t~nicos, oS estudos, a CPRM, a companhia
Vale do Rio Doce~ que ouro existe por todos os terrenos
pré-cambrianos do Brasil. Sem dúvida, em todo o País
encontra·sc ouro: n_o Sul, Centro, no Nordeste, na Amazónia.
Esta evidência reclama, e com urgência, defmir o que
possuímos deste metal. Como se apresenta e o que falta
conhecer? E como explorar?
Isso convoca a todos os responsáveis, a nós Senadores
e membros da Comissão de Minas e Energia, a promover
estudos, ouvindo técnicos,- pesquisadores, departamentos do Governo, para realizar um "Programa do Ouro••,
proceden~o estudos que dêem à Nação uma "PoHtica do
Ouro", urgentemente.
Sabemos ser tarefa complexa a que tentamos como dev~. pois interesses serão contrariados, além de incompreensiveis dificuldades, mas é necessârio começá~la cm
beneficio da saúde econômica da Nação.
O ouro do Brasil está em grandes ãreas, fácil de ser explorado. Temos no garimpo grande mão-de-Obra disponível, que, disciplinada, pode vir a ser uma atividadc
econômica vantajosa aos trabalhadores, os bravos ga~
rimpeiros pouco ou não qualificados, porém, úteis. Depois, e já agora, devemos organizar a exploração indus-tria!, racional.
Algumas observações, notas breves da história dramã~
tica e cheia de fábulas do ouro, nos orientarão. Fixemonos no problema, também nas medidas legais, na neccs~
sâria organizaçãq, na busca elo essencial, sempre com o
sentido de buscar o rico metal para beneficiar a Nação, o
nosso povo.
A História Moderna do Ouro, acredita-se, teve inicio
em 1447. quando os genoveses, que dominavam o comércio mundial, adotaram o ..padrão ouro" para a moeda.
Esie padrão prevaleceu, até· 1934, como principal ele-mento no mercado _financeiro internacional, mas os Estados Unidos, ressurgindo fortalecidos do "crack" de
1929, promoveram o dólar à moeda forte internacional
pa~ronizada, substituindo o ouro como ~ase monetarisa
ta.
A carreira do dólar, contudo, sofreu alguns percalços,
como a partir de 1960, quando houve um processo de deflex-ãO, agravada, de certa forma, pelis mano-bras do Pre-sidente De Gaul1e para reforçar o lastro de ouro francês.
Em contrapartida, o então Presidente Richard Nixon decretou a completa desvinculação do dólar americano
com ouro.
Em 1973, todavia, o fortalecimento da _OPEP e a conseqUênte elevação do preço do petróleo determinaram a
queda do dólar, trazendo à baila o retorno do ouro como
paridade monetária, visando garantir o valor do óleo ex~
portado.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi11o)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, volta~se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.

AsSim, em época de inflação crescente, o ouro voltou a
· ser :consideradQ como excelente garantia para operações
financeiras.

O SR; GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todas as horas devem ser aproveitadas no momento
em que temos tantos desencantos a enfrentar, e devemoS

Quem tem ouro tem crêdito, Sr. Presidente e SenP.ores
Senadores! E tanto ê assim que as grandes instituições
bancârias como à BIRD e o FMI mantêm lastros de oua
ro.
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No Brasil, a extração aurffera apresentou tras fases
distintas:
I) De 1950 a 1619, durante o chamado "Ciclo do OurO''. sob monopólio de extração pela Coroa Portuguesa,
quando o Brasil foi o primeiro produtor mundial e gran-

de. exportador do metal. Oficialmente, durante este
período, foram extraídas de 700 a 970 toneladas, corres-

pondendo à metade da produção mundial.
II) De 1619 a 1824, tivemos a extração pelo minerador privado, a garimpagem.
III) A partir de 1824, regisirou.:se a extração pelas

companhias mineradoras e por garimpagem, por um
processo mais racional. Problemas de gerenciamento técnico e administrativo, bem como a descoberta de novas
minas na Austrãlia, Estados Unidos e África do Sul, todavia, fizeram com que as empresas começassem a se retirar. Atualmente, pouco está em atividade, a Mineração
Morro Velho, que em 1960 substituiu a St. John Minning Limited, fundada em 1830.
Praticamente não ocorreram cilsos de esgotamento de
nossas jazidas. Na verdade, entre 1.600 e 1978, nossa
produção oficialmente registrada foi da ordem de 1.447
toneladas, o que é inexpressivo em termos mundiais, pois
nos últimos anos chegou a representar um por cento da

produção global.
Assim, as perspectivas brasileiras, em termos de potencial aurífero, são excelentes, jâ que nossas reservas estão entre as maiores do mundo.
O Programa Nacional a Curto Prazo de Avaliação de
Jazidas auríferas calculou um potencial aurífero global de 33 mil toneladas de ouro contido. A reserva
conhecida é de 722 tonelaCias e a reserva geológica
situa-se em torno de 3 mr. 200 toneladas.
A situação do Brasil torn? ·Se ainda melhor quando levamos em conta que as 16 ')lil toneladas estimadas como
reservas da África do s·.d estão localizadas em minas
profundas, que onerarr. os custos de extração, e que a
União Soviética e os ~tados Unidosjâ enfrentam o esgotamento de suas tradicionais reServas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a deterioração cada vez
mais crescente das moedas, devida aos elevados índices
de inflação, tem obrigado os grandes conglomerados
bancários e os bancos mundiais a utilizar depósitos de
ouro como aval monetârio, principalmente quando as finanças dos países ou Estados não apresentam liquidez
em seus balanços de pagamentos.
Os problemas do balanço de pagamentos surgiram
com ímpeto para o Brasil logo após a elevação do preço
do petróleo bruto no mercado mundial, entre 1973 e
1974, porque nosso País apresenta um perfil energético
com grande participação do petr61eo.
Na mesma semana em que a imprensa noticiava que o
garimpeiro maranhense José Ríbamar de Oliveira achara
em Serra Pelada a segunda maior pepita de ouro do
Mundo, com 39 quilos e meio, o Vice-Presidente do Chase Manhattan Bank, Roberto Sloghlon, dizia em São
Paulo que ''o Brasil já pediu moratória quanto ao aspecto principal de sua dívida exteriia. Em rela.Ç[o aos pagamentos dos juros, esta é uma sitU<ição bem mais séria."
Por tudo isto, Sr. Prr!sidente; acreditamOs ser urgente
a criação de um Plano Nacional do Ouro e de uma Política Nacional do Ouro. Para alcançar tal objetivo,julgamos necessário a elaboração de um trabalho complexo,
difícil e de alto nfvel, e entendemos que um órgão credenciado para tanto é a Comissão de Minas e Energia do
Senado Federal, cuja Presidência tivemos a elevada honra de assumir.
Hoje mesmo, Sr. Presidente, em companhia de colegas
de diferentes Partidos, - porque p"ara este assunto não
há partido - , tivemos longo debate em encontro com o
Sr. Ministro das Minas e Energia. Tomamos medidas,
acertamos pontos e fixamos a presença do Sr. Ministro
aqui, um dia depois da Semana Santa, logo no infcio da
próxima semana.
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Já em nossa primeira reuriião, apre~entamos uma linha de trabafho à Comissão, abrangendo todos os minerais energéticos, dando destaque à Questão do Ouro, assunto que foi intensamente debati~o por nossos companheiros e por eles prontamente aprovado.
Aproveitamos a oportunidade para dar conhecimento
à Comissão de uma síntese dos estudos que realizamos a
respeito durante o recesso parlamentar, como o faço em
síntese neste pronunciãrilento, sendo a matéria debatida
~distinguida com a aprovação unânime dos companheiros.
A Comissào de Minas e Energia deliberou
transformar-se num campo de estudos para tomar conh~cimento do que ocorre na área de minas e energia,
não só com relação ao ouro, mas também com outros
minérios, tais como pedras preciosas, ferro, bauxita,
cobre e todos os que ocorrem em Carajãs. Examinare~
mos ainda os assuntos ligados ao Programa Nuclear, à
ELETRONORTE e à ELETROBRÃS, bem como outros problemas energéticos e de mineração, que também
iremos trazer à Comissã.o, para esclarecimento desta Ca-

sa,
O objetívo ê ficar a COmissão de -Minas e Energia do
Senado Federal aparelhada para poder cumprir sua obrigação para com a Nação e o povo brasileiro. Sobre os
detalhes, iremos dando conhecimento a pouco e pouco
ao Plenârio desta Casa, e, através dos meios de comunicação, prestando contas de nosso trabalho ao povo que
para câ nos enviou.
Deliberamos, de imediato, convidar a pfestar informações à Comissão<nlustre Ministro das Minas e Energia, Sr. Cesar Cais, os responsáveis pela Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), e técnicos abalizados de outros organismos afetos ao assunto. PoderemOS, assim, chegar ao objetivo de estabelecer os parâmetros de uma verdadeira e eficiente política: p8.ra o ouro.
Segundo técnicos qUe ouvimos e a propria CPRM, a
preparação e execução de um intenso Programa Naciona! de Incremento à Produçao Brasileira de Ouro permitirá:
I. Aumento imediato do "lastro aurífero nacional",
ou do estoque-de ouro para efeitos monetârios, que ser"iria para compra de produtos altamente carentes no
mercado, obtenção imediata de fmanciamentos externos
e cobertura de empréstimos, para melhoria do balanço
de pagamentos e aquísição de elementos básicos.
2. Revitalização e revalorização do CruzeiroMoeda.
3. A vai nos Empréstimos Externos - o que lamentamos.
4. Maior "poder de barganha", à semelhança do que
ocorre com o-s produtos agrícolas exportados.
5. Melhor recu_peração e promoção sóci6-econômica
-das -regiões interioranas.
--6. Fonte de recursos econômícos e financeiros aos
programas de fontes energéticas alternativas brasileiras.
Atualmente, a estrutura de consumo de Õuro no Brasil
mostra como principal consumidor a indústriajoalheira,
seguida da indústria eletrônica, odontológica, de objetos
decorativos e do entesouramento com fins especulativos.
Em 1969, produzimos 8,3 toneladas de ouro para um
consumo de '35,1 toneladas, - importamos ouro,
registrando-se um déficit de 26,8 toneladas, coberto pela
importação.
Em 1978, tiverilos uma produção de 15,3 toneladas e
- um consumo- de 19,3, com um déficit de 4,3 toneladas, coberto igu_almente pela importação.
Nota-se, porém, que o aumento da produção doméstica tem permitido o _declínio das importações. Espera!fiOs, este ano, já não mais importarmos ouro.
A elaboração de um documento completo com vistas à
formação de Politica Nacional para o Ouro, tarefa a que
se propõe a Comissão de Minas e Energia-, esbarra em
quatro poÕtos crítiCos -sei-em equaCionados;
I) O exato grau da importância atual e futura do
ouro para o Brasil;
--2) o convencimento do Governo;
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3)
4)

o destino e aplicaçãO maior do ouro bralileiro;
o tipo de estratégia de ação.
A Comissão de Minas e Energia, Sr. Presidente, haverá que discufii' õs princípios básicos da Polítíca BrllSileira do ouro, as diretrizes e qrientações oficiais, os
domínios principais de atividade a serem tratados na formulação dessa política polftico-estratêgico, legislativo,
económico e investiinentos, téCnico, monetaristafinanceiro; desenvolvimentista, segurança s6cioeconômica, preservação e defesa da riqueza natural na~
cional, industrial e empresarial, participação privada, estrang-eiia e naciomil, a questão ouro versus petróleo e os
interesses privados brasileiros, e, finalmente, a importância como fator para ocUpação de mão-de-obra interiorana e outras, convocando aqueles que bem conhecem o
assunto ao Senado~ os técnicos, os órgãos apropriados, o
Ministro; ainOa --neSte se:mesire haveremos de dar à
Nação o trabalho concluído.
O Plano envolverâ vârios Ministérios e organismos especializados, cogitando-se, inclusive, da institucionalização de um Conselho Superior Nacional do Ouro.
Examinaremos também a questão da OUROBRÁS,
antiga idéia que, na nõssa opinião pessoal, será muito
combatida na área oficiãl e privada.

O Sr. Gãstão Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES -

Com muita honra,

nobre Senador Gastão MUller.

O Sr. Gastão Miiller- Nobre Senador Gabriel Hermes, V. Ex• está aventando no Senado- aliâs, os jornais
jâ noticiaram -problema interessantíssimo, o proble'ma
do ouro no Brasil. Desse estudo que será feito pela Comissão de Minas e Energia, que V. Ex• preside- não sei
se no prolongamento do discurso V. Ex~ vai falar sobre o
assunto - , deve focalizar a evasão, a imensa evasão do
ouro, oU melhor dizendO, nO sentido mais duro da palavra, o grande contrabando de ouro. V. Ex•, com a equipe
que compõe a Comissão de Minas e Energia do Senado
Federal, deverã alertar o Sr. Ministro de Minas e Energia, que jâ deve saber disso, para que sejam tomadas providências, objetivando, pelo menos, diminuir esse contrabando do ouro que se faz através de aeroportos clandestinos na Amazônia. V. Ex•, que é hom'em da Amazônia, sabe bem disso, que acontece sistematicamente isso
em todo o território arilaz6riico. De modo que, se não es~
tã previstO,- SugjiO-Wn estudO sObre o problema da evasão do ouro e outra sugestão, me venho debatendo por
ela hã muito ti::mpo,- já quindo éramos deputado - o
problema da distribuição da renda, em decorrência da
extração do ouro e pedras preciosas. O MuniCípiO -é o
que menos arrecada. O grande arrecadador do imposto
devido pela extraçã.o do diamante, do ouro e de outras
pedras preciosas, de modo geral, é a União. A União não
implantou- pelo menos no Estado de Mato Grossouma infr<i-estrutura suficiente para cObràr os impostos
devidos à União. Então, há uma imensa evasão, não só
em termos de contrabando, como em termos de evasão
dos impostos que os garimpeiros, os chamados capangueiros, que são os co_rnpradores de diamantes, deveriam
pagar ao Estado brasile_iro. Melhor redistribuição do impostO decorrente da extração- de pedras preciosas poderia ser colocado em posição inversa, isto é, ser o Município o· maior beneficíârio, depois, o Estado, e, por último,
a União. O dono do subsolo é o Governo Federal; a terra, onde se explora o minério, é do_ Município. O Município, multas vezes pobre, Como em Mato Grosso, que
conheço, não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, e semanalmente dali são extraídos milhões de
cruzeiros em diamantes, que saem. clandestinamente,
pagando-se um imposto mfnimo, de acordo com o interesse do capangueiro, de declarar uma coisinha, para que
não fique mal perante a-Ddêgacia da Fazenda Nacional.
De modo que, Senad_or Gabriel Hermes, este assunto
também deveria ser ventilado na Comissão de Minas e
Energia - o problema da evasão, do contrabando das
pedras prec_iosas, _os impostos, dentro do próprio Brasil,
das pedras preciosas que são extraídas no nosso território, nos municípios, que- não se sensibilizam, pelo
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problema, porque são os que menos recebem pela retira-

da das pedras de seu solo.
O SR. GABRIEL HERMES- Muito o_brigado a V.
Ex•, nobre Senador Gastão Muller. Não se trata apenas
do ouro, a que nos referimos, como de todos os minérios., inclusive este chamado Imposto Único sobre Minerais, que praticamente não existe. Grande parte é levada, como V. Ex• diz, pelo contrabando; a outra, fica quase toda com a União. Ao Município, e o Município e ao
Estado para eles nada restam, também está dentro da
nossa ordem de estudos.
Concluindo, Sr. Presidente, entendemos, ainda em termos pessoais, que melhor seria, em vez de criarmos órgãos como a OURO BRAS, a criação de um Instituto
Brasileiro de Our_o.
Almejamos, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional
elabore uma lei de incentivos à extração de ouro, de
modo a atrair o interesse do pequeno e do grande minerado r, e despertar os empresârios e banqueiros, despertar os brasileiros. E preciso o incentivo governamental
ao empresârio capaz e não deixar de reduzir mesmo a interferência estrangeira na exploração dos nossos minérios;
De outra parte, Sr. Presidente, teremos de chegar a
conclusões concretas sobre o destino e a aplicação
económico-financeira do ouro produzido, n!cõilflecê-Io
como auxiliar de um novo sistema ou fundo de reserva
monetarista.
Urge zelar, antes de tudo, para que o ouro brasileiro
seja do brasileiro e do Brasil.
Senhor Presidente,
Só ouve um CiClo do Ouro em nossa História. Devido
a enorme quantidade de ouro virgem que ainda resta no
País a explorar, e mais do que isto, devido ao enorme poder multiplicador econdmico-desenvolvimentista e industrial do metal amarelo, propugna-se que a proposição acerca da formulação de uma política nacional
para o ouro estabeleça, implicitamente, a implantação
do II Ciclo do Ouro, que ainda não começamos, a ser
hoje mais planificado, para que se discipline e aproveite
essa riqueza e para que o Brasil volte a acreditar em si
mesmo.
Preocupa-nos, Srs. Senadores, fundamentalmente o
problema ..ouro" pelo que representa para o nosso povo, o qu-al, vendo que, através de processos primários de
garimpeiros, nossas riquezas afloram à terra, ficam sem
uma dimensão exata_ do que se estâ fazendo.
E o povo, Sr. Presidente, tem razão. Ele precisa saber
o quanto nosso Pafs é rico, o quanto tem--uma posição
económica priVilegiada, que dispomos de minérios--e ter~
ras fartas para toda espécie de cultura.
Lamentavelmente nossa situação financeira, esta siin,
preocupa a Nação, reclama a atenção dos políticos e dos
homens públicos, bem como do povo, que nesta fase da
vida brasileira estâ angustiado e perplexo.
Uma política naciOnal para o ouro ajudará, temos a
mais plena certeza, a resolver esta situação. (Muiro bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Concedo a palavra ao n~bre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não sou homem de palavras, mas de palavra.
Pouco afeito ao brandir dos verbos, assumo gestos.
Assumo-os, porém, como imperativo de consciência.
Sou avesso aos alinhamentos automâtico"s. ApóiO, sem
independência, não é apoio. E servidão.
Ço~~_or~~J?-~!a, _s~~ iJ!dependência, não é conCordância, é-subserviência.
Elogio, sem independência de criticar, não é_elogio, é
bajulação.
Não posso ser servo, nem subserviente, nem bajulador.
Jamais permiti, por Isso, que qualquer dúvida
levantar-se possa sobre minha independência. Meus gestos o provam.
Para tudo há um tempo, diz o eclesiaste. Há tempo
para fazer a guerra e tempo para celebrar a paz. Tempo

_Março de l9S3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de discordância e tempo de concórdia, tempo de destruir
e tempo de construir.
Que tempos vivemos, hoje, o Brasil?
Somos unânimes em coricordar, creio eu, que os tempos não são de normalidade.
A situação econômica é avassaladora! Há sensação
profunda de não saber·mos nem onde estamos nem para
onde vamos.
Munimo-nos, uns, de esperança;
Abatemo-nos, outros, de desalento; esbravejamos uns
de indignação; exibimos, outros, a indiferença búdica
dos que "não são deste mundo". No fundo, porém, todos estamos assustados, confessêmo-lo ou não.
A inflação solapa nosso esforço produtivo e avilta a
qualidade de vida da população, que se-sente atíifgida,
hoje, em sua própria mesa.
A dívida externa atinge contornos que nos ameaçam a
-credibitídade d_e País.
O desemprego, de fantasmas apavorantes, vai-se convertendo em monstro feroz, dos mais concretos, tragando em_sua voracidade as bases de sobrevivência de uma
legião de brasileiros.
Estamos envolvidos pela crise. Explicâ-la pelas causas
reais ou aparentes, bradar contra ela ou minimizá-la, racionalizando seus efeitos, não altera em nada a crueldade
de sua incidência na vida de nosso povo.
A situação social é de perplexidade.
Esmagado pela economia, o povo se inquieta e se agita.
A violência urbana está comprometendo irremediavelmente a tradicional cordialidade de nossa gente. Assustada, insegura, premida por um medo difuso, mas inten~
so, do mal que se lhe desaba em cima, tranca-se atrás das
portas, torna-se arredia a qualquer contato mais aberto,
descrê da fraternidade.
As angústias populares, inegavelmente justas, afloram
aqui e ali em manifestações de descontentamento coletivo, ora num linchamento, ora numa invasão, ora numa
manifestação de_protesto, serripre de geração espontânea.
Convalescemos-nos em políltica. Nossa saúde, nesse
campo, ainda inspira cuidados. E como inspira!

O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V.
te?

Ex~

um apar-

-

O SR. MARTINS FILHO - Com prazer, D.obre Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gilbriel Hennes- NObre SenadÕf, estou ouvindo o discurso de V. Ex•, e V. Ex• vai começaii.do a penetrar na política. Antes que V. Ex• e~tfe na política, aproveito para dizer que todos esses males, todas essas preocupações que nos perturbam e que nós sentimOs, nós,
que representamos o povo, nós, Senadores, nós, Deputados, atacam quase que todo esse globo perturbado. Veja
V." Ex•, dentro desta soma de males que nos atingem,
como ainda somos ainda um oásis de feliCidade_ quando
olhamos o Oriente Médio, quando olhamos, como olhei
hã pouco tempo, e hâ pouco tempo, sim, aquela imensa
India com seus setecentos milhões de habitantes. Quando passava e olhava o que estâ ocorrendo em países tradíciQnalmente pacíficos e amigos, como o pequenino
Líbano, rodeado por um mundo em guerra; quando vemos o que está acontecendo no Afeganistão, invadido de·
maneira terrivelmente tristonha; quando vemos doze milhões de desempregados neste mundo de riquezas, que
são os Estados Unidos; quando enxergamos esta nossa
América do Sul, toda ela tomada de desempregos e perturbações, issO tudo nos dâ a entender, nobre Senador,
que um novo cicio se inicia e uin novo se iecha, que alguma coisa o mundo estã a reclamar, não apenas o Brasil;
uma modificação no· siStema monetarista,- ii. o sistema de
trocas e convívios, nos intercâmbios comerciais entre os
p~vos. A~reditamos que as coisas estão Caminhando
mal, nobr_e Senador. Este:s ~ales é que nos devem preocupar, nós devemos olhar. Há pouco eu falava deste País
que, se tem uma situação financeira diffcil, neste momento ela será passageira - tem uma situação económica
privilegiada. Somos um País rico em minérios. Somos

um dos quatro maiores países com reservas de ouro do
mundo, e, dos quatro, o que tem a maior quantidade,
medidas, conhecidas, apenas não exploradas. Somos um
Pafs com terras fartas, somos um Pais que tem um povo
bom. Vamos_ ter confiança, cantar as nossas tristezas, lu~
tar contra as misérias que nos atingem, mas vamos confiar no nosso País.
O SR. MARTINS FILHO- Agrade.ço ao eminente
colega, Senador Gabriel Hermes, as suas palavras. Peço
apenas que aguarde o desenrolar do meu pronunciamento, para que V. Ex• tenha, realmente, uma noção exata
do que pretendo dizer e- do que sou ..
Superamos, todavia, os dias de coma profundo, o deserto político, quando não havia palavra, nem gesto,
nem qualquer alternativa ao silêncio.
Alvissareiros surgem os arre_b_óis da democracia:
-Já não são os dias negros dos atos instituciOnais;
dos banimentos; das prisões sem culpa; das cassações de
mandatos populares; dos parlamentos fechados e de coisas até mais graves;
-Viveram as-Tamílias a alegria do retorno, reingressaram na ~ida pÚblica quantos valoreS antes desterrados;
de alguma forma nos reencontramos nas asas benfazejiis
da Ariistía;
-As receitas de bolo voltaram aos tratados de culinária e Camões repousa outra vez, nas páginas imortais
dos clâssicos, tendo, ambos, abandonado as seções de
notícia da imprensa brasileira.
-A vida política pulsa vibrante: o Parlamento já fala;
os políticos ocupam espaços cada vez maiores e das últimas eleições gerais, estamos recebendo o sopro vitalizante da participação popular no destino da Naç_ão.
Estes SãO fatos substantivos.
Poder-se-á adjetivá-los ao sabor das posições grupais
ou pessoais, exaltando-os ou execrandoos na circunstância ou na forma, mas ainda assim eles são.
Acredito, piamente, que o _caminho para a safda da
.crise económica e da crise soc_ial passa necessariamente
pela plena normalização politico-instituCional.
E essa convicção não é intuitiva. Baseia-se sobretudo
no convencimento generalizado, do Governo e da Oposição, que não sairemos da crise, se não houver um engajamento Nacional, onde todos, do mais humilde cidadão_
ao Presidente da República, assumam com espírito superior a responsabilidade de realizar, cada um segundo
suas possibilidades, alguma coisa concreta para superar
o perigosõ instante que vivemos.

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• vai me permitir uma
outra interrupção?
O SR. MARTINS FILHO -

Com muito- prazer.

O Sr. Gabriel Hermes --Realmente, nobre Senador,
V. Ex• viu o que eu disse. Antes que V. Ex•entreem politica ·eu vou falar. Falei das riquezas e das nossas possibilidades: falei daquilo que nós poderíamos chamar materiãl e V. Ex• atê, o momento, está falando quase daquilo
que nós devemos -ter dentro da alma, quando pensamos
na saúde deste país imenso. Nós precisamos trabalhar
para unir nossos esforços, todos os brasileiros, de todas
as correntes, de todas as nacionalidades, porque somos
uma soma de nacionalidades; somos aqui uma espécie de
Liga das Nações dentro deste País. Cada brasileiro v!:
correr no sangue do seu v~nho, muitas vezes, um pedaço do sangue do oriente, ou do ocidente, do norte ou
dQ_suJ_do globo mast .é..um- brasilci.ro. -Aqueles-que- aqui
chegam acabam amando esta terra. Então é isto que devemos fazer, e é isto que V. Ex• está fazendo nesta tribu~na. COngratulo-me com V. Ex• pois vejo que o-desejo é
aquilo que todos nós brasileiros devemos desejar; a
união de todos que o Brasil pede, para a felicidade de todos nós.

O SR. MARTINS FILHO- Agradeço o aparte de V.
Ex• e fico confiante de que o nobre colega comunga dos
mesmos pensamentos meus.
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A nação somente assume seus problemas, quando se
assume a si mesma; quando_ vi vencia a plena emancipação cívica e, ipso facto, p-ode prescindir das tutelas

messiânicas.

A democracia exorcisa maus espíritos. Ilumina os can~
tos mais obscuros do poder, onde residem os fecundos
viveiros de todos os fantasmas que viciam de suspeita e
de medo, qualquer participãÇãci poPular, meSmo as mais
justas e positivas. As mais bem interlcíorüi.das.

Na democracia, regime do sol a pino, do meio-dia,
não há lugar para os temores, nem para os medos da
meia-noite.
As coisas são tão visíveis, tão desmisteriosas, tão dos
homens iguais, que todos podem ousar, podem prOPor,
podem criar, podem se envolver e, nesse contexto, podem produzir o grande engajamento, autêntico, responsãvel, assumido, participante, capaz de criar caminhos e
descobrir sendas, mesmo nos mais intrincados labirintos.
Eis, pois, nosso calvãriot
A crise nos estrangula, aniquilando-nos como presente
e comprometendo-nos como futuro.
Não hã saídas mágicas.
Somente em democracia, alcançaremos a racionalidade necessária, como nação, para encontrarmos nosso caminho. E a democracia estã, ainda, em construção.
Daí, a meu ver nossa perflexidade e nossos desencontros.
Daí, i:j:uem sabe, o diálogo de moucos que estamos tentando praticar na busca de um consenso.
Mas qual a causa de eu estar levantando questões tão
óbvias?
Não é isso que todos falam?
Não é isso o que se comenta em todas as rodas: entre
políticos, empresários, homens dO povo ...?
Não é esse o clima do brasil?
Assim o é.
Fa1o-o, todavia, para fazer justiÇa a··um:·nomem e façoo sem encomenda nem preço: como um gesto.
Refiro-me ao presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo.
Não posso admitir, sequer por hipótese de raciocínio,
que o Presidente da República não seja, neste momento,
o cidadão mais atingido pela crise brasileira. Descreio,
ainda, que alguém o possa.
Mercê das funções que exerce e sendo quem é, sente
em suas mãos a responsabilidade solitária de encontrar
uma safda. Cada fracasso colhido no combate à inflação;
no diminuír do desemprego, no deter o custo de vida, no
eliminar a violência urbana, no consolidar o regime democrático, é-lhe um golpe fulminante nos projetas que
terá acalentado para seu governo; nas aspirações que terá cultivado para o exercícío de tão altas funçôes; ·nos
próprios ail&eios de homem que terá, por certo, vivido,
ao embrenhar-se na missão que está erri meio.
E todos esses golpes tem de_aparâ-los só.
Não há, na estrutura de poder cm que se insere, com
quem compartilhar desse momento.
Titular de um mandato enfaticamente presidencialista,
seus auxiliares são extensões dele mesmo. Não o-s fizeram as negociações políticas ou os pactoS partidárioS.
São frutos da eleição pessoal do presidente. São ajudantes, não coadjuvantes. Tudo o que de bom ou de mau
realizarem, o Presidente por suas mãos _o realizou.
Meu partido político, que o apóia, ê um pilrtido dC go~
verno e não no governo. Consente em ser assim Porque
acredita ser essa a melhor forma de alcançar os objetivos
democráticos que aspira. Participa i1a Cxata ·medida em
que se lhe permite alguma participação. Não tem, todavia, ingerência no poder. Por isso, não diVfde o PreSidente, com seu partido, os dissabores desta hora amarga.
À medida que o país transita para a democracia, os
núcleos informãis -do poder autoritário vão perdendo a
identidade, vão se dissipando e não conseguem mais for~
mar corpo, a partir de certo instante.
"0 sístema sou eu'\ disse o Presidente, proclamando
que já se ultrapassou esse instante no Brasil:
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Não compartilha assim o Presidente, siquer com um
poder oculto, que mercê de Deus, jã não existe.
o comprometimento nacional, tambénl, não 6 completo. Não hã o povo, todo o povo, assumindo em plenitude a hora e o líder, porque a democracia ainda está em
trânsito. Não sentindo ser o feitor do próprio destino, re-..
jeita o sacrificio que se lhe impõe.
Esâ, pois, o Presidente posto na solidão do Poder, não
porque o queira, mas porque assim o é.
Sozinho, sofre o seu Gethsêmane. Os companheiros
que esperava ter na virgflia, jazem adormecidos no jardim, alhures.
Todavia, luta!
Enfrenta como pode, os golpes da conjuntura adversa,
procurando impedir qualquer desvio do projeto básico
de seu governo que é a construção da democracia.
Sabe que a crise é a grande inimiga desse projeto,-cOm
o qual - mais que polftica - comprometeu-se moralmente em solene juramento p6blico.
Precisa, hoje, de ajuda, de toda ajuda que se lhe possa
dar, não nas circunstâncias ideias em que tal ajuda pudesse ser dada, mas nas circunstâncias reais que condicionam a vida nacion31 neste momento.
Este, a meu ver, o sentido da trégua! Não como que.
rem caraCterizar alguns, o recolher das armas de dois inimigos que· se combatem: governo e oposição, visando
adiar o confronto para melhor oportunidade.
Mas o revisar de métodos de dois exércitos independentes e rivais qu:into às concepções estratégicas e táticas, porém aliados no que concerne ao objetivo de pro~
veito comum: a construção da democracia brasileira, e
que correm o perigo de se tornarem vulnerados, por um
inimigo que a· ambos ataca: A crise.
Não seria justo pedir a qualquer dos dois, o sacriflcio
de sua identidade ou a renúncia de suas posições, quer
tofflaildo o governo conforme a opOsição ou a .Oposição
conforme ao governo.
~justo, todavia, e mais que justo- imperativo --que
nós, políticos de todos os partidos, tenhamos a criatividade e o espírito público ne.cessârios para encontrarmos
Üm caminho eficiente que nos permita construir a democracia e-combater a crise, acima das justas ambições partidárias.
-

Ô Sr. Lomanto Júnior - Permite V. EX• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO - Com_ muito prazer,
nobre Senador Lomanto Júnior~--

ii Sr. Lomantolúnior- Antes que V. Ex• encerre o seU
brilhante pronunciamento nesta tarde, como seu compaM
nheiro, como seu amigo, como seu admirador, eu não
poderia deixar de inserir algumas palavras no seu majestoso discurso. V. Ex' situou muito bem,_ de uma maneira
clara, real, às vezes, atê excessivamente pessimista, a tual
conjuntUra- naCional. Como sertanejo, eu jã- chainei,
.aijUf, ili:ffiàitd<i.caru e o··mandacaru é o sfmbolo da dureaté da aspereza
za, da ri&idez, da resistência e, às
do NordesteL V. Ex• iniciou o seu pronunciamento como
o mandacaru. Mas, ao tempo em que analisava o proble·ma da conjuntura, com a maiOr rigidez e dentro de uma
realidadi,Q"üe
difía abeírOu-se ao. pessimiSmo,
Ex•
abre uniã clafeira e situa brHhai-ltemente o seu discurso.
Já, aí, é o juazeiro, o juazeiro QUe, nas seCas-inclementes,
nas impiedosas secas do Nordeste, ofefece a sombra aos
viandantes trôpegos e ressequ"idos. Mais adiante, V. Ex•
já -apresenta Seu discurso como aqule ai-bUsto que forneM
ce ao nordestino s·edento água tã"O almejada- nas lõngas
caminhadas dos retirantes. V. Ex' situou em- seu pronunciamento, com a visão do estadista, a anâlise da atual
-conjuntura brasileira e vejo que, ao têrmino do seú'dlscuiso, V. Ex• vai cOnduzindo para aquele ó.nico caminho, que se constitUi a safda em todas as Crises; a consolidação das institUições: s-abemos que a crise política é
mais fácil de ser superada, a crise econômica em que estamos inseridos num c.ontesto universal, em que os países-desenvolvidos se transformam, assim, em verdadeiras
ilhas, moucos, cegos, aOs clamores e à realidade dos paf-

vezes.
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ses mais pobres, qUe precisam crescer. Sabe V. Ex• que
estamos e111 várias companhias; o México, país rico exportador de petróleo; a Argentina, um dos maiores exportadores de carne bovina, trigo, auto-suficiente em petróleo, um país rico, e se nós formos analisar os países da
velha Europa, vamos encontrar na Polónia exaurida,
sem safda, e. ali, sem saída mesmo, porque nem sequer a
esperança de uma democracia, nem sequer o sonho de
u_r:n _regime _9e Iib-c;:rdade, o povo polonês, pode sonhar.
Mas, concordo .inteiramente com V. Ex•: só há uma solução para a crise brasileira; é a consolidação do regime
democrático, _através da conciliiiÇão nacional. Impõe-se
a todo brasileiro contribuir para a consolidação do regime democrático, apoiando o Presidente da República na
sua extraordinária e edificante missão. Sua Excelência
usou, no seu linguajar militar, a expressão trégua - a
que sua Excelência não quis se referir; disse bem V. Ex•,
o ensa~lhar das armas o que estou convencido é de que
o Presídente não deseja, absolutamente, que a Oposição
recolha~se, transformando-se em Governo, e o Governo
torna-se mais Governo ainda. Aliás, faço justiça a um
homem que eu considero um dos estadistas desta RePública, uma das figuras estelares, que eu considero O
polftico mais arguto, cujos ensinamentos hauriu na mais
brilhante univers_idade política deste Pa!s, que é o Estado
de Min~s G_erais. Tancredo Neves compreendeu, entendeu, sentiu o signific_ado do apelo do Presidente. E eu te.
nho a impressão de que, nesta hora, é preciso, é necessário que pensemos menos nas nossas siglas partidárias,
e pensemos mais na grande sigla, na grande legenda,
pensemos mais ria ·razão de ser da nossa existência como
cidadão, pensemos mais no Brasil. E é o que V. Ex•,já na
sua peroração,já no término da sua brilhante oração, tenho a certeza de que V. Ex• concluirá: precisamos consolidar a democracia, precisamos compreender o apelo do
Presidente, fortalecendo as instituições, para que não
nos arrependamos amanhã, para que não escutemos,
como eu disse ainda há pouco, o cantar lúgubre das !!V~
agotireira:s, n·um.a hora em que estamos ouvindo o gorjeio dos pássaros e até o farfalhar das asas das águias ai~
taneiras, anunciando, sempre que algo de grandioso está
para acontecer, os albores- da liberdade. Parabêns a V.
Ex• pelo seu discurso, e sefqLie a conclusão dele, a pero- tação, será o fecho que nós desejamos: .. Democracia
para salvar o Brasil", democracia, para fortalecer as instituições.- Só a· regime -·demOcrãtico consolidado nos conduzi rã à ·saída da grave crise brasileira.

O Sr. Jorge Ka/ume- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MARTINS FILHO- Eu gostaria apenas de
agradecer ,o aparte do nobre Senador Lomanto" Júnior,
meu amigo.

O Sr, Jorge Kalwne- Vou aguardar a minha vez.
O SR. MA.R.TiNS FILHO -Não tenho, na realidade, o lirismo .?as palavras de V. Ex•, nobre Senador.

O Sr. Itamar Franco- Não apoiado!
O SR. MARTINS FILHO- Porque, na verdade, acima de tudo, eu sou uin sertanejo que representa as terras
ressequidas do meu querido Rio Grande do Norte. Aqui
chegueíe, com muita horÍta. tenho como símbolo o mandacaru, o xiqueMxique, a macani.bira, que infestam aque-les sertões que muito amo. Mas, cheguei a esta Casa com
a consciência trancjOila de cumprir com o meu dever, de
falar a verdade~- de não s_er atar de comédia que não rt>presertte o pulsar do meu coração. Muito obrigado,
nobre Senador Lomanto JúniOr.
Concedo o aparte ao acieano amigo, Senador Jorge
Kalume.
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O Sr. Jorge Ka/ume- Depois de um aparte do nosso
estimado Senador Lomanto Júnior, um aparte objeiív·a:
até poéfiC_o, românticO; eu não poderia Silenciar. DepoiS
de ouvir também a resposta altiva de V. Ex•, quero dizer
ao nobre Senador do Rio Grande do Norte que acredito
na imaginação criadora do -brasileiro e-pof -isto eu não
me assusto com a crise que afestâ, posso me preocupar,
o que é naturai, mas dentro em breve este País de pot~-.
cütlidade económica, e mais, de potencialidade cultural,
de imaginação fértil como é de todo o brasileiro, dentro
em breve nós estaremos flutuando, dando uma lição ao
mundo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARTINS FILHO- Agradeço, nobre Senador Jorge Kalume, o aparte de V. Ex•, e digo que a hora
é mais de ação do que de palavras.
Este caminho não é, por certO, o das cobranças e o das
responsabilizações pretéritaS de parte a parte, que podem produzir engenhosos argu~entos, mas não ajUdam
a coisa alguma. Desajudam e muito, na medida em que
provocam radicafizações e reabrem feridas mal cicatrizadas.
Não é, também, o caminho das ambições pesso~ que
buscam o poder pelo poder, desimportando-se com os
demais.
As vozes mais respOnsâveis da Nação, elevam-se, em
uníssono, advertindo da gravidade da hora presente e exportando a busca de uma saída responsável.
Ainda ressoam, nesta Casa, os pronunciamentos de
nossos colegas que se _despediram para assUmirem o executivo de seus Estados. Todos falaram no mesmO tom, a
mesma palavra de equilíbrio, para professarem a mesma
fé de que, apesar da crise, saberemos encontrar o caminho.
Dessas vozes, levantou-se primeiro a do Presidente
João Baptista FigUCi.reao. Não para pedir soco-rro, mas
advertindo sobre a gravidade da hora, para conclamarnos à reflexão mais profunda e à ação mais objetiva.
As vozes que o secundam, enquanto concordam com o
diagnóstico, avançam Já,- em propostas de operacionalização--da tese, o que nos realimentarn as esperanças de
-chegar a bom termo, ·apesar das dificuldades e dos sacriffcios.
Às vésperas de 15 de novembro, em pronunciamento
desta tribuna, afirmei que ao realizar as eleições gerais, o
Presidente Figueiredo transpuzera seu rubicon, rumo a
um novo império-: o império da lei e da justiça no pleno
estado de direito.
Tomam posse, amanhã, os governadores eleitos e isso
demonstra que a sorte não estâ traindo o Presidente.
Acertou em não desmobilizar suas legiões para a democracia, como eventualmente terão desejados alguns.
Não nos trairá, também, a sorte se a lanÇarmos nesta
causa.
De minha parte, asseguro, daqui, ao Presidente JoãoBaptista Figueii'CâO, -qi.ie --me disPoii&-á, sem reservas,
como pessoa, como parlamentar e como político, a despender o meu melh-or esforço para que a luta do Brasil
por sua restauração económica e social num regime de
democracia plena, de comprometimento fundamental do
povo com a construção de sua história, alcance o mais
absoluto êxito.
Esta declaração de solidariedade, faço-a pelo transcurso do quarto aniversário do Governo Figueiredo, cumprindo o segundo terço de seu mandato, desejando-lhe
que neste seu último biênio, consiga conduzir o País, seguramente, para fora da crise e coroe sua obra pela conquista da democracia plena, antes de deixar o poder. São
meus votos! Obrigad~t (Muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
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O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A 13 de março de 1980, apresentamOs aO Senado o seguinte Projeto de Lei:

A poHtica que vem sendo seguida no nosso País,
visando à redução do consumo de derivados de petróleo, tem sido baseada na manutenção de preços
elevados para esses produtos, dentro do objetivo de
produzir efeitos sobre o volume de importações de

disso, é nosso propósito também evitar a disseminação do 9esemprego, e quando não, a queda de
renda de trabalhadores cujo sacrificio já tem sido
d-emasiado.
Dentro de uma outra perspectiva, quando a opinião pública brasileira está mobilizada para o combate à inflação, o projeto se caracteriza também
pela sua preocupação deflacionista.
~orém, se alcança em certa medida a rentabilidade das empresas situadas na produção e na distribuição de derivados de petróleo, por outro lado ga·
rante ocupação e tranqUilidade aos motoristas profissionais- autônomos, incluídos aqueles proprietários individUais de caminhões de transporte de
carga.
--- Mas é oportuno observar que se o projeto chega
a atingir a rentabilidade dos produtores e distribuidores de derivados de petróleo, reforça-se exalamente neste ponto, de vez que contempla um
problema muito discutido no nosso País, o da distribuição eqílânime da renda, o qual nem sempre recebeu um tratamento coerente.
~certo que a política de redução do consumo de
derivados de petróleo pela via dos preços protegeu a
rentabilidade dos produtores e distribuidores desses
produtos, antepondo um argumento- a necessidade de capitalização para a conseqUente prospecção
de petróleo - a uma tese geral, então aceita por
quase todos os segmentos da sociedade brasileira, a
de porfiar no sentido de estabelecer melhorias no
quadro da distribuição da renda nacional.
O projeto ora justificado visa também a reverter
este procedimento, em tudo por tudo contrário ao
progresso social do nosso País.
Acresce dizer também que o ramo petrolffero, em
especial no que respeita à distribuição de derivados,
que recebeu os favores dos preços mais altos nos últimos anos nem sequer ê predominantemente brasileiro quanto à propriedade das empresas que nele
operam.
Por tudo isso, é que apresentamos à Casa este
nosso projeto, factível de realizar nos seus diversos
aspectos, tanto assim que devido aos horários atUais

petróleo bruto.

estabelecidos para a revenda de derivados de: pe--

No entanto, esse controle do consumo via preços
não é uniforme em relação aós diversos derivados
de petróleo, pois alguns, como a gasolina, têm o seu
preço inflacionado para que sejam mantidos relativamente mais baratos outros desses produtos.
Não resta dúvida que esta política, no qui. produziu o.resultado de, em certos momentos, ter diminuído o consumO de gasolina, por exemplo, trouxe
também como conseqUência a penalização de determinadas categorias profissionais, em especial a c;!os
motoristas de táxi, cj_ue de um momento para outro
tiveram o seu mercado de trabalho reduzido.
O efeito mencionado torna-se ainda mais grave
quando defrontamos o quadro da economia brasileira. De um lado, o ritmo de crescimento econômico do País como um todo caiu nos óltimos anos bastante, pois se em 1973 chegou a atingir a 14 por cento, não foi além de 6,5 por cento no ano de 1979, ou
seja, menos da metade daquele verificado exatamente quando os preços do petróleo tiveram a sua primeira ·ruta assustadora ~os mercados internacionais.
Ao mesmo tempo, em razão do crescimento populacional dos anos anteriores a economia enfrenta o
problema de criar, a cada doze meses, um milhão e
meio de novos empregos.
A linha deste nosso projeto é clara. Em primeiro
lugar objetivamos seja reparada uma distorção da
política de consumo de petróleo ultimamente executada, de vez que uma atividade Produtiva, a cargo
dos motoristas profissionais autônomos, tem sido
forçada a subsidiar com o seu esforço o consumo de
outras atividades de igual modo essenciais. Além

tróleo já hoje existe uma rede apropriada ao forneci~
mento desses produtos aos motoristas profissionais,
sem que quaisquer falhas de monta tenham sido, até
o-- momento, apontadas.
Sala das Sessões, 13 de março de 1980.- Itainar

~

PROJETO DE LEI DO SENADO N< 13, DE
1980

Estabelece abatimento nos preços de derivados de
petróleo e do álcool quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônofiios.

O CongresSo Nacional decreta:
Art. 19 Os preços dos derivados de petróleo e
do álcool, adquiridos para consumo próprio por
motoristas profissionais autônomos, serão sempre
inferiores a 20 por cento em relação aos fixados
para os demais consumidores, quando o fornecimento for realizado_por intermédio de cooperativas,
sindicatos, ou quaisquer outras entidades capacitadas a realizar essa atividade.
Parágrafo único. -os postos particulares de revenda de derivad_os d_e_ petróleo poderão se integrar,
atendida a conv.eniêncía de cada um, à rede instituída no caput deste artigo.
-Art. 2"' O Conselho NaCional de Petróleo, no
Prazo de 120 dias a c_ontar da data de publicação
desta Lei, definirã as normas necessãrhis ao seá
cumprimento_.
- Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em c_ontrário".
-E jiisiifícã.va;-sr. Presidente, e veja V. Ex• que é uma
justificativa praticamente atual, face ao ·aumento incrível
dos preços dos combustíveis nos últimos dias, não só em
relação ao preço -da gasolina, mas, particularmente, em
relação ao- gãs de cozinha.
Dizia eu, na época:

Justificação

Franco.

Sr. Presidente, estou novamente tentandtJdesarquivâr
esse projeto, esperando que não aconteça, agora, o que
ocorreu quando ele foi paralizado na Comissão de Finanças.
O Governo brasileiro, ao aumentar os preços dos
combustíveis, continua não fornecendo a estititu-rã de
preço, apenas alega o aspecto do dólar, alega agora a
maxidesvalorização do cruzeiro, não pode nem mais alegar o preço do barril do petróleo no mercado internacional.
De. qualquer forma, Sr. Presiden(é, Srs. Senadores, a
nossa expectativa quanto ao debate deste projeto, que se
torna, no momento presente, de grande atualidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- ConceM
do a palavra ao n~bre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o.seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, segunda-feira, dia 14 de março, na véspera da
posse dos novos governadores, nós, de Mato Grosso,
não nos conformamos coin a vitóriã dos corruptos e dos
fraud.adores da eleição, em nosso Esiado.
A posse do eleito Governador entre aspas e ViceG~overnador, entre aspas, de Mato Grosso, signífica, antes e acima de tudo, a implantação em nosso futuroso
Estado de um Governo ilegítimo, p_ois el~não expres.
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sam a vontade popular e sim o desejo da corrupção, dos

corruptos e dos viciados em eleições fraudulentas de
instalarem-se no Governo.
O PDT também confia- na Justiça Eleitoral, aguarda
com tranqUilidade os julgamentos dos recursos e, em úl-

tima instância, aspiram ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo da Justiça Eleitofal que
dirá a última palavra a respeito das últimas eleições em
Mato Grosso.
Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcrevo para
que conste dos Anais o recurso feito pelo PDT (Partido

Democrático Trabalhista - Seção de Mato Grosso)
através do seu competente advogado, Dr. Edgar Humberto Alves.
·
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR GASTÃO MULLER EM SEU DISCURSO
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ
ELEITORAL DA PRIMEIRA ZONA
O Partido Democrático Trabalhista, por seu procurador infra-assinado, nomeado e qualificado no instrumento de mandato anexo (doe. n9 1), comparece perante
Vossa Excelência, para promover sua habilitação nos autos de "Recurso de Reclamação" interposto pelo Partido
do Movimento Democrático Brasileiro perante esse Juízo e, em curso pelo Cartório PrivatíVo, autuado sob n\'
24/82, dizendo o seguinte:
I -As Alegações do Recorrente-Rec(amante

O Reclamante formulou seu recurso perante o Juizo
da I~ Zona Eleitoral, visando desconstituir o resultado
das eleições realizadas no dia 15 de novembro p. findo,
em razão de existência de processo fraudulento Que,
abrangendo desde o período de qualificação eleitoral, se
estendeu pela fase de votação e apuração, viciando totalmente o pleito, de tal maneira a ensejar a declaração judicial de sua ineficácia.
Dentre os fatos arrolados pelo Reclamante, destacamse os seguintes:
}9- Infrações capituladas no art. 237 do Código Eleitoral, isto é, interferência do poder económico por parte
dos candidatos majoritários do PDS e desvjo ou abuso
de autoridade por parte do Executivo Estadual em beneficio daqueles candidatos.
Consistente a príriJ.eira, nos gastos desabusados de
propaganda eleitoral, mediante out-doors caríssihlos,
enormes e expostos em painéiS-alugados no Estado todo;
maciço emprego de veículos equipados com caríssimos
aparelhos de som, empregando motoristas, locutores e
equipes de cabos eleitorais, também- no Estado todo;
propaganda escrita em joinais e revist_as, fora complitamente dos padrões da propaganda permitida legalmente.
O desvio e abuso de poder por parte do Executivo Estadual, consistiu erri c.Oiocar toda a administração pública a serviço dos -candidatos majoritários do PDS, incluindo pess_oal, material, equipamentos, transportes e,
sobretudo, apoío pessoal do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que formava grandes caravanas às
custas do erário público, percorrendo todo o interior do
Estado, dando suporte à campanha eleitoral dos candidatos majoritários do PDS, distribuindo verbas, inaugu~
rando obras federais, municipais e até particulares. -subindo aos palanques e coagindo o eleitorado e viciando
sua vontade, transmitindo falsas ameaças de que "se a
oposição ganhasse, o Estado seria hostilizadO -pelo GOverno Federal, ficando totalmente sem recursos financeiros", afirmações essas reiteradamerite feitas pelo dov.er:.
nadar e Candidatos Majorítários durante toda a campanha.
29- emprego de proces-so-de propaganda ou meios de
captação de sufrágios vedados por lei (art. 22 do C.E.),
consistente em terem os candidatos majoritários do PDS
pessoalmente e, por intermédio do Govern-ador do Estado, se utilizado da televisãO e emísSõras de rádio para
veicular sua propaganda eleitoral, em franca desobediência à Lei Falcão, ao ponto de o Partido Recorrente ter se
dirigido ao TRE obtendo que os mesmos fossem proibi-
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dos de continuar aparecendo até seis vezes ao _dia na televisão.
Quanto ao emprego de meios de captação de sufrágios
vedados por lei, ninguém desconhece as milhares de promessas de emprego no serviço público, as ameaças de demissão, os milhafes de empregados admitidos no serviço
público no último ano, chegando quase a dobrar o quadro do funcionalismo, o fornecimento de alimentos de
casa em casa e até sorteios de "sacolões" de alimentos
nos bairros de baixa renda em Cuiabã e, inúmeros outros
do conhecimento público.
39- emissão de títulos falsos de eleitor;
49- emissão de títulos múltiplos, que, embora não
sendo falsos, eram fabricados em duplicata, triplicata,
etc; E, note-se, com toda a clara intenção de fraude, pois
o Magistrado po_de observar os títulos duplicados que o
Recorrente juntou aos autos e verá que as fotos foram tiradas em épocas diferentes, de ângulos diferentes, com
roupas e penteados diferentes, de maneira a dificultar a
' identificação do portador dos títulos;
59- emissão de milhares de títulos de eleitores a menores;
69- entreg;a de títulos a pessoas não autorizadas e sua
retenção, ficando os eleitores impedidos de votar pelas
dificuldades e atê impossibilidade de localizar suas
secÇões;
79 -localização de eleitores em secções fora do local
de suas residências, como os casos de Juina e Cidade
Cláudia, em que os eleitores da zona rural foram mandados votar a atê duzentos quilómetros de suas residências,
ficando à mercê do transporte monopolizado pelo PDS,
ou, impedidos de votar por falta de meios para o deslocamento. E, reclamaram ao Juízo Eleitoral;por escrito e
não foram atendidos;
89-.- títulos de eleitor cancelados pelo Juízo da Primeira Zona Eleitoral, e que, mesmo cancelados, foram
incluídos posteriormente em lista de "aptos a votar"
publicada pelo mesmo Jufzo da Primeira Zona no Diário
de Justiça do Estado;
99- emissão de vários milhares de títulos de eleitor,
fora de cartório, em repartições póblicas tã.is-COmo, INCRA, Procuradoria Geral, IBGE, CODEMAT, EMATE~_, 99 BEC, etc ... , contrariando {roõ~almente a Iegislaçã_O sO-&re-a ffiitêria -e facilitando a fraude de maneira
total, com a saída do Cartório Eleitoral de material para
confecção de títulos "em branco" ct o Juiz sem possibilidade material de tempo para "conferir" os "títulos"
fabricados em locais e repartiçÕeS in-id.ÓÕeos legalmente
para tal;
109 - utilização do "voto itinerante" ou "em rodízio", durante as eleições; ·
I 19- d~obediêncía do art._ 21-3, _§§-49-e 119 do Código
Eleitoral, na cÕnfecção dos títulos e conferência de documentação do requerente-eleitor, o que facilitou enormemente a fraude de menores se alistando;
129- ausência de policiamento no -dia das eleições,
- -- f8:Cnitando o virdadeiro massacre por parte de fiscais e
Cabos eieitorrus d-o PDS. durante a Votação. Sobre o assunto, vale lembrar que o Partido Reclamante, antes das
eleições~ requereu tropa federal para algumas localidades
-onde os paftidos de oposição sequer podiam fazer propaganda durante o período a isso destinado. O pedido
não foí atendido, sob aligaçãO -de qu-e o poliCia-mento
por parte da PM seria reforçado, dando-se exatamente o
contrário. Cóm o desaparecimento do policiamento durante a eleição.

-a

Um desses casos, curiosamerite, o de Marcelândia, é
úni dos locais para-onde foram deslocados quase duzelttos eleitores que residiam e-m outro lOcal a duzentos quiJômetros, para ali votarem!
J39 Ausência de policiamento, com desobediência à
oidem Judicial, emanada do Jufzo da 1~Zona Eleitoi-al,
que permitiu o transporte de milhares de eleitores para
cidades e Distritos circunvizinhos à capital em desobediência à Lei eleitoral e perrriitindo a consumação da
fraude com títulos_ múltiplos. Sobre o assunto, ao que-diz
o Reclamante, existe expediente do dia 15 de novembro,
do Juízo da 1~Zona ao TRE, dando conta que as provi-

Terça-fe"ira 15

035(

dências que adotaram para estabelecer um "cordão sanitário" em volta da capital, haviam sido frustradas porque o comandante da PM inandara retirar o policiàmcnto e, assim, por eXemplo, puderam chegar em Barão de
Melgaço às 6 horas do dia 15, 17 (dezessete) ônibus e um
(I) caminhão lotados de eleitores (quase mil), completamente estranhos ao local~ que invadiram as secções eleitorais, votaram rapidamente e se retiraram nos mesmos
veículos, continuando certamente seu alegre "passeio
eleitoral" ...
149 Utilização de cédulas oficiais adredemente
preenchidas e entregues aos eleitores, porque preenchidas pelo mesmo punho, como os casos de Diamantino,
objeto de recurso do PT em Alta Floresta, objeto de Recurso ·do próprio PDS II.
159 Apuração dos votos realizada (Ilegível) os fiscais
continuamente ameaçados de expulsão do recinto e quase sem direitO de reclamar, com boletins expedidos com
longo atraso, propicialldo até a suspensão das apurações
mediante reclamação oportuna do Partido Reclamante.
169 Apuração de votos da primeira Zona por junta
apuradora incompetente.
179 Transporte de urnas irregplar, como o caso de
Alta Floresta, em que as urnas saíram daquela localidade às seis horas do dia 16 e só apartaram ao Ginásio da
Lixeira, às dezoito horas!
189 Montagem de .. falso posto de recepção de urnas" na Agência do BEMAT etn Várzea Grande.

II- As provas das alegações por parle do recorrente:
O Reclamante fez acomttatthar ruas alegações, com
jorna.is e reportage-nS e entrevistas não desmentidas; tltu~
los de menores; títulos falsos; títulos dUplos; relações de
eleitOres "can-celados" e depois considerados "aptos a
vot;Jr"; cópia de requerimento de centenas de eleitores
- designadqs para votar fora de suas residências, no caso
de Cidade Cláudia e que não foram atendidos; cópias
dos recursos de Jaciara, de Diamantino e Alta Floresta
que denunciavam fraudes; arrolou testemunha e se pro- pôs a provar no curso da instrução o alegado, mediante
levantamento de conferência de eleitores eletrônicamente realizado, às expensas do P.artido. Requereu: juntada
mediante requisição do Juízo, de vários documentos, recursos, inquéritos, etc.; existentes em repartições públicas (Cartório Eleitoral, TRE, Polícia Federal, I etc...).
Portanto, s.m.j. a prova inicial das alegações por parte
do Recorrente Reclamante ê extremamente robusta, em
se tratando de processo fraudulento, em que essa prova é
extremamente difícil de se produzir, pelas cautelas de
que s_ervem os praticantes de fraude.
Tanto é assim, que já o anterior Código de Processo
Civil dispunha taxativamente em seu art. 252:
'-'0 dolo, a fraude, a simulaÇão e, em geral, os atos de
má fê poderão ser provados por indicias e circunstâncias", propiciando ainda ao Juiz, uma larga margem de
atuação, na apreciação dos indícios, natureza do negócio, reputação dos indiciados, verossimilhança dos fatos
alegados, ele..
E, o a tua! diploma processual, embora não tão taxativo,
diz que,
"To dos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, embora não especificados neste Código, são
hábeis para provar a verdade dos fatos ... "
(Art. 332 - CPC)
E que ..Em falta de normas jurfdicas particulares, o
Juiz aplicará as regras de experiência comum subministradaS pela observação do que ordinariamente acontece
e ainda as regras de experiências técnicas ... ".
Portanto, a prova dos atas fraudulentos ou do processo amplamente fraudulento, se faz por indícios e presunções,_ em princípio. Mas,- ito caso vertente, o Recorrente além de farta prova documental, ainda indica outras que, no curso da instrução, propiciarão sem sombra
de dúvidas, a coniPiOvação da existência do processo
fraudulento em_ t:il extensão que viciou todo o processo
das eleições feridas em -15 de novembro em Mato Grosso, especialmente na Primeira Zona Eleitoral.
Sobre o particular do ônus da prova, ê de se tecerem
alguns c.omentârios, por oportunos.
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Normalmente, o ônus da prova no processo é de quem
alega. Essa regra processual, porém, sofre restrições expressas em matêria de processo eleitoral -de fr3.ude.
Porque, em primeiro lugar, via de regra, em matéria
eleitoral, inexisteril -~·aÇões, mas tão- sOmente "recursos"
e:Tenham eles o "nomenjuris" que tiverem. Porque, sendo processo eleitoral de interesse eminente e predominantemente público, o mesmo é presidido, orientado e
conduzido pelo poder público através da Justiça Eleitoral especializada. No máximo, ao particUlar, cidadão
eleitor, é facultado o direito de ''representar", continuando sempre a iniciativa e conduÇãO do procedimento
a cargo do Judiciário especializado.
As partes, portanto (Partidos Políticos, eleitores), so~
mente é deferido o Dirieto d~ ''provocã.ção" da in!Ciatíva
do poder público- especializado, mediant~. "reclamações,
recursos inominados ou representações". A legitimidade,_ iniciativa e a dinâmica procedimental, a partir daí,
cabem exclusivamente à Justiça Eleitoral.
E, em matêria especifica de fraude, vai mãís lonfie o
Código Eleitoral. Ele estabelece que às partes, compete,
tão-somente, a. ...indicação dos meios Conducentes às
provas de fraude, coação, e uso de meios de que trata o
art. 237_". E:: o que diz textualmente, o parágrafo único do
art. 266 do Código Eleitoral:
''Se o recorrente se reportar à coação, fraude, uso de
meios de que trata o art. 237 ou emprêgo de processo de
propaganda ou captação de sufrágios vedados por lei,
dependente de prova a ser determinado pelo Tribunal,
bastar-lhes-â indicar-lhe os meios a ela conduncentes".
No caso sub Júdice, ainda mais aplicável a disposição
aludida, porque a maioria das alegações são passíveis de
serem comprovadas mediante simples conferências,- Coriciliação de nomes, de listas, de folhas individuais de votação, de boletins de urna, de folhas de votação em separado (anexo II), os documentos referidos no art. 156 e
seus§§ do CE. E, todo esse material probante, se encontra em poder da Justiça Eleitoral! Só não se fará então_a
prova, se a mesma se recusar a fazê-lo! E esta prova fói
requerida pelo Reclamante!
Fica pois bastante claro qUe, às partes, compete, em
matéria de alegação de fraude, ~."indicação dos meios a
ela conducentes", ficando a responsabilidade pela produção da prova, a cargo da Justiça Eleitoral. Mas, apesar dessa faculdade, o Partido Recorrente se propõe a
produzir a parte mais onerosa da prova, às suas expensas, para elidir as sucessivas alegações dç, "falta de recursos" por parte da Justiça Eleitoral. Cabendo ainda às
partes, por disposições correlatas, o Direito de fiscalizar
e acompanhar a produção da prova requerida.
l/I- O que- à pétido reclamante pietende provar:
O Partido Reclamante, com suas alegações iniciais e
suplementares, pretende produzir perante a Justiça Eleitoral, prova da existênCia de um amplo processo íriiidulento que viciOu tOtalmente as eleições realizadas a 15 de
novembro, especíalmente na primeira Zona Eleitoral e,
em razão disso, pretende a declaração de nulidade de diversos atos jurídicos e a ineficácia do processo eleitoral
realizado, com a consequente declaração por parte da
Justiça Eleitoral, com a realização de novas eleições.
O S_up1icante, sem pretender dar lições de Direito a
ninguém, pede a necessária vénia, para se pronunciar
sôbre__ a conceituação de fraude, que o fulcro central das
alegações extremamente pertinentes do Partido Recorrente.
- A fraude como processo amplo e não limitada a atas
autónomos e separados - Conceltuação
A fraude, como adverle Alvino Lima citãndo Josserand (in •. "A fraude no Direito Civil''), ê dificilmente de~
firiível e conceituável, já qu~. ••a frãude pertence a esta
família numerosa de noções, cuja realidade e importância são reconhecidos por todOs, mas cu]a- SígnificaçãO e
extensão permanecem na penumbra, apesar dos esforços
para fazê-la surgir; entende-se que a fraude é a Própria
negação do Direito, contrapondo-se a todas as regras
juridicas, mesmo ã.s mais neceSsáriãs- [raus omnia corrumpt. Mas quando se deseja fixarem-se os traços desta
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corrupção encontra-se o embaraço e a evidência da marlongo do tempo", em fases desencadeadas e sob o cogem à dúvida".
mando de um. "intuito clandestino", só ao final do pro___ Na sua pesquisa em torno do conceito de fràude, proscesso, quando fraudador atinge seu objetivo final ilícito e
até então clandestino, ê que a fraude se desmascara.
segue o mestre Alvino Lima:
••A regra de Direito é Um imperativo_que, disciplinanTrata-se pois de um processo dinâmico que se inicia
do sociedade, obriga os indivíduos agir conforme o direipor um, ou vários atos simultâneos, ilícitos ou nãO, prato. Entretanto, na grande generalidade dos fatos, os hoticados ao longo dos tempos e que se conclui com o atinmens não são intimados.a submeter-se espontaneamente
gir dq, "objetivo" clandestinamente selecionado, buscaao que é exigido deles, desde que possam escapar sem nedo e alcançado.
nhum risco. Inúmeros são .as meios OU procesSos de que
Este detalhe é de suma importância, para se analisar a
lançam mão os infratores das normas jUrídicas, a fim de
oconência de preclusão em procesoso fraudulento,
que se subtraírem ao seu império, às sanções lhes são imcomo se verã a seguir. Importante o fato de que a fraude
pOStas no caso de transgressões. Estes meios ou proces~{é Um processo dinâmico, continuativo que se estende
através do tempo e que só termina, quando o objetivo
sos vão da violação direta, pura e simples, sem rodeios
fraudulento é atingido".
ou subterfúgios, as formas sutís disfarçadas, ocultas e
A fraude conceituada em amplo sentido é pois um
mascaradas, adrede preparadas, de maneira a dificultar a
conjünto de atas, ücitos ou não, praticados isolados ou
aplicação da lei, e, consequentemente, subtrair-se o-lnsimultâneamente, ao longo do tempo em fas_es sucessivas
frator à sanção legal. Todos os processos de fraude à Lei,
que se acham ligadas eiltrc si pelo...intento ulterior clanno sentido amplo, assim como a simulação ilícita, até o
de fraude à Lei em sentido estrito, todos são frutos do
_destino de fraudar a Lei", alcançando um fim -ilicito.
engenho humano a serviço da cobiÇa descomedida, da
Sendo também elemento de ligação entre os sucessivos
atos fraudadores, a mã fé.
deslealdade sem medidas e sem peias. Não se confundem, no entanto, estes processos ou meios configurandoAssim, a legislação quando se refere à "fraude", não
está se referindo a determinado ato ou fato, mas, a um
se ora a violação da Lei, ora a sua frusfração,
conjuntô de atas, fatos, omissões, etc., que se constituem
impedindo-se sua aplicação; burlando-se a eficácia de
suas sanções. Costumam os escritOreS- eXpor a matéria, · ·''processo fi'a.Íi.dUrento~ ·de amplo espectro, tanto quanto
opondo aos atas ex contra legem agere dos que. infrodem
as variedades, como ao espaço de tempo e as fases que
/egis agere, para dístíilgul-los perfeitamente.
são _sucessivamente praticados.
Agem contra a Lei os que violam abertamente, de form~ ... quase brutal", na expressão de FERRANA.
Sendo amplamente conhecido o estreito parentesco
Agem ln fraudem legis, os_ que frustram a sua aplientre o ilfcito civil e o criminal, devemos admitir para um
cação, procurã.hdo atingir, por via indireta, o mesmo remelhor e necessário esclarecimento conceituai em torno
sultado material contido no preceitõ legal proibitivo.
da fraude, que, possivelmente, o melhor conceito que se
Na fraUde a Lei não se verifica a violação direta,-osajUSta a u-nla possível definição di fraude, seja Odç, "critensiva da normajurfdica, mas a sua aplicação é iludida,
me continuado", típico do Direito Penal e, em que "o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão pratica
frustrada habilmente.
A violação da Lei pode, no entanto, revestir-se de disdois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições
farces mascarando-se o ato de uma aparência, quanto à
do tempo, lugar, maneira de execução e outras seme_lhantes, devem os subseqüentes ser havidos como cOntisua finalidade,
nuação do primeiro".
Descoberto o embuste, surge a verdade reveladora da
Como se vê, ê uma definição legal que Se ajusta qUase
violação da Lei.
Na fraude à Lei, os autores do ato fraUdulento lançam
_com perfeição_ à conceituação d~. "fraude como processo
continuativ~·-. E que o i!sclarece totalmente. Apenas
mão de meios plenamente lícitos em si mismos, mas tenque, no crime a presença do dolo; no cível a presença da
do em mira finalidades ilícitas. Dessa forma, intencional
má fe, -preserite em- todos os atos e só revelada a final
ou conscientemente frustra-se a Lei, fugindo-se de sua
sanção, mas sem sua violação direta.
-com o desmascaramento do intento ilícito ulterior clanSob o ponto de vista da realização dos interesses, agire
destino.
in fraudem /egis é contra /egem agire, porquanto ambos
Tomemos como exemplo o processo fraudulento deprocedimentos tendem conseguir os mesmos interesses
nunciado pelo Partido Reclamante.
vetados pela Lei; mas os dois comportamentos têm apeConstata-se que o mesmo se iniciou antes das elCiÇões
nas este element_o comum, diferenciando-se, _contudo,
propriamente ditas, na fase de qualificação eleitOral;
tilulos de menores, títulos duplos, títulos falsos, entfega
_- quanto à_ estrutura do nçgócio realizado para conseguir
os escopos da autonomia privada.
irregular de títulos a pessoas não credenciadas, assalto
A fraude se v_erifica; conSeqüentemente, na orientação
_ao Cartório e desaparecimento de material eni branco
do ato jurídico; obj_eto, a .caUsa e suãs condições podem
para Confecção de títulos; eleitores deslocados de local
de suas residências para votar em lugares distantes; feituser irrepreensíveis, entretanto, a sua_ finalidade o ato é dirigido intencionalmente ou conscientemente para ilUdir a
ra de títulos. "fora de Cartório"; não conferência de doLei, frustrar a sua eficácia, contornando-se _uma dispo.cumenlos que identificam o eleitor, na forma determina~
sição legal, fugindo-se de sua sanção.
da pela Lei Eleitoral, etc... Só hoje, com a revelação do
O aspecto essencial para compreensão da fraude, resiintuito fraudulento pelo resultadO ·das eleições e pela
soma dos sucessivos atos praticados ao longo do tempo ê
de.~m portanto, nesta orientação do ato através da clandestinidade do chamado intento ulterior, isto é, a deterque se pôde verificar que fotos foram tiradas de ângulos
minação do escopo final, revelando o que realmente se
diversos; a numeração dos títulos não coincidia. Títulos
deseja.__
cancelados foram dados como hábeis para votar: Duran(ln~. "A Fraude no Dire_lto Civil, Editora Saraiva te a votaÇão: falta de garãntia poliCial; ínTrações contiSão Paulo- 1965- págs. 33/34)
nuadas por cabos eleitorais trabalhando livremente nas
secções sem que se tivesse autoridade a quem reclamar;
Encontram-se pois na transcrição efetuada de um clãsretirada do. ••cordão sanitário" em tôrno da capital, etc ...
sico do Direito Pátrio, os elementos fundamentais à
Na fase de apuração: transporte de urnas irregular; dicompreensão e conceituação da fraude.
Vê-se que a fraude, em primeiro lugar, não se constitui
ficuldades adredemente e preparadas ao trabalho dos fisde a tos jurídicos ilícitos, necessariamente; poderã tratarcais; incidentes criados com os fiscais de partido da Opo:.
se de atas isolados, perfeitamente lícitos em si mesmos.
siçàõ. implicando na retirada de muitos deles dos recinMas que, orientados por."intento ulterior clandestino",
tos de apuração apressada, sem emissão de boletins na
visam a produzir efeitos ao longo do tempo, contornanforma da Lei!
do o objetivo da Lei, transgredindo-a _e fugíndo às suas
Outro aspecto revelador do intuito fraudulento planejade, amadurecido e executado minuciosamente, são as_
sanções. Daí uma das dificuldades_em se detectar a frau~
de_ Porque, constituindo-se a mesma, não de atas isola__ spcessivas alegações de preclusão, característica da legisdos em si mesmos, mas num ~~processo que se extende ao
lação eleitoral. Isto é, o menor vota e o seu voto só pode
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ser impugnado no ato de votação (?), senão preclusão, e
o voto vale; o título duplo, uma vez provada a duplicidade, anula-se, mas, o voto_valet E, pergunta-se como é que
se vai impugnar a qualificaçâo ~do eleitor portado-r de
título falso, se não existiu processo regular? Ou, como é
que se vai impugnar a votação do eleitor com título duplo e que devera e fora excluído pelo cancelamento judicial de seu título, mas, é consíderadQ... apto a votar"? E,
por ai afora ... E, o fato é tão evidente que o Suplicante,
embora não tendo bola de cristal, nem sendo dotado de
faculdades extra-sensoriais, pode antecipar que o partido
supostamente vencedor das eleições, se comparecer aoS
autos. irá corn, no mínimo 10 laudas de jurisprudência e
alegações doutrinárias, argiiíndQ. "Preclusão" ... e, paique isso? Simplesmente porque os orientadores da fraude estão conceituando erroneamente a fraude, como se
se tratasse ela de atas isolados e, sôbre os efeitos dqs
quais, ocorreria preclusão. Isso seria verdadeiro, se a
fraude estivesse resumida a algum ato ou fato, ou omiS~
são fraudulenta. Mas, tratando-se de um processo a:o
longo do tempo, a fraude está na execução continuada
em diversas fases e só se conclui com a obtenção do objetivo final fraudulento. Portanto, a preclusão só poderia
ocorrer para o fato isoladamente considerado. Nunca
para fatos encadeados num processo continuativo. Porque, caso contrário, a própria Id estaria criando -mecanismos propiciativos de seu descumprimento impune, o
que seria um contrasenso inadmissível e uma aberração.
Porque, a finalidade da lei é ser cumprida-e não criar me·
canismos para que não se cumpra. Melhor seria, então,
não se editar a lei r
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A Sanção ao Processo Fraudulento

A primeira observação a se fazer ê que o art. 219 do
Código Eleitoral expressa uma disposição de ordem geral, a respeito de nulidades e dos objetivos da aplicação
da mesma lei eleitoral.
Diz aquele dispositivo que na "aplicação da lei eiCitoral o Juiz atenderá sempre aos fins e resu1tádos a que ela
se dirige ... ".

Portanto, sendo o objetivo primordial da lei eleitoral,

organizar, díscTjiiíiiar e permitir a condução do processo
eleitoral de molde a se obter a "verdade eleitoral"~ qualquer desvio -ou impedimento artificiosamente criadO
para se impedir esse objetivo maior, hâ que ser coibido
jurisdiCionalmente.
E, qual a sanção a se aplicar ao processo fraudulento?
A Lei Eleitoral em seu art. 222 e outros dispositivos
análogos, ao cuidar de fraude, coação e outros vícios e
defeitos que podem atingir o processo eleitoral, se refere
à

·~anulabilidade".

Entretanto, tal expressão não pode ser tomada ao ..pê
da letra" mas, sim, entendida como uma imperfeição de
linguagem técníca, da quaf padecem inúmeros textos legais brasileiros.
Porque, tecnicamente, a sanção à fraude, ê a declaração de ineficácia do ato ou processo fraudulento e não
a declaração de nulidade de tais atas. Exatamente porque, os atl:>s jurídicos anuláveis, são aqueles que, padecenOo de algurria "falta" ou "defeito" menos grave, no
dizer do iminente Pontes de Miranda, podem ser ratificados pelas partes. Ora, em se tratando de fraude, como já
se demonstrou anteriormente, nem sempre o 3.to jurídico
é"imperfeito"
de modo a poder ser "desfeito" com a deB - A Extensão da Prova a se Fazer
claração de nulidade; muitas vezes o ato é perfeitamente
A primeira impressão que se tem, ao pCrcõri'er díspos-ilícito e válido, quando isoladamente considerado. E pela
tivos pertinentes, do Código Eleitor-al, ê de que se teria
conjugação de diversos atas, perfeitos ou não, através do
de fazer alguma prova de fraude que implicasSe na anutempo, que se afcança o objetivo fraudulento.
laçã.J de pelo menos metade dos votos.
,Portanto, nem sempre se haverá de declarar a nulidade
Entretanto, essa impressão é falsa.
do ato separadamente, porque muitos deles poderão ser
A lei eleitoral, refere-se em tais dispositivos à nulida·
juridicamente perfeitos. O que se tem de evitar com a
des de atos determinados: de títulos, de votos, de cédu·
sançã_o é que tais a tos conjugãdos atinjam os efeitos delas, etc ...,. perfeitamente separáveis entre si, mas, quando
sejados de infringir artificiosamente a lei. Portanto, a
se trata de fraude, a situação muda.
sanção ao ato fraudulento, não terá de ser, necessariamente, a declaração de nulidade, ~as, sim, a declaração
Porque, devido exatamentc às caracteristicas do prode sua ineficácia. O ato, se perfeito, -coritinuai-á váliáo-_secesso fraudulento. é quase impoSSível medir-se a sua expãradaffiente; mas, a sanção judicial lhe negará qualquer
tensão aritmeticamente. A prova .então seri?., udiabólica"
efeito, istO é. declarar-lhe-á a ineficácia.
'='"
e impossível quase de ser feita, quando o processo assuPor isso mesmo, não seria -demais lembrar, por extreme características de variedades de at_os_fraudulentos e
mamente importante neste passo, a necessária díscusSâO
volume como a que ocorreu em Mato Grosso, disfarçaentre os conceitos de nulidade, anulabilidade, validade e
dos num razoável período de tempo. E, ainda, quando a
ineficácia dos atos jurídicos que, por muito tempo se
maioria de tais provas se encontra_ em poder da própria
constituíram em vaexacta questio entre doutrinadores e
Justiça EleitoraL
pá\Xistas nacioi1aíS.
_ Para tanto, não é preciso grandes divagações, pois que
Em se tratando pais de fraude provada, o que se necessita é que se prove a existência: da fraude e a sua possível
C5 ·próprio Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu
extensão, de forma a desnaturar todo 0 processo eleitoalhures que "os juristas que não conseguem estabelecer
ral, impedindo os objetivos da lei, que é o
apurar a
diStinção entre validade, invalidade e ineficácia, estão em
vontade popular. Desnecessário e quase impossível,
(100) anos atrasados no estudo da ciência jurídica".
reafirme~se, comprovar a real pfofundidade do processo E, bastam p_oucas_lil'!has do insuperado Mestre Pontes
fraudulento, o que se comprovará indiciariamente e, por
de Miranda, para deixar clara a distinção oportUna
dedução _lógica, projeções e presunções dec_orreni:es da--- ---fundamental:
experiência costumeira, como diz a Lei.
"A _r~:~_lidadeea_anulabilidadeocorremnomundojurfdico, para onde entraram supOrtes facticos com défice
grave
ou menos-grave; porém o planó em que ocorrem, é
O que importa, fundamentalmente~ é a comprovação
o do negócio jurídico mesmo <:JU do ato jurídico strictu
de fraude num volume tal que "comprometa" os resultasensu: aí é qtie está o plano da validade; anterior, e o da
dos eleitorais obtidos. O que não sigriífica qUe, -no preexistência; posterior, o da eficácia."
sente processo, não se_consigã-pi'ovar fraude em enorme
(Tratado de Direito Privado, Tomo IV, pág. 41 Editoextensão. Tal a magnitude do processo fraudulento e a
ra Borsoi - Rio - 1970 - 3' Edição)
tranqUilidade dos fraudadores, que se achavam suposta~
E, precisando os elementos racionais dos conceitos exmente amparados por inevitáveis ''preclusões" que, ou
pressos:
descuraram dos cuidados ou, devido a extensão, perderam o controle do processo. E as provas passaram a aflo",.,.. Não se pode classificar o nulo como não Sei:tdo e
rar sistematicamente, em número aSsombroso pãra esse
.tratâ~lo como ser; nem classificá-lo como ser e tratá-lo
tipo de ilícito.
como rião sendo. São exigênciaS elenientares de lógica, a

ae-

e

De qualquer forma, embora desnecessário, tudo indica que a simples conciliação de riomes de detentores de
títulos múltiplos alcançará um volume muito superior à
diferença obtida entre os candidatos majoritários mais
votados na eleição que se pretende anular.

que não se poQe furtar qualquer jurista digno de seu oficío. Tomemos por exemplo, a declaração de vontade. Ou
ela foi feita, ou não foi feita. Não se pode dizer que a de~
claração de vontad_e pelo que estava coagido; ou ameaçado, não foi feit3; foi-o, embora atingida pelo defeito. Oe-
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não é falta. O que falta, não foi feito. O que foi fei-

to, mas tem defeito, existe. O que não foi feito, não exis-

te, e, pois. nã6 pode_ter defeito. O que foi feito. para que
falte, há, primeiro, de ser desfeito .... O nulo é negação
de validade; não é negação de existência...
(A. e o.c., pãg. 13/14)
Prossegue o Mestre:
..Existir, valer e ser eficaz, são conceitos tão incon~
fundíveis que o fato jurfdico pode ser; valer e não ser eficaz; ou, ser, não vãler e ser eficaz.
As próprias normãs jurídicas podem ser valer e não ter
eficácia (H. Kelsem. Hautprobl, 14). O que se não pode
dar, é. valer e ser eficaz, ou, valer e ser ineficaz, sem ser;
porque, não há validade, ou eficácia do que não é."
(Idem, pâg. 15)
Vemos então que a eficácia do ato jurídico, é como diz
o Mestre, uma ""irradiação''_do ato e se destina ao "mundo real", distinto do "mllndo Jurídico", mundo ideal,
onde se situam os conceitos de nulidade e anulabilidade.
E é nesse mundo real, no mundo das eleições efetuadas, que a sanção ao processo fraudulento deve atuar.
Por isso, a sanção não -poâerá ser simplesmente a declaração de nulidade, ou anulabilidade de quaisquer dos
atos apontados, mas a declaração da ineficácia desses
atos e, de conseqüência. a declaração de nulidade das
el~ições vi~~-a~as in totum, já que: "fraus omnia co_rrumpit"l
-- A las_trear esse entendimento, traz-se à colação novamente. as palavras sempre precisas de Alvino Lima em
sua clássica obra sobre fraude, já citada anteriormente:
"A sanção contra a fraude deve ser a maís rigorosa
possível, não s6 para evitar que se possa burlar o império
da lei, assim conio -para satisfaier, de maneira a mais
completa possível, o dano sofrido pelo credor lesado.
Ora, o meio mais eficaz de reparar o dano é negar eficácia ao ato jurídico praticado pelo devedor e pelo ter~
ceiro, partícipe da fraude, seinpre que se possa, desta forma, recorrer à execução específica do contrato anterior,
restaurando integralmente os seus efeitOs jurídicos.
Não se trata de apurar a responsabilidade e nem sempre existe uma nulidade a ser decretada; visa tornar-se
ineficaz o ato fraudulento, relativamente ao credor prejudicado. Q_problema foi focalizado e resolvido pela teoria da "inopobilidade" qUe proclama a ineficácia do atO
jurídico fraudulento, em face apenas da vítima do mesmo-ato ...
Desta forma a fraude terá como efeito, a sua própria
ineficácia e a regia obrigatória frustrada será aplicada, a
despeito do ato fraudulento. A sanção contra a fraude,
não constituirá apenas uma proteçã·o da vítima, mas será, além da punição mais severa cõntra os fraudadores, a
restauração do império da lei, a defesa da ordem legal. B
preciso combater sem tréguas, como já dissemos o espíri~
to de desohediência à lei, que constitui o perigo mortal
para o direito, como de desordem, gerando o sentimento
.da inutilidade da 1ei.
Na época que atravessamos, verificamos, sob o abandoná das idéias morais, a violação dissimulada da lei
aceita por pessoas que se jactam de honestas. Técnicos
hábeis prestam seu consenso aos interessados.
Há, pois, na sanç-ãO severa, infJ.exfvef e inexorável da
fraude, mais do que uma simples reação de justiça; há
um combate de profunda.signíficação moral. Os fraudadores já não se limitam aos interesses materiaís das suas
falcatruas; possuem ainda ..o vaidoso Çesejo de afirmar
sua superioridade intelectual em face de suas vítimas...
~

(A. e o.c,, págs. 81/82)
Porta~to,

_nenhum óbice de natureza Jegal, existe, a
que se declare a nulidade das eleições na Primeira Zona
Eleitoral, com base na declaração de ineficácia de todos
os a tos fraudulentos que compuseram o ..processo fraudule,nto" que desabou- sobre a cabeça dos matogrossenses. Não se confuildindo "nulidade", anulabilidade, com ..ineficácia", os atos válidos, permanecerão
válidos; os atos anuláveis ou nulos e cuja alegação não
foi (eita no _!~mpo devic!o, permanecerão válidos; os votos de menores permanecerão válidos; os votos dos de-
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funtos e dos portadores de títulos múltiplos, permanecerão válidos. Mas, serão todos considerados ineficazes
para efeito de validar o processo _eleitoral. E, por isso,
mesmo não se declarando a nulidade dos a tos fraudulentos, cada um de per si, se reconhecerá a ineficácia dos
mesmos, por serem componentes essenciais de um "processo geral e amplo de fraude" que viciou toda a eleição
realizada na Primeíra Zona Eleitoral de Mato Grosso, e,
de conseqUência, se declarará a nulidade da eleição como
pleiteado pelo Partido Reclamante.
V- Requerimento.

Face ao exposto, o Partido ora Suplicante, se sente na
obrigação de lembrar que é apenas litisconsorte neces-

sário no Procedimento Recursal Reclamatório e suã manifestação é tempestiva,-pelo que dispõe o art. 191-do
Código de Processo Civil.
Ratifica integialmente os dizeres da peça reclamatória
inicial e, aduzindo_ as_razõe·s ora expostas, junta às mesmas alguns elementos de prova.
Requerendo a V. Ex•.:
se digne de dar provimento e procedência à Reclamação apresentada para, decidindo pela ineficácia dos
a tos fraudulentos apontados, por julgar provada a existência de proces·so- fraudUlento deturpando o processo
eleitoral, burlando a lei própria e a vontade popular, declarar a nulidade das eleições rea!izadas na Primeira
Zona Eleitoral, para todos os cargos em que foram disputadas.
E. pede vênia a V. Ex• para encerrar esta exposição,
com a transcrição do magistral ''Editorial" subscrito por
um amigo do Sr. Roberto Campos, a respeito das
eleições que ora se questionam perante V. Ex•:
"Seminârio e Política"

"Meu amigo Roberto CampoS terri- mUitoS titulas: embaixador, ministro do Planejamento, estruturador do
BNDE, e afora dizem senador pelo Mato Grosso.

O Roberto aliás, sabe também que há cois-its mais valiosas que um frasco de vinho e que um canudo de senador pelo Mato Grosso.
-

Há de lembrar-se daquela passagem de Santo Agostinho sobre o papel do medo da more, recomendando que
devemos ter medo de receber beneficias abCrlçOadOS -Pela
lei, mas amaldiçoados pela moral.
Acreditem ou não, com todo o Fundo-Monetáriõ Iiiternacional, com todo o Grupo Aspen, com todo o Retatório Pearson, o Roberto Campos continua a ser o sédulo seminarista da ãdolescência, puro, crédulo, de boa fé.
Tão boa re, que -acreditou quando os &~ngstérS eleúOrais
de Mato Grosso lhe _disseram que havia gaiihO aS eleições de senador. Não garihoü.
Aqui lhe trago o aviso e o apelo à consciência. Ao lhe
entregarem um mandato de senador, estão lhe impingindo um paco, meu caro Roberto~ E se você guardar esse
mandato, assim como veio, pode vir a ser sUsp-eito, no
mínimo, de receptação culposa: O mandãto estâ-iêndo
mal vendido e mal comprado. Mandatos_ assim nunca
acabam bem.
Roberto Campos st!ria, certamente, no Senado, uriia
figura muito maior que a de qualquer de seus contendores. Nào há termos de comparação. Mas, atê em nome
de sua excepcional presença na vida brasileira. ê1e não
pode ser aviltado como portador de um diploma Que
wm sujo de lama e salpicado de sangue. Pois quem Banhou a eleição em Mato Grosso, seminaristit Roberto,
foi o Padre Pombo, um sacerdote Salesiano. A seu favor.
resta apenas a suposição de que você não sabe a camisa
de onze varas em que o estão se mentendo. Saia dela enquanto é tempo. Renuncie a esse mandato.questionado,
t: pe~;,-d novas eleições. Você pode atê ganhar, mesrriO porque você é melhor do que seus concorrentes. Mas. esta,
quem ganhou foi- o PMDB".

(Fôlha de São Paulo- 14-12-82- Editorial do Jornalista Gerardo de Mel/o Mourão)

Na esperança de que se faça
Justiça!
P. e E. Deferimento
Cuiabá, 15 de dezembro de 1982.- Edgar Humberto
Af,es, OAB/MT 1053 - CPF 004/725061-53.
EXM' SR. DR. JUIZ DA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Partido Democrático Trabalhista- P.D.T.l por seu
procurador infra-assinado, ambos nomeados e qualificados no instrumento de mandato anexo, comparece perante V. Ex• para apresentar recurso contra a V. Decisão
- prolatada por V. Ex• e publicada no D.J, de 23-12-82,
para o que, desde já apresenta as seguintes razões de fato
e de direito:
I. No dia 16 do corrente, o_Subscritor.do presente,
apre-s-entou em Cartório um "Pedido de Habilitação"
nos Autos de_ "Reclamação" de n9 24/82, formulada
pelo PMDB.
Por um lapso do funcionário do escritório, enquanto a
2~ via do pedido era apresentada completa, a via entregue em Cartório ficou faltando a última folha, de n9 23 e
que foi entregue no dia subseqUente logo no início do expediente. Quando o Recorrente poderia ter alegado tranqüilamente seu extravio em Cartório, já que- a segunda
via estava devidamente protocolada sem ressalvas.
2. Surpreendentemente, o D.J. do dia 23-12-82 que
- resalte-se - só circulou no dia 27-12-82 (Sigurtdafeira), publicou despacho de V. Ex• indeferindo a "habilitaç~o", por extemporânea e, ainda, com a alegação de
que a •·parte _conclusiva" da petição só fora entregue nodia subseqUente, 16-12-82.
3. Com a devida vénia e respeito, o Venerando despacho merece integral reforma, por várias razões.
Em primeiro lugar, não é exatamente verdadeiro a
"parte conclusiva" da petição só fora entregue no dia 16
do corrente. V, Ex• poderá ler a petição e ver que, na última folha, de n~ 23, nada de conclusivo exíste,já que ali
só existe a parte final de uma transcrição de artigo jornalístico com que a petição fora eri.cerrada.
A "parte _conclusiva", isto é, o requerimento circunstanciado, se encontra nas fls. de n9.2l, injine e 22 parte
-iniciaL
4. Ao depois, o prazo para apresentação da manifesta~ão do Recorrente, não se encerrava no dia 15-12
como afirma o despacho recorrido, mas, sim, no dia 2012-82, à vista da disposição-contida no art. 191 do C.P.C.
E, pede vênia, para transcrever o que o Recorrente escrevera na parte inicial de seu requerimento:
''Face ao exposto, o Partido ora Suplicante, se sente
na obrigação de lembrar que é apenas litiscOilsOrte necessário no Procedimento Recursal Reclamatório e sua
manifestação é tempestiva, pelo que_ dispõe o art. 191 do
Código de Processo Civil."
E, afirmando aquele disPositivo processual invocado,
que os litiscoflsortes Patrocinados por "advogados terão
prazo em dobro, carece de qualquer suporte legal o des~
pacho indeferido r. Já que o mesmo reconhece o ingresso
do pedido no dia 16. E, tanto faria que fosse considerado
como se ingressado tiV-eSse no dia 17 somente, pOis que o
prãzo só se esgotaria no dia 20, como demonstradÕ aci-

ma.
5. Acres.ce_ainda que se tratava de pedido de habili- fação, éjUe, -segundo as regras_ processuais, Pode ser üiitõ
em qualquer momento processual, mesmo para Reu Re~1_- que não é.. o c_as_o do Recorrente -que se posicionou
como-lilisconsortc assistt:ndal <~fivo.
_6, Em face do exposto, é o presente Reeurso encaminhado a V. Ex• para requerer-lhe:
se dignt: de mandar instrUif o pte:;ente com certidão do
despacho recorrido e, em seguida, aprcdar o R~urso
para dar-lhe provimento, considerando o Recorrente habilitado no feito_ aludido (Reclamação nto·24/82)"e, se-assim não o entender V. Ex•, mantendo o despacho recorrido, se digne de filzer subir o presente RecursO e-Razões
à _.apreciação do Calenda Tribunal Regional Eleitoral.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Henrique San til! o) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 108, de
1983 de autoria do Senador Benedito Canelas, solicitan·
do nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 42, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a
elevar em Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões,
novecentos e setenta e cinco mil e cem cruzeiros)J.) montante de sua dívida consolidada.
2

VotaÇão em turno único, do Requerimento n"' 120; de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando nos termos
do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 I 5I. de 1982, de sua autoria, que revoga o Decreto-lei n~ l.9l0, de 29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre contribuições para o
custeio da Previdência SociaL
Votação, em turno único, do Requerimento n9 121, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canelas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9J54,de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MD
a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolídada,
4

Votação. em turno único, do Requerimento n' 122 de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Leí do Senado n9 155, de 1982, de s_ua autoria, que fixa prazo para atualização de valores previstos em tabelas de incidência do imposto sobre a renda na
fonte e dá outras providências.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n9123, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos teimas
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do_Frojeto de Lei do Senado n9 156, de 1982, de sua autoria, ·que denomina "'Rodovia EuClides cta: Cunha" arodOVIa- federal BR-364 qUe liga as cidades acrea-nas dei Rio
Brando e Cruzeiro_ do Sul - Fronteira com o Peru.
6

VotaçãO, em turno único do Requerimento n9 124 de
1983, de autoria do Seiiridor Benedito Canelas, s-olicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 158, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis
(MT) a elevar em CrS 73.169.900,00 (setenta e três milhões cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.

7
Votação,_efl} turno único, do Requerimento n'l26, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarauivamento
do PrOjeto de Lei do Senado n"' J 71, M 191'(2 1- de sua autoria, que institui zona franca >~Iii dúal..i ... ctc Cruzeiro do
Sul, Município do EM~clo do A.r.:re peta tJram que especifica, e dá outras p-rovrrtêncra.<>
8
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 127~ de
1983, do Senador Jorgt: Katume, ~olic!tando, nos termos
dO art. 36 7 dO Regim.::nto Inh::rno, o dei>arquivamento
do Projeto de Lei do Senado nv 224, do; J 982, de sua autoria, que autoriza o PQdcr CAe;;;:ulivo a imhthlr os cursos
superiores que merrciarra no Municfpio de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre. e dá outras provio:!<!l\cias,
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18
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 129, de
1983. do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art, 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 51, de 198"1, de sua
autoria, que dá nova redação ao§ f9 do art. 39, da Lei nl'
5.998, de 14 de dezembro de 1973, que regulamenta o direito autoral no Brasil.

!O
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 130, de
1983, do Senador Raimundo Parente, soHcitando, nos
termos- do_ art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 (i2, de 1981, de sua
autoria, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, âgua, gás e telefone, pelaS empresaS cOncessionárias de serviços públicos e dá outras providências.
II

Votação, em turno únicá, do Requerimento n"' Df, -de
1983, do Senador Raimundo_ Parente, solicitando~ nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'<'76, de 1981,desua
autoria, que altera dispositivos da_ Consolidação das Leis
do Trabalho.
12
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 132,_de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nll 199, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre apuração de saldos disponíveis em caderneta de poupança e dá outras providências.
13
Votação, em turno único-, do Requ-eTimento-nll133, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nll 304, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre o serviço de vigilância em
navios, por vigias portuários e determina outras providências.

14
Votação, em turno único, do Requerimento nll134, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nll 310, de 1981, de
sua autoria, que prorroga, por dez anos, o prazo assinado no art. Jll da Lei n"' 5.755, de 3 de dezembro de 1971,
que isenta do pagamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano e de Transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos por componentes da Força Expedicionária Brasileira.
15
Votação, ém turno único, do Requerim~nto n11 135, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei_ do Senado n"'17, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que altera artigos do Código Civil (Lei n11 3.071, de 111 de janeiro de 1916; com alterações posteriores).
16

Votação, em turno (mico, do Requerimento n"' 136, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei-do Senado n'<'l9, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que dá nova redação ao
art. 370 do Código Civil.
17
Votaç-ão,_em turno único, do Requerimento nq 137, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regírriento lnterno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"'41, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, acrescentando artigo ao
Decreto-lei n'<' 594, de 27 de maio de 1969, que instítui"a
Loteria Esportiva Federal, e dã outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento nlll38, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
dQ Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que autoriza modalidade
-de concurso de prognósticos da Loteria Federal, regida
pelo Decreto-lei nll 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras providências.
19

Votaç-ão, emJ.urno único, do Requerimento n9 139, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. _367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de lei do Senado n"' 51, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo à
Lei nll 6.162, de 9 de dezembro de 1974, que cria o Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá outras providências.
20
Votação, em turno único, do Requerimento nll 140, de
1983, do Senador Raimuildo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nll 53, de 1982, de sua
au!ória;oque aSsegura à filha solteria; maior de 21 anos,
não ·ocUpante de cargo público permanente, a pensão
temporária de que trata a Lei nll 3.373, de 12 de março de
1958.
21
Votação, em turno único, do Requerimento nq 141, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitandO, lloS termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nll 60, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao
Decreto-lei nll 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que dispõe sohre o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS:
22
Votação, em tumo único, do Requerimento n"'l42, de
1983, do SenadOf ·Raimundo Parente, solicitando, nos
termos dÕ art. 367 do Regimento InternO, -o desarquiVamento do Projeto de Lei do Senado n'<' 126, de 1982, de
sua autoria, que dispõe sobre o prazo extinto do Direito
de Lançamento do Imposto Sobre a Renda,
23
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 143, de
1983, do Senador Márío Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de L~i do Senado n11 160, de 1982, de au-toria
da Senadora Laêlia de Alcântara, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto.
24

Votação, em turno único, do Requerimento nll 144, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 187 de 1982, de
sua autoria, que institui a ~emana do _Jovem, e dá outras
providências.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n11 145, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitaildo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivam-ento do Projeto de Resolução n9 114, de
1981, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Curitiba
(PR) a elevar em CrS 4.606.655.502,42 (quatro bilhões,
seiscentos e seiS milhões, seiscentos e cinqUenta e cinco
_ mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada,
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trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzeil-tos e noventa
e seis cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n'<' 147, de
1983, de autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"'187, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
ei!l Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta ffiilhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três
cruzeiros) o montante de sua dívida co_nsolidada.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 148, de
I 983, de autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 223, de 19g1,
que autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação
de empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte~amcricanos) destinado ao
programa de investimento _do estado.

29
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de
1983, de autoria do Seilador Affonso Camargo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nll II, de
1982, que autoriZa
PrCfeitura 1\i:"unicipal de Curitiba
(PR) a ele'lar em CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta
e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,

-a

30
Votação, em turno único, do Requerimento n'<'l50, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nll 19, de
1982, que autoriza o -GOverno do Estado do Paraná a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norteamericanos) destinado ao programa de investimentos
daquele estado.
31
(Em Regime de Urgência- Art. 371- C, do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno do Projeto de Lei da
Câmara nll !51, de 1982 (n9 6.766/82, na origeffi), que
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e dâ outras
providências.
(Dependendo de Pareceres das Comissões de Serviço
Público Civil e de Finanças).
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
TANCREDO NEVES NA SESSÃO DE 10-3-83 F
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. TANCREDO NEVES (Pronuncia o seguinte
discurso) - Sr. President~, Srs. Senadores:
Despeço-me, hoje, do Senado da República.
Confrange-me o c~ração ao constatar que não apenas
me despeço do Senado, mas também que, neste momen- to, e nesta hora encerro para sempre as minhas atividades parlamentares.
Trinta anos-de minha existênS_ia eu os devotei à representação popular, Vereador e PreSidente da Câmara de
26
~inha vetusta São João del Rei. Constituinte e DeputaVotação, em turno único, do Requerimento nll146, de _
do à- Assembléia Legislativa do meu Estado, coube-me,
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicientão, relatar a cOnstituição Mineira de 1947 e transfortando, nos te"rmos do art. 367 do Regimento Interno, o
mada a Constiuinfeeiri Legislativo ordinârio, por honrodeSaiquívamento do Projeto ·de ResC?lução n9 164, de
sa delegação dos meus _correligionários, fui feito lider de
-l9Bl, que autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco
-nossa Bancada, a do benemérito Partido Social DemoBeltrão (PR) a elevar em CrS 236.037.296,38 (duzento_s e
crático, então em Oposição digna, vigilante e combativa
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ao Governõ-de um dos mais ilUstres CeminenteS Ocupantes do Palácio da Liberdade, o insígne Milton Campos.
A década de 50 se i.O:icia- e COm ela sou alçado, pelo
voto generoso do povo mineiro, à Câmara dos DepUtados. Cumpria meu inandato, quando o Presidente Getúlio_Vargas me convoca para ocupar, no seu Governo', a
pasta da Justiça. Foi esse, sem dúvida, o instante mais
alto de minha modesta vida pública. Conv-ivi, de perto,com o grande Estadista nos últimos anos de sua n()bre
existência, Pude conhecê-lo na integridade do seu carâter, no seu patriotismo inexpugnável, no seu zelo indormido pela sorte do nosso povo, na sua int~gral identificação com o Brasil.
A tragédia que o vitimou foi a maiS bela, heróica e digna das lições que nos legou. Sacrificou-se parã que õ sangue brasileiro não fosse por ele derramado e se imolou
para deixar aos porvindouros o ensinamento indelével de
que no serviço da Pátria a vida é o que menos vale.
Passam-se os anos. Nova borrasca desaba avassaladora sobre a Nação~ O Presidente Jânio Quadros surpreende a todos com a sua renúncia à Presidênc1a da República. A Nação estremece sobre os seus alicerces. As instituições periclitam. A Sueáa civif-parecia -iminente.
Condenado ao ostracismo em virtude de revês eleitoral, sou convocado a tentar a obra hercúlea da pacificação nacionaL A solução c_onstitucional para a crise, ou
seja, o provimento dã Presidência da República pelo
Vice e legitimamente eleito, o saudoso João Goulart, era
violentamente impugnado por fortes segmentos de nosas
Forças Armadas. solidamente apoiados por expressivas
líderanças parlamentares e prestigiosoS órgãos de nossa
Imprensa.
Não havia tempo a perder. Cada minuto ínàproveitado era um risco a mais no nosso quadro político já por
demais ç:onturbado. O Rio Grande do Sul se insurge. A
disposição de nossas Forças Armadas era de sufocar o
movimento quaisquer que fossem os sacrifícios. A guerra
fratricida estava- por uni tiíz.
Rumamos para Montevidéu, onde se encontrava o
Presidente João Goulart. Não nos foi difícil convencê-lo
das reivindicações dos""seus adversários para que sua Posse se fizesse, cetcada do respeito e acatamento de todos.
Em nenhum momento, diga-se a bem da verdade histórica, e em testemunho da grandeza d'alma do Presidente
João Goulart - admitiu sua Excelência chegar à PresidênCía da República se tivesse que derramar uma só gota
do sangue brasileiro. Nes_sa hipótese renunciaria à investidura. Esta era no seu espírito uma ii:tabalável decisão.
Cumprida a missão, regressamos, de imediato, ao Brasil. Dias e noites em conversas exaustivas, ajUdado por
ex.celentes companheiros, conseguimos desarmar os
espíritos de civ!s e militares para que o Presidente Constitucional chegasse ao Poder sob a égide da legalidade
democrática, assegurada a unidade__de nossas gloriosas
Forças Armadas e preservadas, na sua integridade, âs
nossas instituições demõcráticas.
Implanta-se, no País, em conseqiiência dos entendi-mentos levados a efeito, a primeira experiência republicana do sistema parlamentar de governo. Não vem a
pelo mencionar a:s causas-do seU malOgro. Ã minha revelia e, praticamente. sem o meu assentimento, antes por
uma imposição -a que tive de submeter-me,- sou novamente colocado no centro de graves acontecimentos, que
então sacudiam a alma nacional. Primeiro Ministro do
Prímeiro Gabinete que então se formou, assisti antes o
meu nome passar por dois rigorosos crivos: a aprovação
da Bancada do meu Partido e a do Plenário" do COngresso, na época um Poder na plenitude das suas atribuições
constitucionais, cioso da sua independência e cônscio de
suas responsabilidades históricas.
Para enfrentar a crise que assolava a Nação, orgãnizamos um Ministério de concentração nacional. Dele partiCipar-am-os representantes mais c_apacitados de todas as
facções, com presença no Congresso Nacional, as mais
lúcidas e respeitadas mentalidades politicas e inilitares
do tempo'. Desvaneço-me ôe mencionar os nomes dos
nossos preclaros colegas, Virgílio TáVora e Franco Mootoro e do Presidente Ulisses Guimarães-; que o integi:-a-

DlÃRIO DO CONGRESSONACfONAL (Seção II)

ram, darido-lhe a notável contribuição da sua cultura, do
seu espírito público e de sua fecunda operosidade.
Muito fez pelo País este Governo. Manteve respeitado
no exterior o nome_e á honra do Brasil. Conteve a marcha da desnacionalização de nossa economia. Regulamentou, com severidade, o capital estrangeiro, ampliou
o potencial de Paulo Afonso, Assentou as bases para a
construção da hidroelétrica de Boa Esperança. Pavimen~
tau a Rio-Bahia, bem como a ligação Recife-João
Pessoa-Campina Grande. Fez aprovar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e levou a efeito estupenda Obra
educacional e de saúde pública~ ao niesmo tempo em que
promovia, sob inspiração cristã e democrática, uma política social das mais justas e humãnas.
Mas, se nenhuma dessas realizações houvesse sido empreendida, bastaria, para orgulho nosso e a tranquilidade de_ consciência dos que comígo colaboraram, que
soerguemos a Nação combalida e na iminência da desagregação política e social para reintegrá-la, próspera e
dinâmica, na plenitude do vigor de sua vocação demo~
crática,
Graças sejam dadas ao Senhor!
Sen_hor _presidente. Senhores Senadores+
O Senado tem sido ao longo de nossa História o palco
de todas as lutas pela liberdade de nosso povo.
A sua gloriosa ffiissão em sua existência seSquicentenária tem sido a resistência à opressão e a constante porfia pelo fortalecimento de nossas instituições deffiocráti~
cas. 1: a grande e monumental forja em que se nacionalizam, abrasileirando-as, as aspirações regionais,
unificando-as na solidariedade pátria, cimento inquebrantável de nossa unidade política.
QUãndo lançamos um olhar retrospectivo para o nosso passado, custa-nos crer tenha sido poSsível aos nossos
anCestrais reunir tanta inteligência, eneriia e imãg-inação
pai1r"qUe -pudêssenios ser hoje a Nação continental de
que tanto nos ufanamOs.
Vasconcelos e Paraná plantaram as nossas instituições
livres para ordenar o caos e disciplinar a àesordem. O
Visconde do Rio Branco e do Uruguai, notáveis arquitetos da nacionalidade,- deixarain esculpídos no seu frontisp"fciO a- marca do seu gênio políticõ. Quem não se em odona- diante do vulto épico do Marquês de Ofinda, coestaduano de Vossa Excelência, Senhor Presidente, Deputado às Cortes de Lisboa, Reg'ente, por quatrO vezeS Presidente de Gabinetes Min1stáiãis, 0- prímeiro escolhido
pelo Imperador para compor o seu Conselho de Estado,
inflexível n~ suas convicções, conservador e quase reacionário, mas personalidade sem a qual o Brasil ter-se-ia
perdido em meio às tUrbulências de sua fOrmação.
QUando nos lembramos que eita -Casa foi hOnrada
com a presença de Caxias e Osório, nós nos damos conta
da sua grandeza moral ~ das_ suas imensas proje_ções históricas. Caxias, grande na guerra, maior na paz, símbolo
mais alto da integridade nacional, espada mais do que
invicta; porque imaculada, consciência inconsútil, energia sereria que_- c-onSolidou a unidade da Pátria.
Osório, o bravo dos bravos, desambicioso sempre digno no serviço da Pátria. Quando os seus amigos liberais
instigaram-no para, com o=prestígio de sua espada, alterar a situação política que lhes era adversa; pi-aferiu, em
resposta, uma frase que deveria estar gravada em todas
as bases, casernas e quartéis de nosso Pafs, pela lição perene de digriidade militar que nela se encerra; "A espada
que trago na bainha é para defender a Pátria contra os
seUs inimigos, jamais para tiranizá-la".
Gotegipe e Zacarias de Gois e Vasconcelos, dois epígonos do maior porte, no Governo ou na Oposição, fixaram para a História o perfil de suas vigorosas personalidades.
Gaspar Silveira Martins é outro nome que retumba de
glória nos recintos austeros do Senado.
Rui Barbosa e Pinheiro Machado em nossa Casa escreveram a História da Primeira República. Rui Barbosa, a eloqi.lência, a pregação irifafigável dos ideais demo·
cráticos, o horror a todos os tipos de violência, a fé iilabalávd no império da lei, da justiça e da liberdade.
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Pinheiro Machado, o realista frio, o estrategista imbatível, o que lhe faltava em concepções idealísticas
sobrava-·lhe na ln~pretação realista das condicionantes
e limitações da capacidade política do nosso povo.
Rtii e Pinheiro, sempre adversários, completavam-se,
no entanto, como intérpretes do Brasil em que viveram.
Rui preconizava o Brasil do fUturo, liberto das garras do
subdesenvolVimento cu_[tural e político. Pinheiro Machado aceitava o Brasil das intervenções, dos estados de
sítio, das atas falsas, das depurações, como se não houveSsem oUtras alternativas para assegurar a ordem, manter a autoridade, e promover a continuídade do Brasil.
Arthur Bernardes, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Petrôneo Portella marcaram, com o seu talento
político, ã sua passagem por esse átrio augusto.
Não citei a todos os que engrandeceram a nossa Instituição, mas aqueles a que omiti ~u os homenageio naqueles que mencionei, sem dúvida vultos excelsos que
sintetiza, no esplendor de suas vidas, a expressão pinacular do nosso Senado.
-Todos os que invoquei foram senadores,jâ não n:tais
então entre nós, mas os seus espíritOs Supervagam a atmosfera moral do nosso venerando sodaliciÕ, como numes tutelares a nos inspirar, nos dias de crise, a nos animar diante das vacilações_ e incertezas e a nos apontar, na
escuridão e no colapso dos valores democrâticos, que
eterno é o destino do Brasil.
Este o patrimônio de que somos guardiães e que nos
foi transmitido num como que fideicomisso inconspurgável e que devemos passar às gerações futuras, ampliado nas suas proporções, enriquecido nas suas tradições e
digniftcado na sua fidelidade à alma democrática do nosso povo.
Senhor PrCsidente, Senhores Senadores.
As últimas eleições marcadas de humilhantes casuísm~s. de inéditas e afrontosas pressões do oficialismo,
corrompidas, em escala jamais vista pela ação desenvolta
-e_ desassombrada do poder econômícO do Estado e ~a
iniciativa privada, assinalaram, não obstante, uma etaPa
da maior importância na recuperação do nosso processo
_ d~mocrático. A Nação entretanto não suportará outra
eleição igual à que por último assistímos e, para evitar as
suas conseqüências que lhe serão fatalmente funestas, urge que a nova legislatura comece a cuidar, desde já, de
novos métodos e processos que assegurem, por inteiro, a
-honestidade e _a veracidade dos pleitos, protegendo o
voto de todas as garantias que o a broqueiem contra as
falsas seduçõ_es da demagogia, das deformações da violência_e da ação deletéria da corrupção,
Estruturar uma democracia, sem aprim-orar o seu regime partidário e sem aperfeiçoar a sua organização eleitoral, é realizar obra precária e insustentável, será sempre
um exercíciO inconseqUente de um esforço político em
terreno sáfaro.
Criar novas instituições eleitorais é um imperativo inadiável da sobrevivência democrática do País.
A cediça observação da Nação dividida em dois blocos nunc:ft" "foi tão evidente. De um lado um País legal,
que se exaure na impotência de suas debilitadas energias
e, de outro, o País real, vivo, exuberante e estuante de vi-talidade.
Houve, nos últimos decênio~. uma forte contenção na
marcha evolutiva do pensamento político nacional. Hã
uma pertgosa devassl:\gem entre o País legal e o País real.
Aquele amarrado a estruturas anacrônicas. superadas e
obsoletas. e este repleto de seiva, dinâmico e criador, mas
contido na sua espansão, na sua modernização e impedido de manifestar o seu ímpeto evolutivo.
Harmonizai' essas duas faeis àã. Nação só 56-á possível
através de ampla e profunda reforma eleitoral, que faça
do voto um instrumento .eficiente da reforma nacional.
Está na criação do EstadO de Direito, na Democracia
Representativa e Participativa, no respeito à autonomia
dos Três Poderes da República na restauração da Federação, em linhas de modernidade e adaptação e as realidades sócio-cconômicas' do nosso Pais. No reconhecimento, não como liberalidade, mas como direito inalienável da- dignidade nacional dos direitos e liberdades
fundamentais de to.dos a uma vida. decente, sem medo e
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sem humilhações, com trabalho digno para iodos_os nossos concidadãos. E. promover a justa distribuição da riqueza e a ampla formação de uma cultura, que, sendo
universal nos seus parâmetros, seja nacionalista no seu

fulcro, protegendo as nossas tradições e os valores de
nossa espiritualidade.
Não nos resta, ainda, por muito tempo outra alternativa. Ou promovemos, com urgência as grandes trailsformações que a Nação reclama em altos brados, que só os
deliberadamente surdos não querem ouvir, orientandoas, dirigindo-as e incorporando-as, com inteligêncía poHtica, à nossa exjstênda, ou, então, não nos iludamos, essas transformações se farão à nOssa revelia,- sem nós e atê
contra nós, pela força e a violência, levando de roldão,
na sua fúria, o muito que deve ser preservado e que constitui o acervo indestrutível ae nosSa- CíVlliZação. ·
A reorganização instituCíonal de nosso país é a mais
importante das tarefas impostas à nossa geração. Não
poderemos falhar nesse compromisso histórico, porque
sobre nós recairá a maldição das gerações futuras. Vamos nos entregar a esse trabalho, dando ao nosso povo
uma constituição justa, moderna, instrumento de sua
emancipação política e económ"iêa e se· constitua na pedra angular do majestoso monumento de nossa irreprimível vocação democrática, elemento fundamental de
nossa destinação histórica. Não hesitemos por mais tempo. EnfrenteinoS esse desafio com todas as nossas energias. Sem facciosismos, sem preCOnceitos~ se:m es:pri'ito de
clã, animados todos da consciêncía· da eternidade de nossa Pátria, cujo povo se recusa a continuar vivendo na pusilanimidade, na mediocridade e no aviltamento dos valores impostergáveis de sua formação.
Nação sem Constituição oriunda do" coração do seu
povo é nação mutilada na sua dignidade cívica, violentada na sua cultura e humilhada em face de sua consciência
democrática.
Senhor Presidente, Senhores Senadores.
O nosso povo se debate na voragem da mais devastadora de todas as crises que o tem assolado.
Desarvorado em meio ao colapso dos valores éticos da
sua tradição cristã, ele está aturdido com a desordem administrativa do seu País, esmagado pela pressão econômica, angustiado por urna implacável inflação que solapa as suas resistências econômicas, acirra a lu ia de classe, reduz o poder de compra dos nossos trabalhadores,
proletariza a nossa classe média, esteriliza no espírito da
nossa juventude a nobreza dos seus ideais e põe em risco
a sua própria estabiliade e segurança.
O nosso povo está aflito, insegufo, intranqUilo em face
dessas acabrunhantes realidades. Já não teme pelo seu
futuro, mas pelo dia de amanhã, que lhe pode reservar as
mais duras e penosas decepções no seu cotidiano já trági-

co.
O desemprego já não é maís- urila ameaça, mas uma
presença terrível em todos os lares de nossa Pátríci.
Desativam-se as- empresas. Aumentam os nómeros das
falências e concordatas. O clima da estagnação e do desânimo envolve o Pais. Caem oS níveis da produção na
indústria e na agropecuária.-o.~-corilércio se estiola. A
renda per capita se reduz de ano a ano de forma alarmante e, em conseqUênda, torna-se negativo pelo terceiro ano consecutivo o crescimento do nosso Produto Interno Bruto.
Não adianta a essa altura buscar as causas responsáveis pelo descalabro. Deixemos esse encargo para os historiadores e estudiosos. Basta registrar que os erros foram catastróficos.
A nós homens públicos, com responsabilidades irrevogáveis diante dei nosso povo~ o que cabe é encontrar os
caminhos que nos soergam da terrível adversidade a que
fomos lançados. o desafio é grande demais Para ser enw
frentado tàowsomente pelos tecnocratas do Governo. Ele
Nação
exige para ser conjurado o esforço de toda
numa como que união sagrada para libertar o nosso
povo das angústias e sofrimentos que o infelicitam n-esta
hora desesperada e sombria.
Recuso-me a admitir que a institucionalizaçãO da recessão seja o rumo indicado para a superação da crise,
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Uma Nação com cento e vinte milhões de habitantes,
com as suas peculiaridades geográficas e econômicas
.como a nossa sÕ vencerá os seus antagonismos lutando,
úabalhando e ~resce-ndo.
A recessão prolongada terminará por destruir o nosso
sistema produtivo. Explodirá com o nosso parque industrial. Enfnlquecerá O nosso mercado inteiro. Levará o
desâ.nin1o às atividades agropecuárias. Ver-no-emos novamente transformados, para gáudio das grandes nações
industrializadas num povo banid-o dos mercados internacionais, para c_olocação dos seus produtos industr~aliza
dos, tenc{'? qÜe nos con~ormar em ser, como dantes, um~
Nação fornecedora de matérias-primas, para alimentar
os ooinplexos industriais das grandes potê~cias capitalisw
tas.
-1\ recessão nunca. Ela será túnica de aço sobre a
Nação para empobrecê-la, impedir a sua afirmação histófica, colonizar o nosso povo e condená-lo a viver no
subdesenvolvimento e na miséria.
-Seflhor Presidente, Senhores Senadores.
Não faz muito, em oração lapidar de gr~nde repercussão, mestre Afonso Arinos de Melo FraÕco que marcou
a sua preSença nesta Casa com a noiáve"l paftipação de
sua cãpacidade política e de sua ampla e profunda ilus~
tração acentuava:

O Sr. Aloysio Chaves - O nobre Senador Tancredo
Neves me concede um aparte?

"A credibilidade e a confiança são as fontes da
esperançã. A hora que vivemos neste Brasil confuso,
temeroso e descrei:ite, é austera e grave, prenhe de
angóstias;tnce-rtezas e receios. E.. sem ddvida, uma
hora de desesperança, mas não ainda de desespero."
Se ainda não entramos, mercê de Deus, na faixa do de-sespero,_ dela não estamos muito distantes. Não há segmento da organização nacional que não apresente os sintomas inquietantes da insegurança, da perda de confiança, a prenunciar dias tormentosos, de inconformismo~ e agitações.
Há qUe tudo fazer para desanuviar os horizontes, para
desanuviar os espíritos. Só os ingênuos, ou _os politicamente retardados a esSa alturã do sécUlo ainda alimentam a crença de que o radicalismo ideológico seja o único processo de promover mudanças, reformas e transformações em países como o Brasil. Nada mais falso. Ele
_ suscita o 6dio e -inspira violência, ê eficiente na destruição, mas impotente na construção e incapaz de levar
efeito ob.r_a política estável e eficaz.
Mesmo_os Partidos políticos, até mesmo os mais prow
vadõs nas lutas àemocráticas, quando se enrijecem em
torga dos seus postulados, colocando-os acima da realidade política são levados pela dinâmica da gravidade dos
aontecimentos a praticarem o confronto, estágio perigoso e indesejável em meio ao quadro inconsi_stente e cambiante de nossa precária situaÇão política.

ti .Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me· v. Ex' um aparte, eminente oolega?
O SR. TANCREDO NEVES~ Com a maior honra,
nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- Infelizmente, mas muito infeii"zmente meSmo, eU participo do desalento, das mágoas
de V. Ex•, do pessimismo, para melhor dizer, em relação
ao futuro próxíino da economia e das finanças nacionais.
Infelizmente. O Presidente João Figueiredo, em sua recet'ltemensagem ao Congresso Nacioilal, têve estas palavras:

"O engajamento consciente do povo brasileiro e
de todos os escalões do Governo nessa política de
austeridade - que Sua Excelência pregava para
vencer a Cfise serã inaiSpensâvel p1lra que o programa de estabilização che$-ue a bom termo."
Então, repetindo a parte inicial, o Presiderite disse: "O
engajamento consciente do povo_ brasileiro, junto aos esw
forç-as do Governo, ê indispensâvel para que vençamos
esta-crise". E, agora, digo eu por minha vez, esse engajamento consciente que o Presidente espera e acha indispen-sável para o Brasil, S. Excelência jamais obterâ senão
mudar os homens que perderam a credibilidade e a confíanÇa dos b:rasileiros, que são justamente os condutores
da nossa política econômica. Obrigado a V. Ex•

O SR. TANCREDO- NEVES- Eu pediria ao nobre
Senador Aloysio Chav.es que me permitisse responder ao
aparte -do riobre Senador Luiz Cavalcante.
A _intervenção ~e V. Ex• opulenta o meu discurso,
nobre Senador Luiz Cavalcante. A despeito das perspecw
ii vas Sombrias que temos pela frente, eu, não o.bstante,
não participo nem de um estado de espírito de pessimismo, nem de derrotismo. Nós temos, dentro do nosso
Pais, energias suficientes_ pãi'a rolripermos todas as bar~
reiras que aí "estão, empecendo o- nosso desenvolvimento
e impedindo o nosso crescimento, para atingirmos aquele estágio de potência que, queiram ou não, 'o futuro nos
reserva.
_Com muito prazer, ouvirei o Senador Aloysio Chaves.

O Sr. Aloysio Chaves- Eminente Senador Tancredo
Neves, V, Ex-' profere nesta tarde um notável discurso
que, por vários motivos, ficará como uma das páginas
mais altas dos Anais desta Casa, o primeiro porque V.
Ex• anuncia, eu espero que tal não ocorra, que se despede hoje, tambêm, da vida parlamentar. Quero tributar a
V. Ex•, pela Maioria, uma dupla homenagem ao Senador que -conheci nesta Casa, de um talillto fulgurante,
enriquecendo os trabalhos das nossas Comissões técnicas, emitindo votos, onde;: era visíve.l o notável saber de
V, Ex• em todos os ramos do Direito e num conhecimento mais amplo de todos os problemas nacionai5, no Plenário e nesta Casa, pelas suas intervenções ló.cidas, ponderadas e equilibrada~. que'''!r10stravam para todos nós
esse amadurecimento extraordinário que V, Ex• cOnseguiu na vida póblica, realizando o_ milagre de conciliar o
seu mundo interior com o seu mundo exterior. Nos car·gos exercidos por V, Ex• e, nos mandaras legislativos,
deixou também a uma marca indelével que o consagra,
em Minas, como um de seus filhos mais ilustres. Minas~
o berçci--âe grandes administradores e de grandes es.tadistas. Espero que V. Ex•, sob a proteção divina, possa consumar essa obra admirável que iniciou há muitos anos
atrás em Minas, realizando neste grande Estado um fecundo Governo. Os votos do Senado, os- votos de todos
nós, os votos do poyo brasileiro acompanham V, Ex'
nesta tarefa ârdua, difícil, inas, tenho certeza, serâ. coroada de total êxito pelo talentO, pela competência, pela lucidez de V. Ex• V. Ex' fica p-ara nós, nesta Casa, como
·um padrão de parlamentar e como um padrão de homem'
público para inspirar, como outros eminentes Senadores,
que V. Ex' mencionou, os seus colegas e quantos vierem,
no futuro, ilustrar o Senado da República.

O SR. TANCREDO NEVES -

Senador Aloysio

Chaves, as palavras de V. Ex' deram-me atributos que eu
não tenho; só a sua imensa generosidade poderia descobrir na minha apoucada personalidade essas virtudes a
que V. Ex' se refere. Mas eu o -conheço na sua bondade,
eu o conheço na sua sinceridade, e as recolho como uma
consagração para a minha despretensiosa vida pública.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte,
·rrobre Senador?

O SR. TANCREDO NEVES -Com muita honra.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex.', com sua inteligência PriVilegiada, Com seu talento invulgar, com sua vasta
cultura, fala, hoje, ·ao se despedir do Senado como um
estadista. E como são poucos os homens públicos no
Brasil de nQssos dias que podem ser chamados de esta·
distas! Mas não poderia ser diferente. V. Ex' é uma vocação eminentemente política. Começou no plano milnicipal, como vereador; promovido ao plano estadual,
elegeu-se Depuhido à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, fo(Secretário de Estado.
-Em seguida, no plano federal, eleito DepUtado, foi
logo convidado por Getúlio Vargas para Ministro da
Justiça, o que, como bem acentuou V. Ex•, foi o pontO
alto da sua vida pública, porque então, nobre Senador
Tancredo Neves, V. Ex• com a sua brava atitude, naquela ~istórica reunião que precede~ o suicídio do grande
Presidente, deu ao Brasil um raro exemplo de coragem,
de altivez e de fidelidade aos princfJ:!iÓs demoçráticos •.
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Posteriormente, na seqUência brilhante de sua carreira
política, V. Ex' que esteve sempre presente em todos os
grandes momentos da vida nacional, numa hora de grave

crise nacionaf,- foi convocado, com a implantação do
parlamentarismo, para ser o chefe do primeiro gabinete
formado após 1961. E tive a honra, como Deputado FeR

dera], de votar em V. Ex', de ser um dos seguidores do
seu Governo na Câmara dos Deputados, e sei o qUanto
ele serviu ao Brasil, o quanto V. Ex' foi lúcido e patriótico à frente daquele Governo de conciliação nacional,
numa hora de transição. Depois, V. Ex• continuou por-

fiando na sua luta pela vida pública afora, voltou à Câmara dos Deputados, foi Líder da Maioria no Góverno
João Goulart, com dignidade e altivez, defendendo sempre uma profunda modificação estrutural, no pafs, através _das reformas de base que, então, pregávamos para
maior engajamento do povo brasileiro na nossa democracia. Vindo o Movimenta Militar de 1964, V. Ex•, com
a nobreza de sempre, foi um dos fundadores do _Movimento Democrático Brasileiro. Naquela fase histórica V.
Ex• foi um dos primeiros a empunhar a bandeira da
Oposição e a começar a luta, desae-então, Pelúü·S;CD.fe e
plena redemocratização do Brasil. Hoje, V. Ex• coroa a
sua carreira pOlítica como GOvernador das Minas Gerais
e tenho certeza de que realizará um grande governo, porque ninguém melhor do que V. Ex• está prep8.rado para
exercê-lo. V. Ex• tem a visão do estadista, como disse de
início e, neste--mOrileilto, ao se despedir desta CiiSã, quero trazer, em meu nome e em nome da minha Bancada,
as since-raS homenagens que V. Ex• merece e f0ái1ufar
votos pelo seu êxito rio governo de Minas, para que V,
Ex' possa mostrar ao Brasil o que o PMDB pode fazer
pelo povo,

O SR. TANCREDO NEVES -

Nobre Senador

Humberto Lucena, V. Ex~ falou como velho amigo e falou como Líder do PMDB,_A generosidade do amigo, a
elas eu já estou habituado desde muitos e muifo_s anos,
porque ternos estado sempre nas mesmas trincheiras, lutando pelas mesmas causas ombro a ombro. As palavras
do_ amigo são suspeitas, mas como V, Ex.' fala Como
Líder desse nosso glorios_o Partido, o PMDB, tão extraordinário no papel que desempenhou nesses últimos
anos para reconstrução da democracia no Brasil, tão extraordinário na resistência tlue ofereCeu aos desígnios da
ditadura e às opressões do autoritarismo, é sumamente
penhorado que eu o ouço. Nesta jornada, V. -EX• tem
tido um papel da maior importância, pela sua bravura,
lealdade, tenacidade e firmeza, porque é de homens
como V. Ex• que a Oposição precisa para poder alcançar
os seus objetivos-sem ódio, Sem medo e sem subsendência.

O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V. Ex• um aparté?
O SR. TANCREDO

~EVES

-

Com maior prazer.

O Sr. Muri/o Badaró- Senador Tancredo Neves, no
momento em que V. Ex• deixa o Senado da República
para assumir o governo do Estado de Minas Gerais, a
que foi conduzido pela vontade soberana do povo mineiro formulo a V. Ex• votos de uma feliz gestão. Sua passagem nesta Casa seguiu ci -mesmo iritiD.erário ·que notabilizou na Câ!llara dos Deputados e na Assembléia Legislativa, o servidor do povo, o parlamentar competente, o
homem de cultura e o orador fulgurante, qualidade estas
que o tornaram lfder incontrastável. Sua vida pública está assinalada por momentos estelares, mas certamente
nenhum supera em brilho e significação este instante
maior de sua carreira, quando atinge o Palácio da Liberdade pelo voto popular. Desejo a V. Ex• grande êXito e
estou convencido, e manifesto minha certeza de que V.
Ex~ dará à Minas e aos mineiros,paz, austedaade, prOgresso e justiça. (Palmas.)
O SR. TANCREDO NEVES --SenadOr MurilO Badaró, as palavras de V. Ex• me emocionam. Embora elas
venham de um velho amigo, a quem me vinculain laços
da mais profunda afeição, pois qUe, já através do seu ve,nerado progenitor, parlamentar ilustre, homem público
dos mais notáveis do nosSo Estado, nósj~ cultivanlos um
1
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relacionamento pessoal que sempre muito me enobreceu.
Os acontecimentos políticos nos colocaram em campos
opostos, mas nunca as nossas divergências políticas fizeram reduzir em mim o apreço, a estima e a admiração ae
não apenas eu, mas de todos os mineiros temos por V.
Ex•. O povo de Minas Gerais muito espera ainda do seu
talehto, energia e patriotismo, para que o nossO Estado
continue a ser o <!Ue sempre foi, aquela pedra _angular,
aquele centro de gravidade da naciÕnalidade brasileira.

O SR. NELSON CARNEIRO- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. TANCREDO NEVES -

Com muita honra.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Senador Tancredo
Neves, nosso ilustre colega da bancada de Imprensa,
João Emílio Falcão, ao traçar uma síntese de V. Ex•, escreveu essas palavras:
Em 51, ningUém aceitava -defender o primeiro
veto do presidente Getúlio_ Vargas. Ele o fez com
raro brilhiintismo, sendo elogiado pelo Uder Gustavo Capanema, a·que lhe valeu um convite para audiência com Vargas. Pouco tempo depois, disse-lhe,
ao ser perguntado, que não poderia governar com
um Ministério monetarista, tendo feito uma campanha popular.
São passados 32 anos e V. Ex• - e não o cremos acaba de afirmar que aqui encerra a sua carreira pelo
Parlamento_ Nacional, Quero recordar, neste momento:
32 anos, quando V. Ex• ocupou a tribuna da Câmara dos
Deputados pela primeira vez, numa noite memorável,
quando o veto era secreto, a votação era secreta, para
justificar a decisão governamental que rejeitava um projeto de minha autoria que, pela primeira vez, institUia a
aposentadoria integral para todos os trabalhadores, aos
35 anos de trabalho. V. Ex• fê-lo com o brilhantismo de
que não se despiu até hoje, e assumiu, naquele momento,
o compromisso_ de qeu o Governo vetando aquele projeto, enviaria outro sem os defeitos que nele existiam.
Realmente o Governo cumpriu o seu dever. O projeto foi
C(lViado e se tornou realidade. Neste momento quero recordar este episódio para mostrar que, 32 anoS passados,
eu posso, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro que
apoiou V, Ex• na campanha eleitoral de Minas Gerais,
desejar-lhe um grande governo, um governo ·que atenda
às aspirações -e ás esp-eranças do povo mineiro, par"a que
a repercussão do seu Governo possa, nesta grande abóbada que é a Nação, repercutir como um exemplo e
como um sfmbolo. Felicidade a V. Ex• (Palmas.)

O SR. TANCREDO NEVES- Senador Nelson Carneiro, o aparte de V. Ex• é uma honra insígne para mim,
Nós o conhecemos há mais de 30 anos na luta parlamentar, dando com o seu talento, a sua cultura e seu espírito
público alguns dos instantes maiores da história parlamentar do Brasil nesses últimos decênios. Nós bem sabemos que feliz é a Nação, feliz é o Estado que possui um
homem público, um estadista da sua envergadura moral
e da sua envergadura política.
---O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

do palavras proferidas por V. Ex• em Manaus, na Convenção partidária de 16 de jUnho de 1978. Dizia V. Ex•:
..Nesta República meia-dúzia de homens se habituaram
a pensar por I20 milhões de brasileiros. E é preciso que o
MDB promova essa grande tarefa de conscientização nacional, a fim de que a Nação possa começar a pensar,
por meio_ de seus legítimos representantes, eleitos em
eleições livres. Nobre Senador Tancredo Neves, o pior
. perigo que atravessa a Nação no momento é a presença
entre nós da institucionalização do medo. O Governo,
seguindo os sábios conselhos _de Ferrero, percebe que é
preciso fazer medo, para que o povo tendo medo provoque no Governo uma maior capacidade de fazer medo.
Porque quanto mais o poder sente medo, mais ele precisa
fazer provocar o medo. l?. necessário libertar a Nação
deste estado de medo, nobre Senador. E no presente momento histórico, apenas os grandes Estados - Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grinde,
Bahia, Pernambuco - os Estados que enfim construíram õS-alícerces dCsta Nã.ção é que podem libertar a
Nação deste medo que af está asfiXiando e que está possibilitando a permanência sem limitação de tempo desses
mantenedores e provocadores do medo no poder. ?elo
meu Estado, pelo Estado_ do Amazonas, eu lhe formulo
um apelo: nunca mais permita, Governador Tancredo
Neves, que de ~inas Gerais, que de B~lo _Horizonte, que
- dO coração da nossa Pátria, o GoVerno -eStadual se levan~
te em armas contra governos constituidos para rasgar e
violentar a Constituição Federal, como aconteceu em
19'64. Não permíta, Governadõr, que em Minas Gerais
volte a polícia do seu Estado a massacrar trabalhadores,
a baterem em estudantes, não permita mais que os presídios de Minas sejam transformados em vergonhosos laboratórios de tortura. Governador Tancredo Neves, a
Nação inteira não aceita a sua afirmativa de que o senhor está se despedindo deste Parlamento, porque se o
senhor aqui voltar, e quando voltar, o senhor não estará
voltando, porque em realidade daqui jamais consegiiirâ
sair. Seja feliz, eminente Governador Tancredo Neves.
(Palmas.)

O SR. TANCREDO NEVES- Senador Fãbio Lucena, maior que o coração de V. Ex• é somente o seu Estado. V. Ex• chega aqui moço, tem pela frente urna grande
carreira política. No convívio diário com os seus cOlegas,
V. Ex• vai sentir-se envaidecido de estar presente numa
Casa e numa tribuna que é sem dúvida a mais alta e mais
nobre do Brasil. E como é bom e belo servir o Brasil se
no Senado da República! Aqui todos nós aprendemos
todo dia u·ma lição, -um ensinamento, e cada dia, ao encerr~r o nosso expediente, nós saímos daqui mais brasileiros, maís orgulhosos da nossa Pátría. V. Ex• tein- uma
responsabilidade enorme para com o seu Estado, e há
também deveres que V. Ex• vai cump.rir com o seu talento, com a _sua dignidade cívica e o seu destemor, nesta
Casa. Mas esteja V. Ex• .certo de que é no Senado da República onde a Nação se identifica com os seus mais altos_e os.s:eus mais nobres sentimentos. Pertencer ao Senado da Rep_ública é um _galardão que honra a todo br_asileiro que tem a ventura de penetrar neste átrio sagrado.

O Sr. TANCREDO NEVES- Com o maior prazer.

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador Tancredo Neves, é conhecido que Platão agradecia a Deus por ter

O SR. TANCREDO NEVES -Com a maior honra,

sido contemporâneo de Sócrates. Eu agradeço a Deus
por ser contemporâneo de V, Ex•. A Nação inteira está
.ouvindo/;\$ suas palavras, V. Ex• é um construtor da História e sabe que na construção da História prevalece o
princípio filosófico, aliás de um filósofo do meu Estado,
do grande Heliodoro Balbi, segundo o qual "os homens
públicos devem aprender a cavalgar sobre os princfpios,,
sem nos precipícios se preCipitarem". Ao fongo da sua
vida pública a Nação sofreu esse revés de ter cavalgado
precipfcío"s e de se haver precipitado sobre eles. V. Ex•fala como estadista e diz quC a História, atraVés das n~oVas
gerações deve perquirir as causas das mazelas que atual~
mente afligem o nosso País. Desejo revelar, reproduzin~

nobre Senador Marcelo Miranda.

O Sr, Marcelo Miranda - Senador Tancredo Neves,
debuto, neste momento, no microfone de apartes do Senado Federal, e com que satisfação, para aparteá-lo nesta Oração lúcida de estadista, como disse Onosso Uder
Humberto Lucena, corajosa e capaz, moderada e objetiva. V. Exb9, que aprendi desde menino e desde criança,
nas ruas de Uberaba da nos~a Minas Gerais, ~ admiiáfO, a trabalhar em campanhas árduas, em campanhas nas
escolas, nas faculdades, nos centros acadêmicos; admirando Tancredo Neves que disputava eleição, ~ _ve.z;es
"sem entender bem as lutas e as colocações que se faziam
na época, mas hoje compreendo bem que V. Ex' se constitui,-para a NaçãO brasileira, no grande estuário, depo-
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sitârio de grandea lutas por ter vivido, por ter convivido
e por ter lutado contra regimes de exceção, antes e hoje;
timoneiro que soube dirigir os caminhos para que do regime de exceção chegâssemos à democracia. E quanto te.mos ouvido, lido e entendido os caminhos que V. Ex"
nos abre para que pOssamos dar ao Brasil novamente

uma democracia plena, uma democracia que o povo brasileiro deseja e reclama. V. Ex• que já percorreu e se
acostumou a percorrer corneadas, nunca se esqueceu da
planfcie, nunca saiu da planície em que o povo brasileiro
vive; e, por isso, é levado, hoje. pelo voto direto do povo
de Minas Gerais, ao Governo ~do nosso Estado. Embora
atualmente radicado no Estado de Mato Grosso do Sul
- e hoje aqui falando em nome da Bancada daquele Estado- quero dizer a V. Ex• que os limites de Minas Gerais não são apenas os determinados pelo rio Paranaiba,
ao contrário, o povo míneiro se encontra em todos os Estados brasileiros, particularmente trabalhando e plantando no nosso Estado de Mato Grosso do Sul, ajudando o Brasil, ajudando o povo brasileiro de todos os Estados que para lá foram, e tenho a certeza de que, juntamente com o nosso Governador, capaz, honrado, honesto, de bom carãter, íntegro, lutador, que cassado injustamente pela Revolução de 64, volta hoje, também pelo
voto direto do nosso Estado, para governar o Mato
GrosSõ do Sul, haverá uma integração entre brasileiros,
entre mineiros e mato-grossenses- do sul, entre mineiros
nascidos em Minas GeriiíS e mato-grossenses do sul de
coração, como eu. Felicidades, Governador Tancredo
Neves, o povo do nosso Estado, o povo brasileiro, que
hoje lamenta a sua falta aqui no Seriado, saberá aplaudilo frente aos destinos do nosso Estado de Minas Ger:.ais
no Palácio da Liberdade.
O SR. TANCREDO NEVES -Agradeço ao nobre
Senador de Minas Gerais por Mala Grosso do Sul, pela
honra com que se refere à minha pessoa, ti'açando dela
um perfil do qual, sem dtívida, estou muito distante, A
faixa limítrofe entre Minas e Mato Grosso do Sul é por
demais estreita, mas os vínculos afetivos, de solidariedade moral e humana, que unem Minas a Mato Grosso,
têm, sem dúvida, parâmetros verdadeiramente oceânicos. Mato-grossenses em Minas Gerais estão em todos
os municípios na zona triangulina, dominando tratares,
debruçados sobre os arados, cultivando a nossa terra e
ali levando o ensinamento da sua energia, do seu idealismo e da sua coragem. E os mineiros vão também para
Mato Grosso, e lá chegando, levando a contribuição de
nossa brasilidade, identificando-se com o sentimento do
Mato Grosso e de tal forma o Mato Grosso do Sul absorve o que Minas tem de bom e de melhor, que acabou
nos retirando e nos furtando V. Ex•, que deveria ser um
eminente Senador pelo nosso Estado. (Palmas.)

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. TANCREDO

NEVES~

Coin muita honra.

O Sr. Lomanto Júnior~ Falo, neste momento, Senador e Governador Tancredo Neves, em nome do Estado
da Bahia, Estado que me mandou para esta casa como o
Senador mais votado na êpoca, proporcionalmente, em
todo o Brasil. Portanto, vou falar em nome do Estado da
Bahia. Nós, nobre Senador Tancredo Neves, não sabemos, apesar de a geografia nos separar, tais são as relações de amizade entre nossos Estados, não sabemos
onde termina a Bahia e começã Minas Gerais- Um dos
pontos que a geografia afirma que nos separa é, talvez,
um dos pontos que nais nos une; aquele rio São Francisco que nasceu lá na sua terra. Sou um velho admirador
de V. Ex• Os seus ensinamentos, a sua-vida pública é um
livro, é um roteiro para os que, como eu, iniciaram muito jovem a caminhada pelos difíceis e tortuosos caminhos da vida pública. Devo-lhe muitas lições: o seu
exemplo, a sua altivez, o seu equilíbrio, a sua competência, o seu amor à democracia são lições de vida para os
que querem trilhar os caminhos da vida pública. V. Ex•,
no momento, Senador Tancredo Neves, e não sei se algum outro político também tem maior respónsabi1idade

na diffcil hora em que vivemos. V. Ex' é o equilfbrio, é o
entendimento; V. Ex• simboliza o congraçamento; V.
Ex• é a grande esperança do povo brasileiro, é aquele homem que se coloca numa posição que acredito seja a posição almejada por todo o povo brasileiro, que quer desenvolvimento com paz, que quer crescer, que quer progredir na base da concórdia. Leva V. _Ex• esta grande
missão para o seu Estado de Minas Gerais. V. Ex• não
vai se limitar às fronteiras do seu Estado, porqUe V. Ex•
terá que percorrer com a sua inteligência, com a sua sabedoria, e sobretudo com o seu sens9 de equilíbrio, o
Brasil inteiro, para aconselhar, ouvir e dialogar. Todos
nós aplaudimos a sua posição, erecta posição, abominando _os radicais, mostrando que esta é uma hora de
compreensão, uma hora em que o País é governado por
homens que ontem eram governo e hoje são oposição. V.
·Ex• vai govern-ar o Estado mais politizado do PafS, de
tradições democrãticas as mais brilhantes desta terra. V.
EX• vai senfar numa cadeira onde se sentaram os grandes
mineiros - Antônio Carlos (itão confundir o Andrada),
Juscelino Kubitschek, Bias Fortes (pai e filho), Magalhães Pinto, Mittom Campos, Benedito Valadares, Rondon Pacheco, Aureliano Chaves, João Pinheiro, Israel
Pinheiro apenas para citar os que me traz a memória. Senador Tancredo Neves - gostaria de alongar-me no
meu aparte, mas sinto que outros desejam falar -creia,
sinceranierite,- que a fronteira da Bahia e de Minas, se
num passado nunca foi um empecilho ou foi ponto para
nos dividir, ela, mais do que nunca, se qploca como um
elo onde as nossas inteligências devem se entender, onde
as nossas mãos devem de apertar, onde os nossos corações devem s_e tocar. Sr. Senador Tancredo Neves, é
com saudade, profupda saudade, que todos nós estamos,
nesta tarde, homenageando_ V. Ex.• na sua despedida.
Perde o Senado da República o grande Senador, o único
Ministro, o único hOmem neste País que ostenta-o títUlo
de Primeiro-Ministro de um governo parlamentarista
que pelei menos eu almejo ãinda se instale neste País,
como a melhor das formas de governo, de se exercitar o
regíffie democrático. Perde o Senado o grande Senador,
ganha o Governo de Minas Gerais o grande estadista.

O SR. TANCREDO. NEVES - Senador Lomanto
Júnior, os que o conhecemos sabemos das demasias do
seu coração. Temos a impressão de que V. Ex• traz dentro dei~ catadupas de bondade. Só asSim -é que eii- compreendo e justifico essa- resporisabilidade histórica qUe
me quer atribuir, que eu não posso recebê-la, que eu não
~ tenho e _nem tampouco condições para exercitâ-la. Ficarei feliz diante da minha consciência e me sentirei Quites diante-da minha Pátria se puder ser o que tenho sido
até hoje, um artífíce obscuro, sincero e devotado na
construção da unidade, da grandeza e da concórdia em
nossa Pátria.
O .Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. TANCREDO NEVES- Com prazer.
() Sr. Carlos Alberto - Senador Tancredo Neves,
traçar o perfil de V. Ex• não seria mais necessário, até
porque o nosso Líder maior nesta Casa, Senador Aloysio
Chaves, já teve a devida oportunidade de enalt~er o papel de V. Ex• na vida pública deste Pais. Tambêm não diria jamais, como disse o Senador Lo manto J(mio r, velho
companheiro seu admirador, porque aqui quem fala não
é um velho, ~ um menino velho que chega a·a Senado,
que logo cedo, lendo as páginas de jornais, aprendeu a
admirar a conduta de V. Ex•, o comportamento exemplar de V. Ext Como jovem estreante que chega com 36
anos de idade nesta Casa maior, gostaria de transmitir a
V. Ex• a satisfação que sinto em vê-lo da tribuna do Senado Federal, fazendo despedida não porque vai abandonar a vida pública, mas porque V. Ex•, pela vontade
do povo, vai governar o Estado de Minas Gerais. O povo
não voto_u com medo, o povo não votou com ódio. Sem
ódio e sem medo V. Ex• vai chegar ao Palácio da Liberdade. Sem ódio e sem medo V. Ex• haverâdeser o governante daquela povo. Sem ódio e sem medo, e também
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sem revanchismos, porque entendo que o momento é
dificil. Atravessamos crises, mas todas as crises podem
ser superadas. Tenho absoluta certeza e a fé incontida de
que V, Ex•, com a moderação, com a paciência que sempre teve, com a humildade que sempre teve, e, acima de
tudo, com pc;:rtinácia, haverá de ajudar o Presidente João
Figueiredo, V. Ex.• que da tribuna desta Casa dá uma demonstração inequívoca de liberdade e de democracia
plena que estamos vivendo, pois eleições diretas tivemos.
V. Ex• hoje fala como senador da República, e a partir
do dia 15 de março V. E~•, que hoje é senador, haverá de
ser também um só_cio da crise, e um sócio também do Poder. Como seu admirador, como um jovem senador que
chega a esta Casa, devo dizer que Deus o abençoe e que
V. Ex' possa governar Minas Gerais e possa ajudar o
Governo João Figueiredo a sair desta crise que estamos
atravessando._

O SR. TRANCREDO NEVES -

As vozes do Rio

Grãnde do Norte nesta Casa foram sempre das mais eloqUentes e das mais altissonantes. V. Ex• chega aqui numa
idade raras vezes vista em outros parlamentares, e V. Ex•
tem pela frente todo o futuro do nosso País, todo o futuro da nossa Pátria. Que nós possamos sempre contar
com V. Ex' na linha de frente, sustentando com denodo,
com altivez e com galhardia os princípios democráticos,
porque somente estes princípios imprimem e- dão dignidade à existéncia.

O Sr. Amaral Peixoto- Permite V ~Ex• um aparte?

.. OSR. TANCREDO NEVES- Com o maior prazer,
nobre Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Ilustre Senador Tancredo
Neves, no passado estivemos tantas vezes unidos nos
momentos mais difíceis da vida deste País que é com
emoção que me dirijo a V. Ex' Vivemos a tragédia de 54,
que culminou com o suicídio de Vargas. Vivemos jUntos
a luta de 55 para elevar Juscelino Kubitschek ao Governo da República e, em seguida, para garantir a sua posse.
Vivemos aqueles dias intranqUilos da renúncia de Jânio
Quadros, quando a guerra civil estava iminente no País.
.Aqui, neSta Brasflia, então era_ a jovem Capital, passamos de manhã à noite procurando fórmulas para se chegar a uma solução. Depois V. Ex• chefiou o Governo
Parlamentar, uma experiência que infelizmente não demorou_ muito tf:mpo, ffias que, a meu ver, teria -dado
muito bons resultados ao País e talvez tivesse evitado
muita coisa do que aconteceu depois. Juntos estivemos
em 64. Não éramos membros da Comissão Diretora do
Movimento Democrãtico Brasileiro, no entanto, ériimos
sempre- coii-Vocados por seu Presidente para as grandes
decisõeS. Por todos estes mOtivos, acho-me muito ligado
a V. Ex.• Não vejo com apreensão, e sim com trailqiiilidade a sua ascensão ao Governo de Minas Gerais, levado
pelo voto do glorioso povo mineiro. Não é hora de conselhos, nem ousaria dar um conselho a V. Ex' Somente
afirmo que cfo êxito d(I-Governo de V. Ex• e dos demais
governadores eleitos a tS de novembro depende a sobrevivência da Democracia em nosso País. Ainda há - é
forçoso reconhecer....:. uma prevenção injustificável contra o mundo político, esquecidos os que assim agem de
que em todos os setores da administração, em todos os
setores da vida do País, bons e maus elementos existem
Do que fizerem os governadores que serão empossados a
15 de março depende a consolidação definitiva da democracia no Brasil. A V. Ex•, como ao Governador Montara, está destinado papel atuante, papel decisivo na História política do Brasil, continuando a sua trajetória já
tão gloriosa, jâ tão cheia de bons serviços prestados à Pá~
tria brasileira. Esperamos, temos o direito de esperar
mais este grande serviço. de V. Ex• Não se esque~a. Senador Tancredo Neves, é nossa preocupação a institucionalização democrática do País, de todos os Partidos, e
isto depende, em_ grande parte, dos governos que se vão
instalar a 15 deste mês. Muito obrigado.

O SR. TANCREDO NEVES- Ouço V. Ex• tomado
do maior respeito e da maior admiração, tantos e tão
profundos são os laços que nos vinculam! Tivemos uma
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atuação conjunta-de rara iritensidade nos_diversos lam:.es
de nossa História nos últimos anos. Habituei-me sempre
a ouvi-lo e a receber os seus conselhos que nunca, ~-~
meu espírito e no meu coração, -eu o admiti um adversário, effibora politicamente afastados jamais V. Ex• _se

distanciou da minha estima. tenho por V. Ex• aquCle
respeito sacral que todos dl:dicamos às figuras excepcionais do nosso Pais.
O Presidente Juscelino Kubitschek costumava dizere o dizia reiteradas vezes .....: Clue o Brasil não sabe-(j hOmem público que possui em Amaral Peixoto. Posso dar
também -este testemunho. (Muito bem! Palmas)

Quan-dO se tiver que escrever a História verdaôCira, a
história o-clilta, aquela que não vem para o proscSnio dos
acontecimentos, m~s que é -ãquela que na verdade pro-_
move a tessitura dos fatos, dos acontecimentos, o nome
de V. Ex• virá à tona e ocupará lugar de destaque no re-_
conhecimento e na gratidão de todos os brasileiros.
Não prescindo dos conselhos de V. Ex• Sempre os recebi no passado. Quero recebê-los no presente. Quando
me sentir deles carente, irei a sua casa, como sempre O
fiz, para receber do seu senso polrtico, da SUa ponderação, da sua lucidez, a palavra tranqUilizadora, a sua
palavra ilu~inada.
O Sr. Lourival Baptista - Permite um aparte, nobre
Senador Tancredo Neves?
O SR. TRANCREDO NEVES --Com muitahonr.a.
O Sr. Lourival Baptista -Eminente Seniãoi' TancrCdo Neves, V. Ex• sC despede desta Casa quando, depois
das eleições de 15 de novembro, a Nação se regozíjã. com
o fortalecimento do processo da normalização institucional e da integração do País na plenitude da ordem democrática, em busca da implantaÇãO definitiva do Estado de
Direito, qUe talveZ Seja a aspiração maior do povo brasi-_
!eira, e que contou com todo o apoio do Presidente JÕão
Baptista de Figuiredo. Eminente Senador Tancredo Ne-'
ves, V. Ex• irá prosseguir no desempenho de sua vitoriosa trajetória política, a serviço do seu Estado e da Pã"tria·
brasileira. São raros os homens públicos que têm o privi-_
lêgio de se orgulhar, como V. Ex•, de uma longa carreira
de êxitos, quase sempre bem sucedida em todos os em-_
preendimentos a que se dedicou, nos diversos setores e
áreas de atuação da política e da administração, tanto no
âmbito do seu Estado como no plano nacional. Pertencendo embora a outro Partido, sinto-me, todavia, no dever de proclamar os altos níveis de cordialidade, o respei-_
to mútuo e a amizade de muitos anos que caracterizaram
o nosso relacionamento, divergindo, por vezes, no aces~
sório, mas sempre convergentes e unidos no concernente
ao essencial, quando situados diante dos problemas de
interesse fundamental da Pátria comum.' QUe V. Ex•,
eminente Senador Tancredo Neves, seja bem sucedido .e
muito feliz ao assumir a suPrema chefia do Poder Executivo de Minas Gerais, era o qUe desejava dizer 'ne~te ffi9mento este seu' velho companheiro da Câmara dos Depu~
tados e do Senado, que representa o Estado de Sergipe
nesta Casa do Congresso NaciOnal. Tudo de bom, toda
feliddade, um bom Governo, é isto que lhe auguro.

O SR. TANCREDO NEVES - Senador Lourival
Baptista, agradeço a V. Ex• as palavras generosas. Temos sido adversários tradicionais, o destino nunca nos
permitiu que lutássemos na mesma trincheira. Mas, talvez, por isso mesmo, porque sempre estiyemos em cainpos adversos, eu pude sempre admirar e respeitar a V.
Exb9, e pudemos manter, nesses anos, um relacionamento afetivo, de admiração, que ê um dos títUlos de que
muito me honro, na minha já longa vida pública. V. Ex•
ê um Senador que honra_o_seu Estado, V. Ex•ê um Senador que dignifica a Nação.
O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador.
O SR. TANCREDO NEVES - Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Alberto Silva - Senador Tancredo Neves, eu
acho que todo este Plenário está ansiosõ Parã:Ouvir o
discufso de_ V. Ex-' Entretanto, não poderia deixar passar
esta oportunidade de trazer a palavra do povo piauiense
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nesta hora em que V. Ex• .não se despede do Senado Federal, como b~m disse o orador que me antecedeu, mas a
todos nós aqui, que encantou com a sua palavra, com o
seu exemplo e com o seu patriotismo. Eu tenho uma afinidade rÕuito pessoal com a terra de V. Ex-' Jovem, com
18 anos, fui estudar engenharia na terra dos políticos do
sul de Minas Gerais, em ltajubá, de Wenceslau Braz, e
ali aprendi a conhecer o que era Minas para o Brasil, o
que os políticos de Minas ensinavam ao Brasil, e dentre'
os gril~d_e_s nomes que conheci, ~de V. Ex• estava na primeira-linha, como defensor da democracia, como defensor dos direitos do povo brasileiro. Por isso l!ei, e o povo
do Piauí todo espera que V. Ex•, no Governo de Minas
- Gerais, t~ace rumos para que toda a Naçãd brasileira
aCompanhe a experiência,_ o patriotismo Com que V. Ex•
tem-se Portado na vida pública brasileira. Os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pelas duas vezes
,que V. Ex• foi ao meu Estado dizer palavras de entusiasmo e de ânimo ao povo piauiense na campanha política.
Nós lhe somos eternamente gratos por isso. l.Jm bom
Governo, Governador, Senadõr e grande Qrasileiro Taocredo Neves.
O SR. TANCREDO NEVES- Senador Alberto Silva, estou muito honrado com as referências amáveis de
V. Ex• A sua recordação de que estivemos no Piauf por
duas vezes no curso de nossas campanhas políticas, me
traz também ao espírito aquele cenário inesquecível daqueles imensos comícios, falando a mais de 30 mil pes~
,soas, em concentrações que começavam às 19 horas e se
prolongavam às duas e às três horas da madrugada, sem
que uma só pessoa se afastasse_ do seu lugar, e o povo
·coritinuasse a insistir com os oradores para que conti~
.nua_ssern__a falar. Pude ver o quanto V. Ex• é estimado, o
quanto V. Ex• é respeítado, o quanto V. Ex• é admirado
pelos seus coestaduanos, e creio que esse ê o titulo que
rnais honra um homem público onde quer que ele se encontre.

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• wn aparte?
O SR. TANCREDQ NEVES -Com muita honra.
O 'Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Tancredo NeVes, V. Ex• se despede, nesta tarde, do Senado Federal
~ara assumir, no próXimo dia quinze, o do vemo .do seu
Estado, eleito que foi pelo generoso povo mineiro. Não
sabemos, e quem saberá, seja este o último ou peni11timo
degrau da brilhante escalada politica de V. Ex• O destino
há bafejado ~ste -ilustce homem público,~que é: Tancredo
Neves. E não o faria se" n1io fosse ele dota~o uritã iilveJável cultura e exelente caráter, excelsas virtudes qlfC: ornam a sua fulgurante personalidade. ~'enador Tancredo
Neves, vá _para o Governo do seu Est~~.O· Assuírt~ o d~
tino do seu povo na certeza de que seú's companheiros
aqui ficarão a lamentar a sua ausência e a forrtu~lar votos
p~a que o anjo do bem ilumine a sua trajet6ria. SC1)3: feliz.
O SR. TANCREDO NEVES -Nobre Senador Almir Pinto, a palavra do Estado do Ceará, vindo por V.
Ex•, é para mim uma horaria excepcional. V. Ex• é um
_cearense típico, na cultura, na inteligência, no espírito
público e na fé que o anima no coração. Feliz OEstado
que -possui, nesta Casa, um representante da estatura de
V. Ex~
Q Sr. ~e_noir Vargas- Permite V._ EX• um aparte?
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OSR. TANCREDO NEVES- CCiiif a maior honra.
O Sr. Lenoir Vargas- Nobre Senador Tancredo Ne,
ves, o Estado de Santa Catarina não pQdia deixar de Incluir uma palâvra no seu discursO na fu~ra em que V.
ao fim do seU mandato, dej~a o Senado da Repúbliéa.
Lembro-1ne muito bem de que o primeiro cantata com
V. Ex-' foi no ano de; 1950. V. Ex•, creio que Ministro de
Es.tado, foi por mini._ saudado _em Santa Catarina, na sede
_do partidO polítiCo em Que então militávamos. Eramos
nós oposiÇão e V. Ex• governo, na República. Os anos
passaram e os caminhos da vida nos conduziram, nesses
últimos trinta e dois anos, eu mais como expectador, V,
- Ex• 'mais como atar permanente e atuante da vida pública brasileira. E Santa Catarina esteve, pelas mãos de seus
pró-homens, muito e ·profundamente llgaâõ-à aiuã:ção

&,•:,

política desenvolvida por V. Ex• em horas tão difíceis da
vida da Nação, como lembrou o Senador Amaral Peixe~
to. Pode, pois, V. Ex• imaginar o q'uanto o nOsso Estado
deseja que V. Ex-' tenha muita felicidade no desempenho,
da missão que lhe foi confiada pelo povo de Minas Ge-_
rais e, sobretudo, que V. Ex~ continue vivendo a Vida
pública- nacion1,1l, país as reservas de espírito público de
V. Ex-', tenho a certeza, não estão esgotadas e haverão de
ser um substrato importantíssimo para o percurso que a
Nação- brasileira deve ainda percorrer. Felicidades, Se~
nadar .Tancredo Neves!O SR. TANCREDO NEVES -Senador LenOir Vargas, não sei como agradecer a V. Ex• as suas palavras
amigas, a não ser aproveitando a oportunidade do seu
aparte para tornar público a minha eterna gfatidâo ao
meus amigos de Santa Catarina, a cuja frente V. Ex•
sempre esteve, pela colaboração que sempre me trouxeram, pelo apoio que sempre me deram nos instantes mais
difíceis da minha vida pública.

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um aparte; -enli!lelite colega?

·o SR. T ANCREDO NEVES- Com o maior prazer.
O Sr. Luiz Cavaléante- Agora é o aparte de amigo e
o aparte de Alagoas. O primeiro vulto nacional citado
por V. Ex-', neste seu discurso de hoje, fõi o do seu con~
terrâneo Milton Campos, aquele que desmente a asserti..
va de Hermes Lima de que política é atividade de peca·
dor, porque Milton Campos bem podia ser o São Milton
Campos, padroeiro dos políticos. Mas, hâ uns 8 anos,
havia nesta Casa, uma sala com o nome de Milt9n Campos e lá na parede a sua efígie e, sobre esta uma inscrição
de palãvrãs que ele pronunciara ou escrevera tempos
atrás: ·Era precisamente esta - se a memória não me falha: "A disputa do Governo é wn ato de fé, o exercício
do Governo é um duro sacrifício". V. EX•, eminente Senador e Governador Tancredo Neves, fez o seu ato de fé
inecedível unção e obteve um magnífico êxito. Pois bem,
este seu amigo e a minha pequenina Alagoas f~emos votos que, no exercício de governo, V. Ex• se conduza com
a mesma unção e com a mesma felicidade._ Muito obriga.
do. (Palmas.)
O SR. TANCREDO NEVES- Nobre Senador Luiz
Cavalcante, Alagoas só ê pequena geograficamente ·fa~
!ando, porque ela é grande pois possui brasileiros como
V. Ex•, com a sua dignidade, com a sua independência, a
sua altivez cívica. E sabe V. Ex• o quanto este Senado se
sente enriquecido quando conta com a sua presença.
Valendo-se de um conceito de Milton Campos, V. Ex~
me faz uma generosa advertência. Estarei atento a ela. Já
pratiquei o ato de fé e não tenho nenhuma dúvida que
vou começar a palmilhar, dentro em breve, o ato de sa·
crifíciO.

O Sr. Gastão MU1/er- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. TANCREDO NEVES- Concedo o aparte ao
nbbre Senador Gastão Müller.
O Sr. Gastão Müller- Senador Tancredo Neves, pelo
que tenho observado, atê agora, no dicurso de V. Ex•,
pode-se deduzir, amanhã na imprenssa, nos comentários, críticas e desacordos, mas hâ um ponto comun,
pelos menos manifestado pelo Líder da Maioria e por todos Senadores que já usaram da palavra até o momento.
Ninguém aceita a hipótese de que V. Ex• esteja encerrando a carreira, pelo menos a parlamentar. Nós não estamos dando a V. Ex• _um adeus defmitivo. NOS estamos,
hoje, festejando a coiiquista do _sacrifício de governar
Minas Gerais com o espírito patriótico de V. Ex• - sacrifício no bom sentido, lógico. Mas, temos certeza de
que V. ~·poderá voltar ao Senado da República, de
modo que nós lhe diremos agora atê breve. E temos certeza também de que o_~omen público, por definição, não
comanda a si mesmo. Talvez o Brasil ainda vâ precisar
de V. Ex• em outras missões, em outras funções e em outras cargos e encargos para abrilhantar o Brasil e Minas
Gerais e para o orgulho de todos os seus amigos, entre os
qu~is eu me coloco, com muito prazer. Estimo que V.
Ex• sefa muito feliz no governo de Minas Ge!ais.
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O Slj.. TANCREDO NEVES -Vejo que V. Ex• comdevem impor limites à infinita bondade de Deus. Invejo a fé de V. Ex•
nos prodígios da ciência, -oxalá. que ela me dê fOrças e
energia para um dia poder voliar a esta Casa. Não custa
nada alimentar esse sonho ... (Risos.)
O Sr. Passos Pôrto - Permite-me V, Ex• um aparte?
O Sr. Tancredo Neves --Pois não.

t~arÍilhá daquele preceito de que não

se

O Sr. Passos Pôrto- Senador Tancredo Neves, creio
que V. ~x• está escrevendo, nesta tarde, sem qualquer figura de retórica, um dos maiores frístantes do Senado. V.
Exf., para mim é o que disse AfonsO Arinos sobre San
Thiago Dantas: "Os m<iis velhos não viram alguém parecido e os mais novos não verão outro igual". V. Ex• sintetiza, nf?Ste instante, aquela tradição brasileira do homem cordial, do homem sereno, do .homem conciliador,
do homem a que a Nação se acostumou sempre no seu
quotidiano a confiar, porque ele Ü;az consigo a hifória do
homem comun brasileiro· e que sempre procura por pro_cessos suasórios, pela conciliação, pela prudência e pela
paciência a solução dos problemas. V. Ex.• ocupa, neste
instante, na geografia poHtica brasileira, uma poSição estratégica, vai a-SSumir o Governo do Estado de Minas
Gerais, um dos Estados mais importantes da Federação,
pelo seu território, pela sua vocação liberal, pela tradiÇão de equilíbrio. Evidentemente que V. Ex• não vai
mais encontrar a Minas Gerais a que V. Ex• aspirou no
iníciO da década de 60, um Estado agropastoril. V. Ex•
vai comandar um dos Estados mais poderosos da agricultura, da pecuária•e da indústria deste País. V. Ex• vai
encontrar um novo Estado de Minas Gerais, feito ao·
longo destes anos atrvés de vários governos patriOtas
como V. Ex•, evidentemente que em instantes excepcio~
nais da vida pública, da qual V. Ex• também particiPou,
homens que deram tudo de si em beneficio daquele Estado, cujo governo V. Ex•, para honra do povo mineiro e
do povo brasileiro, haverá de ocupar pela votação livre e
democrática do seu povo. Eu desejo, neste instante, me
congratular com V. Ex• e com a Casa, com esta unanimidade de todos os Representantes do Pais, o que prova
que V. Ex•, neste iilstailtC, é- cOnsagrado e leva de nós o
estimulo para naquela posição estratégica da poHtica
ajudar a nossa Nação a sair dessas dificuldades, que eu
sei circunstaciais e temporárias, e com seu esJ)fi'ílO atimista, com sua trertça petmaneilfe -rros destinos do nosso
Pais, ajudar a todos, do Presidente da República a todos
nós, sair para grandes instantes, para o futuro definiiíVo
de democracia e de progresso da nossa Pátria. Muito
obrigado. (Palmas./
O SR. TANCREDO NI!VES- Senador Passos Pôrto, a sua longa vida fçita de honradez, sentimentos democráticos e idealismb é o maior elogio que podíamos
fazer a V. Ex• e é levando em consideração o s~u longo e
digno passado que eu recebo as referências à minha pessoa como um título de mais alta deferência. Grato a sua
generosa manifestação.
O Sr Alfonso Camargo- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. TANCREDO NEVES - Pois não.
O Sr. Alfonso Cainario~....:.:..·o Paraná tambE:m quer~_.
menagear V. Ex•; O Paraná que deve tanto aos mineiros,
no seu progresso, na sua construção, na sua História.
Aliás, Senador Tancredo Neves, acho incrível essa notória vocação politica dos mineiros. V. Ex• ouviu hoje
um Senador mineiro por Mato Grosso do Sul. Há pouco
tempo, eu lhe dei notfcía díSSo, Conversávamos, õ chamado grupo de transição do_GovernoJosé Richa, éramos seis e, num determinado momento, -descobrimos
que nos seis havia três mineiros. Então; -o Governo do
Paraná, jã Começa, nas suas preliminares, com os mineiros, em paridade com o resto dos brasileiros que moram
no Paraná. São mineiros, no Governo José Richa, o Secretário de Planejameto, o Secretário de Finanças e o Secretário Chefe da Casa CiVil. Veja V. Ex• que, realmente,
o Paraná deve e c_ontinuará sempre-devendo muito aos
mineiros. Senador T ancredo Neves, a gente pode admirar. as pessoas à distância, mas só conhece as pessoas

convivendo. Este é exatamente o meu caso com relação a
V. Ex• Eu já o admirava, copvivi com V. Ex• nestes últimos quatro anos, o conheci e o admiro ainda mais. V.
Ex• consegue ser prudente sem nunca ser covarde e con~
se~e ser-corajOso sem nunca ser imprudente. E foi isso
que eu apre~di com V. Exf inclusive o seu espírito demo-:. ctático, não só falar em democracia, como ter um comportamento democrático. Nós participamos, quein sabe,
e a História dirá isso, de uma das ações políticas do País,
que' foi a formação.do Partido Popular e depois 11: sua incorporação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, incorporação esSa que fez c_om que o povo não se
frustrasse, em muitos Estados do País, e pudesse efetívamente eleger governadores de oposições. V. Ex• conhece
essa aritmética e sabe que, se não fosse a incorporação
do PP ao PMDB, talvez hoje estaríamos vivendo um
processo de "mexicanização" partidária no Brasil. Por
isso me Congratulo comigo mesmo por ter tido a oportunidade de conviver com V. Ex• Sei que V. Exb 9 vai se
dar por inteiro ao GOverno de Minas Gerais, mas tenho
certeza de que o Brasil não o perderá, porque enquanto
V. Ex• estiver cuidando da administração_e do Governo
de Minas Gerais, V. Ex.• estará sempre, pelo seu exemplo, pela sua pal<ivra, pela sua sabedoria, cuidando tam- ·
bêm da construção da democracia no Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)

Ol>R. TANCREDO NEVES- Senador Affonso Camargo, V. Ex• traz no nome uma das mais belas_ tradições do seu Estado, tradições que V. Ex• não tem feito
que enriquecê-las, ampliá-las e fortalecê-las. Honro-me
da sua amizade. Tivemos uma- convivência diuturna em
instantes decisivos para a história da democracia brasileira, nesses últimos anos. Refere-se V. Ex• ao episódio
da incorporação. Foi, Sem dúvida, Uma decisão corajo~a.
A muitos pareceu temerária, mas a todos nós que dela
participamos- e aqui está o Presidente Ulysses GuinHlrães que foi um dos fatores maisimportantes desse acontecimento político - nós sabemos que ela foi, sObretudo, uma decisão de consciência, uma decisão de compromisso para com·a democracia brasileira. Honro-me, ho~
je, de ser amigo de V. Ex• E mais um vinculo entre mineiros e-paía:rnreu-ses. Paraná e AfonsO Pena. é uma mesma
hostória. Mineiros no Paraná são uma I;"Otina_._chegamos
mesmo, em Minas, a nos enciumar dessa atração que o
Paraná exerce_ sobre qs nossos coestaduanos. Mas pode
V. Ex• esÍar certo de que esses co~staduanos que lá estão,
e são milhares, ali estão dando todo seu trabalho, todo o
seu civismo e todo o seu devotamento ao eng_randecimenta do seu Estado.
O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex• urri aparte?
O SR. TANCREDO NEVES nobre S_enador Pedro Simon.

Com muito prazer

O Sr. Pedro Simon- "f: com grande emoção, Senador
Tancredo ONeves, que participo desta sessão do Senado
Federal. São tantos os aspectos da personalidade de V.
Ex~, elogiados com justa razão por todos os parlamentares ã.qui presentes, qu·e difícil seria salíenfar qual o mais
importante. Mas, gostaria como gaúcho, em primeiro lugar_, de_ lembrar a tr.adtcional amizade e a união entr~ o
Rio Grande e Minas Gerais; e o carinho e o respeito cfue
o Rio Gfánde do Sul tem por Minas Gerais, porque foi
com Minas Gerais que fizemos a Revolução liberal de
1930. Mas, se admiramos Minas Gerais, nó_s do Rio
-Graride do Sul terrios uln cãrinho muito especial por":'·
Ex•, porque os grandes vultos do Rio Grande do Sul e
que pelo voto chegaram à Presidência da República, Ge~
túlio Vargas e João Goulart, tiveram nos momentps
mais dramáticos e mais dificieis de suas existências a sUa
,prese~a a sUa colaboração, a sua solidariedade. Ministro de Vargas, que honrou e dignificou o mandato, mas,
principalmente, na boi-a dramática, quando muitos( O
abandonaram, foi V. Ex•, foi praticamente em seus
braços que o Presidente Vargas deu a última palavra" a
este País. E com o PresidenteJoão Goulart, não só como
seu Primeiro-Ministro, e como Primeiro-Ministro apresentando seu programa de governo, se o seu programa
de reformas de bases fosse adotado à época, outra seria
sem dúvida a situação que este País estaria vivendo. E,
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na hora difícil, na hora dramática foi exatamente V. Ex•
que ao lado dele esteve. Não podemos nós do Rio Gran·
de do Sul esquecer que, por fatalismo histórico, V. Ex•
foi o brasileíro que falou no túmulo de Vargas e no túmulo de João_ Goulart, no último momento das suas despedidas. Por isto, como gaúcho trago com grande
emoção o afeto, o carinho, a admiração do Rio Grande
do Sul pelo nome de V. Ex.• Tenho certeza de que o pronunciamento que V. Ex• fez aqui é da maior importância
e do maior significado, exatamente pelos elogios, pelo
respeito e pela solidariedade que V. Ex• está recebendo
de todo o Senado. E haveremos, passado o momento alegi-e e triSte, triSte pelã -despedida, alegre por vossa ascençào ao Governo de Minas Gerais, haveremos de reler
o discurso de V. Ex•, haveremos de meditar com profundidade o s-eu conteúdo, a sua aula, no sentido do problema sêríõ-CfUe atravessa essa Nação,_das dificuldades que
temos no campo econômico, social e institucional, e da
importância de _buscarmos soluções concretas, democráticas, que venham do povo, para que possamos encontrar as devidas soluções. Tenho certeza de que nessa luta
que temos pela frente, importante, importantíssimo será
o papel de V. Ex• V. Exf que foi um homem de coragem,
um homem de bravura nas grandes decisões haverá de
estar presente. E se foi Minas que fechou as portas do
processo_ político em 1964, tenho certeza de que, com V.
Ex• à frente do Governo de Minas Gerais, ali haverá de
· nascêr as lUZes para a abertura democrática que o Brasil
está a necessitar. (Palmas.)

O SR. TANCREDO NEVES~ Senador Pedro Simon, as pahiVfãs de V. Ex( muito me desvanecem. A
política é destino, escreveu Napoleão.- E o destino me
aproximou muito do Rio Grande do Sul, o destino me
vinculou muito aos homens do meu Estado; pude participar, na intimidade dos últimos anos de sua vida, do
maior de todos os gaúchos e brasileiros deste sêculo, Getúlio Vargas. Conheci de perto Oswaldo Aranha, que ti._ nha para coritigo uma acatamento singular; convivi com
Baptista Lusardo que sempre abriu, de par em par, as
portas de seu coração para receber-me. Hoje, eu continuo e_sta amizade na pessoa de V. Ex•, pciis que ela já vinha revigorando através de João Goulart, cuja memória
eu cultuo com o mais vivo dos meus sentimentos. Partilhei com ele, com honra e dignidade do seu destino politico e comO me ale&ra consfatai' i1a medida que os fatos
vã·o seil:do deCantados, reconhecido e vê-lo acatado
numa manifestação de apreço que lhe vota hoje toda a
Nação.Grato às palavras de V. Ex•, guardarei seu aparte
como uma das mais altas manifestações de consagração
pública que eu podia esperar na minha vida de homem
público. E não esquecerei nunca, de que Minas e Rio
Grande do Sul, hoje mais do que nunca, têm que estar
· unidos pelo Brasil e pelo o seu engrandecimento.-0 Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. TANCREDO NEVES- Com muito prazer,nob.re Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Senador Tancredo Neves, é
Com muita alegria que nós estamos a ouvl-lo nesta t-arde
-e quero juntar também a minha palavra, e posso dizer,
assim por delegação dRs eminentes colegas, a palavra de
Pernambuco no momento em que__ V. Ex• se apresenta
·para deixar o Senado da República e assumir e exerCei- as
funções de Governador do_ glorioso Estado de Minas
Gerais. Posso dizer que, ao longo das nossas vidas públicas. diferente tem sido a nossa trajetória, mas nós não
"põdemos deixar de afirmar que vemos em V. Ex• o hom~m_ público a quem não faltam todas as qualidades
para bem dirigir o seu Estado. V. Ex•, podemos dizer,
que ê homem que vê a poHtica como ciência, arte virtude
do bem comum. Por isso, quero trazer neste instante, em
meu nome pessoal e em nome também da bancada de
Pernambuco, os votos de pleno êxito a V. Ex• no exercício das nobres, mas, difíceis funções de Governador de
Estado.

O SR. TRANCREDO NEVES - Senador Marco
Maciel, V. Ex• traz para esta Casa as enormes responsa-
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bilidades de Pernambuco. Pernambuco do Marquês de
Olinda, Pernambuco de Rosa e Silva, Pernambuco de
Agamenon de Mag~tlhães. Essa tradiçã_o hoje se encontra
em V. Ex~ e ela se sintoniza, perfeitamente, com os seus
sentimentos, com a sua inteligência e a sua inteiresa verbal.
Pernambuco está hoje, como sempre esteve, de pé pelo
Brasil, é esse Pernambuco a quem tanto deve a Nação
que aqui está, pela palavra de V. Ex', a trazer-me um testemunho que muito me enaltece.

Grato ao nobre Senador.
O Sr. Josê Lins - V. Ex' me pemiíte- Um aparte?
O SR. TRANCREDO NEVES- Com muita honra.
O Sr. José Lins --Nobre Senador Tancredo Neves, a
vitória âe V. Ex' não foi uma derrota do PDS em Minas
Gerais, foi a vitória -da democracia, que tem sido o ideal
da vida de V. Ex~ ouço, como que-m escuta uma aula, o
discurso que V. Ex• pronuncia. Sem mágoas e sem rancores, V. Ex• apontando dificuldades, mas sempre a
mancheias, espargindo esperanças, que é o que brota
sempre do coração de V. Ex•, quando pensa neste País
tão grande e tão querido. Quando V. Ex• faZia desfilar,
diante da minha imaginação, arrancan-do-as da história
as extraordinárias figuras qu-e ocuparam esta Casa através dos tempos, ·eu me aconchegava aqui, nesta cadeira,
para não toldar o _quadro com a minha modesta presença.
O Sr. Aloysio Chaves - Nãõ apoiado!

O Sr~ José Uns- ~..V. Ex• agora se afasta para assumir o Governo do seu Estado e, quando sua figura caminha ao longo da estrada ao encontro do seu povo, eu não
posso deixar de sentir, Senador Tancredo Neves, que V.
Ex• estã entre aquelas figuras que rememorou, completando a galeria com realce. V. Ex• vai governar OSCU_Es·
tado, um Estado onde, no dizer do poeta, o povo dispõe
de 70% de ferro nas calçadas e 90% de ferro na vocaÇão
libertária. É_ bom que V. Ex• vá._Qo alto dos cerras esverdeados de Minas Gerais a voz de V. Ex•-pondCrada e
pacifiCadora, será melhor ouvida. Do alto daquelas
montanhas melhor se esbaterá, sobre o fundo dos céus
deste País, a figura extraordinária dO brasileiro, a figura
extraordinária do estadista que V. Ex• foi, é e será.

O SR. TRANCREDO NEVES- Senador José Lins,
V. Ex• hoje abusou do _direito de ser bondos-o para com o
seu colega, As suas expressões muito me cativaram. Possa eu- e dirijo a Deus um apelo fervoroso neste sentido
- possa eu - repito - corresponder a esses vaticfriios,
a esses conceitos que valem para mim como um testemunho de que não foi inútil a minha apagada vida pública.

O Sr. João Calmon - Eermita-me um aparte?
O SR. TRANCREDO NEVES- Com prazer, nObre
Senador.
O Sr. João Calmon - Senador Tancredo Neves, un"J
rio de ãguas tranqüilas, o Rio Doce, une os nossos Estados, o_ de Minas Gerais e ó do Esplríto Santo. Temos
tantas afinidades com Minas Gerais que elegeniOS, nos
últimos oito anos, dois mineii'os para govC:ritarCriú:-terra
capixaba. Em nome do Espírito Santo, como única voz
capixaba presente no dia de hoje, a este Ph!nário, desCjo
recordar que, re(:entc;m1ente. tive o privilégio dC assistir a
solenidade de posse de V. Ex• na Academia Mineira de
Letras. Naquela oportunidade, o escritor Afonso Arillos
proferiu um discurso antológicO, áriafisando rnifleiridade, o mineirismó e a mineíricC. -HOje;·nesta tarde Cclunênica de confraternização SupraPartidária, ·deSejo exaltar
a beleza da minefridade e não -da mineirice~_v:-:EX• deu
uma nova demonstração dessa esplêndida mineiridade,
ao declarar que se despede hoje do Poder Legislativo.
Graças a Deus, V. Ex• não afirmou que se despedirá do
Poder Executivo, depois de cumprir o seU mandatO de
Governador de Minas Gerais. Dentro de mais três ariOs
o Brasil iniciará uma nova etapa de sua vida ·aemOcrática. Foi Um presidCnte militar, o General Ernesto Geisel,
que iniciou o proceSso de abertura democrática em nosso
País. Agora~ o Presidente, também General. João Figuei-redo, prossegue nessa mesma linha, da mão estendida,

a

pregando a necessidade da trêgua. Outro ministro militar, Brigadeiro Dêlio Jardim de Mittos, levanta -outra
bandeira, defendendo a tese de que um civil deve ser o
sucessor do Presidente João Figueiredo. Eu_aproveito a
oportunidade para destacar que não basta que se fale no
Brasil hoje apenas em abertura democrática, em mlo estendida, em trêgua. Devemos ter a coragem de passar a
defender abertamente a tese da rotatividade nos coman~
dos, que é uma tese introduzida nas nossas gloriosas
forças-Armadas pelo Presidente Humberto de Alencar
CaSfeUo Branco, quando decidiu que nenhum general
pode ocupar esse posto por mais de 12 anos e que nenhum general-de-exército com quatro estrelas pode continuar, na ativa, por mais de 4 anos.
Outro militar eminente, um heróí da Guerra da Itália,
um líder da Revolução de 64, o Marechal Cordeiro de
Farias, nas suas memóriis, infelizmente lidas por poucos
brasileiros, defendeu a tese de que chegou a hora da
trinS1'erência do poder aos civis, já que, segundo o Mare·
chal Cordeiro de Farias, não é possível ciue o Presidente
deste País continue a ser escolhido apenas entre os poucos brasileiros que integram o Alto Comando do Exército, ou entre um reduzido grupo de generais de quatro estrelas.
Não poderia deixar de passar estar oportunidade, em
que nos congraçamos, neste bela demonstração suprapartidária e ecumênica, para levantar esS"a tese e pedir a
Deus que, realmente, Tancreâo Neves não considere encerrada sua fulgurante carreira política- na área do Poder
Executivo de sua terra.
Ele preenche todas as condições para vir a ilustrar a
tese da rotatividade dós comandos, tambêm no Poder
Executivo Federal, já que hã quase 20 anci"S o Brasil tem
sido governado somente por Presidentes militares que
realizaram uma obra notável, incontestavelmente notável, embora tivessem cometido erros, porque pertencem,
como todos nós, à miserável condição humana.
Chegou a hora de defendermos a tese da rotatividade
nos comandos, não apenas na área municipal, como já
ocorreu no pleito de 15 de novembro, não apenas na área
estadual, como aconteceu em Minas Gerais, em São
Paulo, no Paraná e outros 7 Estados da Federação, mas
tlrmbêm na área mais ·alta do Poder ExeCUtiVo Federal.
Muito obrigado (Palmas.)
O SR. T ANCREDO NEVES - Nobre coestaduano
do Espírito Santo, muito de propósito, friso a expressão
coestaduano, porque, em verdade, Minas Gerais e
Espírito Santo, no seu espírito, constituem uma mesma
comunidade. Nós mineiros nunca nos sentimos estranhos em terras capixabas, como os espiritos-santenses,
estou certo, jamais se sentem deslocados dentro do território de Minas Gerais.--É uma honra para mim ouvir as
ref~rências de V Ex• , a afirmaçãó_ de seus pridpios democráticos, a rotatividade dos Partidos no Poder, porém, mais do que isso, a advertência partida de V. Ex•,
que tem uma ressonância muito especial. que é llora de
encerrar-se o ciclo atual. para q·ue esta Nação volte novam=ente a recuperar sua hegemonia cívil, que é uma das
características do regime democrático em todos os povos
civilizados.
Grató a V.Cx• pelo seu aparte. (Palmas.)
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V.

EXf-

um aparte?

OSR. TANCREDO NEVES-Com o maior prazer,

Neves.

d sr: IÜiiO-Gueiros..:.. Sénaàor Tancredõ
para
lamento meu, mantenho 3: interrupção <!o precioso e famoso discurso.de V. Ex•, Para falar, não como um antigÕ
amigo e-comp-anheifO-de V. -Exbz9, o --que Para mim Seriã
um prazer e uma honra, mas para falar em nome de um
recêm-chegado a esta Casa, corilo representante do bravo povo do Pará. Talvez essa circunstância me dê_ um
pOUco de autoridade e de oportunidade para me intrometer na -bela peça oratória de V. Ex•, porque, tratancj:ose de alguêm sem grandes vincuiações pessoais conl V.
Ex•, o meu testemunho sobre a bravura, a fidClidade democrática, a compreenção, o bom senso e a prUdência: dC:
V, Ex•, talvez, tenha alguma significação. Apredi a admirar V. Ex• nos tempos, recordados aqui, do Governo Ge-
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túlio Vargas, especialmente naqueles lances draináticos e
trágicos tenn inaram com o suic1dio do grande brasileiro.
E desde aquele tempo. ainda jovem, comecei a admirar
V. Ex• e essa admiração, quero repetir e dizer e frisar
bem a V. Ex•, não é uma admiração isolada, mas é a admiração de todo o povo do Pará, que me colocou aqui,
nesta Casa, para testemunhar seus sentimentos, suas aspirações e seus desejos. Para mim, que comecei a admirar V, Ex~, há tantos anos, chegar agora e verificar que,
apesar de todos os probleinas, obstáculos, dificuldades,
dramas, tragédias acontecidos na vida pública do Brasil,
verificar qUe v: Ex• se mantém o mesmo, o mesmo Tancr_edo Neves do.s tempos difíceis de outrora, é para ~ím
uma liÇão e um· exemplo, tanto mais quanto estou ve_!'ifi- Caiido que V, Ex~, para manter essa lealdade e fidelidade
aos seus princípios. sofre problemas e incompreensões
da parte, at.é, de dedicados correligionários n-OSsos que,
talvez, sejam um pouco apressados e precipitados na ância de democratizar imediatamente o Brasil. Eu não poderia, eminente Senador Tancredo Neves, -deixar de manifestar aqui a palavra do povo do Pará, de gratidão, de
api-eçO, de respeito e de veneração a V. Ex• E já qUe-Outros oradores aqui mencionaram circunstâncias geográficas ou interessantes a respeito da ligaçãO entre os sCus
Estados e o grande Estado de Minas Gerais. quero· diZer
que õ- nosso longíncuo Pará dispõe, hoje, de um progressista município chamado Paragominas, que representa o
encontro de paraenses, de goianos e mineiros, todos trabalhando pela grandeza e progresso da região amazónica. Eu lamento, eminente Senador Tancredo Neves, que
na hora do meu ingresso a esta Casa V. Ex~ esteja saindo
daqui. Mas espero, também, que V. Ex•, noutra tribuna
-e noutras mesas, continui a dar ao Pará e ao Brasil a
mesma lição de patriotismo, compreensão, prudência e
sabedoria,_ porque só atravez desse espírito de compreensão, de boa vontade, de transigência recíproca é qUe po·
deremos sair da situação em que nos encontramos. Deus
guarde V. Ex~ como tem guardado até agora.

O SR. TANCREDO NEVES- Senador Hélio Gucir_os, as palavras de V. Ex• me sensibilizam sobremodo.
Primeir_o,_po_F_que ê a palavra do Pará, diante da qual todos nós brasileiros nos curvamos genuflexo, porque o
Pará foi semPre um dos pólos mais cintilantes da cultura
brasileira; em segundo lugar, porque vem atravez de V.
__ Ex• que eu, em pouco tempo de convívio nesta Casa, já
pude aquilatar a cultura, a dignidade, a bravura cívica,
por isso já estou prevendo para V. Ex•, nesta Casa Alta
do_ Congresso Nacioilal, uma atuação das mais fecundas,
das mais cintilantes e das mais proveitosas para todo o
Estado de V. Ex• e para o Brasil. Muito obrigado a V,

Ex•
O Sr, Roberto Saturnino- Permite V. Ex.a. um a par·
té-?
O SR. TANCREDO NEVES- Com muita Honra,
nobre Senador.

O Sr. Roberto Satumino- Nobre Senador, aflito esta·
va eu há poucos minutos, preso por um compromisso
inadiável, com receio de não chegar a tempo de inserir,
muito mais para meu proveito e enriquecimento da mi·
nha vida parlamentar do queda de V. Ex•, deinserii' meu
aparte no brilhante discurso de V. Ex• Nobre Senador,
quero expressar, em poucas palavras, esta admiração
que herdei de meu pai, admiração que só fez crescer ex·
põnencíalmente com o convivia, com a observação do:s
passos, dos conselhos c da atuação de V. Ex•. V.Ex• é o
homem-pOlitico, o homem público do Brasil, hoje, que
fel'iaTudo_ parà ser um homem reãlizado. por tudo que já
foi e já fez neste País. Entretanto, tem ainda, sobre seus
ombros, uma das responsabilidades mais pesadas entre
todos os brasileiros, porque a expectativa de toda esta
Nação é de que V, Ex• tem ainda a realizar uma missão
histórica e política que excede, e excede de muito, a tarefa gloriosa de governar, e de muito bem governar o Estado de Minas Gerais. Muitas coisas ímportantes estão por
acontecer nesie Pais, em prazo muito breve, Semidor
Tant:teâo Neves. Todos nós sentiinos isso. E sa6eiDOS
também que nada, nenhuma dessas coisas importantes
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acontecerá sem a presença, sem o conselho, sem a
atuação de Tancredo Neves, esse grande Lfder, a quem
quero desejar aqui todo êxito, toda a felicidade, contando com a sua lucidez, para iluminar os caminhos dificeis
que temos pela frente.( Palmas)
O SR. TANCREDO NEVES- V. Ex' feriu a fibra
sensível do meu coração ao invocar os víftculos de amizade que me prendiam ao seu progenitor, aquele grande
Saturnino Braga, o pioneiro das nossas técniCas rodoviárias, aquele que primeiro teve a concepção ampla de
que significavam as rodovias_ para o progresso de nosso
País. Antes de conhecê-Ia só pelo nome, passei a estimálo e admirá-lo, mas sinto-me muitO feliz e espero que
onde se encontra o velho Saturnino Braga, ele deva estar
orgulhoso sentindo nesses momentos em que V.Ex~ voltou à vida pública como Deputado e como Senador a
grande alegria a grande satisfação de haver deixado n~
Brasil quem melhor o possa representar. Grato às palavras amáveis de V. Ex~. (Palmas)
O Sr. Milton Cabral- Nobre Senador Tancredo Neves, me permita um aparte?

O SR. TANCREDO NEVES -

Com muita hoQra.

O Sr. Milton Cabral -

Neste momento inesquecível
na vida do senado Federal, a Paraíba por razões histórícas e políticas, não poderia deixar de estar presente, neste consenso, nas manifestações de apreço, de admiração
e reconhecímento às excelsas qualidades do notável brasileiro que é V. Ex•. Qualidades que V. Ex• exibe com
tanta exuberância. Recolho do brilhante discurso de V.
E~• vâríos ensinamentos: sábios e ricos de experiência
qu~ V. Ex~ acumulou ao longo de sua brilhante_c_arreira e
de suces.c>os na atividade política. Mas um deles V. Ex•
soube muito bem situar: não basta a crftica, as e]tplicações das causas da grave crise econômica em que o
Brasil se debate, é preciso o diálogo de todas as forçaspolíticas para encontrar as soluções. Mais do que nunca
o Brasil deseja soluções para os sérios e graves proble·
mas. Além da trégua pregada pelo Presidente João Figueiredo. entendo nobre Senador Tancredo Neves, que o
Brasil precisa de uma conciliação no mais alto nível e
com as mais nobres intenções, para que possamos de
uma vez por todas, afastar os obstáculos que se antepõe
ao progresso da Nação brasileira. Acimã. dos interesses
partidários, acima das cnveriiênciaS pOlíticas está o destino do Brasil. E é com homens da estirpe moral e política
de V. Ex.• que poderão ser formUladas as grandes so~
luões. V. Ex• que muito nos merece que muíto é admirado e querido pelo povo da Paraíba e, particularmente,
lembro aqui a amizade do velho Severino Cabral e
Drault Ernani, meus familiares, que sempre consideraram V. Ex• um grande amigo. E memorável instante desejo tão-somente que o seu_ Governo seja rico em realizações _e que o povo mineiro, ao término do seu manda~
to, comemore_ R sua administração como uma das mais.
frutíferas, das mais benéficas. Por seu- talento-, e pela sua
competência política!! administrativa. V. Ex~ orgulha o
Brasil.

O SR. TANCREDO NEVES -

Senador Milton

Cabral, V. Ex• é suspeito pata proferir as palavras que
a!::aba de enunciar. São antigos os laços de amizade que
nos prendem, vêm desde o seu progenitor e outra coisa
não temos feito no curso de nossas existências senào con'5-olidar e fortalecer esses vínculos de amizade.
Nào J)IJS::.ü e não devo aceitar a responsabilidade que
', , J~ll•" J.!Cnerosamente, coloca sobre meus ombros. Asoiução d~~ grandes problem:ts nacionais é uma obra de
t0doc:: nóc::, ê uma obra em que devem participar todos os
brasileiros, porque para a-realização dos nossos objeti·-·,.s pr:rrnancntes há lugar para todos aqueles combatentes que, rom lealdade e boa fé, queiram trazer a sua con~
wbuiçào para que o Brt~sil possa realizar, em toda-. sua
plenitude, os seus. objetivos históricos.
Muíto obrigado a V. Ex•
O Sr. B~nedito Canelas- Senador T<~,ii.çredo-Neves,
V. E.x• me permite um ap·arte'?

O SR. TANCREDO NEVES - Com a ma.íor honra,
nobre Senador Benedito Canelas.

O Sr. Ben"edito Canelas - Senador Tancredo Neves,
ainda mocinho, aprendi a admirar o grande líder nacional que foi V, Ex• Uma das maiores honras de minha
vida (oi conviver, como seu colega, quatro anos na Câ~
mara dos Deputados e, depois, quatro anos no Senado
Federal. Pelo muito qu~ aprendi, pela amizade~- pelos
conSelhos e pelas palavras, só posso dizer- a V. Ex•: Deus lhe pague pelos ensinamentos que recebL No Gov"errio de Minas Gerais peço a Deus que V. Ex• tenha a
mesma sorte, o mesmo êxito do grande brasileiro que foi
Juscelino Kubitschek e em sua vida política que V. Ex•
tenha o mesmo sucesso do grande líder brasileiro que foi
Juscelino Kubitschek.
O SR. TANCREDO NEVES - Senador Benedito
Canelas, V. Ex• me deixa realmente aturdido diante da
generosidade de suas palavras. Continue com o mesmo
ân1mo, -·a mesma âeterminação, a mesma coragem, a
mesma bravura, a servir o seu Estado, porque é a melhor
maneira de servir ao Brasil. Muito obrigado.
--O Sr. Martins Filho- V. Ex~ me permite um aparte?
OSR. TANCREDO NEVES- Com o maior prazer.
O Sr. Mafrins filho- Ilustre Seriã.dor Tancredo Neves. V. Ex• fez escola neste País como sim bolo de ponderº"çào ~- Qe bom senso político, merçê de uma vida de!=!icada à causa Pública com indiscutível competência.
Quando V. Ex• deixa nosso convívio para assumir as altas ftfhções _de primeiro mandatârio das Minas Gerais,
essa pedra de toque da História da Pátria, quero
testemunhar-lhe, além de minha estima pessoal, a admiração que nós, seus colegas. nutrimos por V, Ex' cOmo
exemplo em que se constituiu de pacificador da vida
polftica, de_ incansável na-busca do caminho envag§lico
para solucionar as crises que nos arrostam. Obrigado
por- s-eu trabalho e por seu exemplo, Senador Tan_credo
Neves. Devemos muito a V. Ex• pela Democracia brasi·
letra que aspiramos conquistar.

o· sR. TANCREDO NEVES- Senador Martins Filho, levarei na minha gratidão as palavras de V. Ex•,
elas, em verdade, muito me desvenecem e muito me enaltecem. Não esquecerei nunca deste momento em que as
ouço, porque sei do valor moral que V. Ex~ representa na
polítíca brasileira.
O Sr. Marconde.s Gadelha- Permite-me um aparte,

Senador?
O SR. TRANCREDO NEVES- Com o maior prazer.
O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Senador Trancredo N ev(;S, quero tambêm congratular-me por este discurso, já histórico, com que V. Ex.• brinda a Casa ria tarde de hoje. O Senado Federal há de sentir muita falta do
Parlamentar brilhante, do formulador exemplar, da capacidade de liderança e do cavalheirismo com que V. Ex•
se tem havido em suas lides congressuais. Minas Gerais
ganha um administrador com visão uriiversatísta. que,
aiora, consagrado e fortalecido nas urnas, dará, certamente, pleno curso ao talento extraordinário que Deus
lhe deu. Em ambas as circunstâncias, V~ Ex• terá ;ido
testemunha, agente e fiel depositário da enorme transformaÇão política por que pasSa este País neste momento.
E, eu não poderia esperar, Senador Trancredo Neves, do
Governador de Minas Gerais, palavras outras, neste momento, que não estas de inspiiaçào c de otimismo num
momento de profundo desalento por que passa a nacionalidade. Percebeu V. Ex•. com a argúcia, com a perspicácia, com a cuidadc que lhe são peculiares, que a abertura política é também um valor econômico .em_si, pela
renovação p-rofUnda que promove noS quadros administrativos deste País. Sabe V. Ex• que a importância de
uma Nação não depende, necessariamente, do seu estoque de capital em dado momento, mas da qualidade de
~--· sCu..S rec.ursos humanos, das suas lideranças. e da aptidão
geral da sua população cm aspirar e em .construir. Veja
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V. Ex• que, daqui a pouco, vinte e dois outros colegas
seus tomarão posse nos governos estaduais. Ontem foram quatro mil prefeitos. 70% dos quais menos de trinta
anos de idade, centenas de Deputados, milhares de vereadores, tudo ·isso significando um novo alento, um
Congresso renovado, iilclusive com m~íoria de Oposição
em uma de suas Casas, tudo isto significa, Senador Trancredo Neves, que nós estatpos num momento de liberação da inteligência nacíOnal, e que a criatividade deste
País estâ solta. O que precisamos é de lideranças com
essa visão.larga de V. Ex•, capaz de congraçar issas
forças, capaz de soma"r as virtualidades deste País para a
superação da crise económica. Sabe V. Ex• muito bem, a
superação do autoritarismo foi obra de consenso nacio~ãi: a superação da crise económica também hâ de se
proce.<>sar da mesma maneira. Meus parabéns a V. Ex•,
porque, enquanto houver lideranças da envergadura, da
representatividade e da estatura de V. Ex•, falando esta
linguagem, convocando a Nação à concórdia, ao entendimento no rumo do progresso, as nossas esperanças não
haverão de sucumbir. (Palmas. J
~O

SR. TRANCREDO NEVES- Agradeço o teste-

munho de V. Ex.' Ele, realmente, vem enriquecer a nossa
modesta biografia. 1:. o testemunho de uma inteligência
moça, de um homem preocupado com o destino nacional, com um homem atormentado com os problemas do
nosso povo.
Imensamente grato a V. Ex'
Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuando no nosso
discurso. afirmo:
Se a ação do radicalismo ideológico é desagregante, a
do radicalismo partidário, levada ao extremo é infecunda e esterilizante, Impede as reformas, paralisa a administração pública, gera o facciosismo do Governo e leva
as oposições aos protestos do sectarismo, ditados pela le·
são dos seus direitos e pelo desrespeito às suas prerrogativas.
A Nação na fase atual de sua evolução não comporta
nem lutas par_tidárias acirradas, nem luta de classe exacerbada. (Palmas.) Há que encontrarmos, com urgência,
o ca~inho do- entendimento, se não em torno dos
problemas menores do nosso povo, certamente em torno
dos graves e complexos problemas de nossa ordem institucional e econômico-financeira.
Debatemos esses problemas com elevação e patriotis~
mo, retiremo-nos dos gabinetes fechados da autosuficiência tecnocrata, vamos expô~Jos as sol da praça,
através de estudos e amplas discurssões nas duas Casas
do Congresso, em que os erros sejãm apontados, as falhas corrigidas, fixadas novas diretrizes e adotadps novos rumos para o destino do Pais.
A perplexidade que aí está pode nos conduzir à estagnação, o pior dos flagelos a atingir um povo que precisa,
anualmente, de ~riar no mínimo um milhão e quinhentos
mil empregos para assegurar a sua estabilidade social.
União nacional, diálogo, entendimento, conciliação,
trégua são nomes de um estado de espírito que estã se
formando na comunidade nacional ávida de segurança,
t~merosa em -face do~ a~o-;;tecimentos, aflita e angustiada
na ausência de perspectlvas ensolaradas. (Palmas.)
O Br.asH dos n.ossos dias não admite. nem o exclusivismo do Governo nem o da Oposição. Goyerno e Oposição, acima dos seus ol:ijetívos potíticos, têm deveres
inalienáveis com o nosso Povo. Mantenha-se cada um
inqucbrantavelmenti:! fiel aos seus programas e compromissos. Não há po~ qu_e arriar bandeiras ou renunciar
prir.tcípios, porque seria uma inqualíficável traição, mas
que se encoritre um terreno limpo e nobre onde todos
possamos nos encontrar emancipadas de preconceitos e
!ibertlls de idiossincrasias para a obra comum do engran~
decimento nacional.
O passado em horas menos. graves, com Paraná no Im·
pério, com Marechal Dutra na República, com Gabiiletê
que presidimos ainGa recentemente, foi possível a convergência de todos os esforços para controlar as crises
que colocaram em risco as instituições.
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Não será agora, com a Pátria sacudida pelo vendaval
de uma crise de proporções oceânicas, que háVeremos de

assistir ao seu socobrar, inibido de qualquer iniciativa,
porque, confessemo-lo sinceramente, porque estã nos
faltando grandeza nas decisõ~s e coragem nas iniciã.tíVas.
(Palmas.)
Vamos nos valer ainda u_ma vez da palavra sempre
ilustre de Afonso Arinos, que nos traça um roteiro preciso nessa sombria encruzilhada em que nos encontramos.
Oiçamos o mestre:
"Parece_ cada vez mais evidente que o caminho da
recuperação brasileira é o da composição, nUnca o
da confrontação, o livremente consensual e não o
autoritarismo impositivo, o Jurídico e não o tecnocrático."
Sr. Presidente. Srs. Senadores.
Com que profundo pesar encerro hoje a ininha obscura vida de parlamentar.
O Sr. José Sarney.- Permite V. Ex• um aparte?_
O SR. TANCREDO NEVES- Com o maior prazer.

O Sr. José Sarney - Seilador Tancredo Neves, não
vou apartear V. Ex• como Presidente do Partido Democrático Social. Em nome do meu partido, fala, neste plonãrio o nosso Líder Senador Aloysio Chaves, e S. Ex' jã
o fez. Quero apaiteá-lo em primeiro lugar, como antigo
companheiro de V. Ex'. e, posso dizer, amigO de V. Ex•
fui sempre, nesta Casa e ao longo da minha vida pública,
um político que ri.LinCa achOu excludente a palavra amigo
da palavra adversário. Poucos homens, neste país, podem testemunhar o quanto_ é difícil a arte e a ciência de
governar, quanto V. Ex" pode testemunhar o quanto os
governos são injustiçados, V. Ex' pode testemunhar o
quantO é difícil a tomada de decisões. Esse testemunho
de V. Ex' é um teStemuriho feito pela vida. Se eu tivesse
que escolher, na rica participação de V. Exf. na vida
pública deste País, um instante indelével, que fixasse V.
Ex• como- um grande homen público, eu não escolheria
este instante da vitória, em que V. Ex• recebe, com as luzes e as palavras amáveis e carinhosas da Casa,, a consagração de sua vida pública, eu escolheria um momento
de derrota. Seria, certamente, aquela imagem que guardo de V. Ex•, aquela figura que era quase uma scirhbra,
ao lado do caixão de Geiúlio Vargas, naquele momento
em que José Américo chamou .. um o-caso de sang'Jle... V.
Ex• também testemunhou episódios os mais dramáticos
da vida pública brasileira e é; certamente, essa experiência, essa vivência que Taz de V. Ex• a aliança do homen
ameno ao político_ conciliador. E, no momento em que
V. Ex• fala, nesta Casa e neste instante, em conciliação,
em trégua, em entedimento, pra nós a exportação de V.
Exba9 calha profundamente, sobretudo porque nós temos, desde o início da nossa caminhadat a palavra do
Presidente Figueiredo; estendendo as suas mãos, numa
abertura permanente a esse entendimento do reencontro
da Nação, para que ela não possajamilis sef-dividida entre o bem e o mal, os que são condenados à salvação e os
que são condenados à perdição. E se nós pudéssemos,
além das palavras, dizer que o Presidente praticou o
maior gesto de conciliação, diríamos que foram as
eleições realizadas no ano passado, porque atravf:s delas
foi possível estabelecer-se esse diâlogo, não s6 entre os
PolítiCos, ·mas entre os p-olíticos e o povo, construindo e
abrindo uma nova etapa da vida política brasileira. Assfm, tenha V. Exf. a certeza, de nossa parte, que estamos
prontos para transformar a palavra trégua, não numa
simples palavra, porque a trégua pressupõe Q quê:1 Uma
cessação de ho6tilidades. Para quê? Para ericontra o entendimeri.to ou para recolher mortos. No nosso caso,
graças a Deus, não ê o segundo, mas é O primeiro. Estamos no momento de não abandonar ás 'nossas posições,
como faz V. Ex', com-a veemência com que tem feito e
com a veemênCia que n6s fazemos. Mas, há um terreno,
que é o terreno comum do interesse público que, neste
instante, o Brasil está exigindO de todos nós. O povo brasileiro, nas eleições~ foi sá.bio quando recusou o caminho
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da radicalização, e escolheu homens como V. Ex•para
comandar grandes Estados da Federação. ];: essa vontade do povo brasileiro, que está presente hoje e que deve
estar presente na nossa atuação politica. E posso dizer a
V-. Ex' que não é outro o sentimentO--dO Presidente Fí_guciredo, de poder terminar o seu mandato, vendo a
nação reencontrada, reconciliada. Mas, para: isso, é-necessário que aqueles apelos de V. Ex• sejam dos que nunca tenham uma mão única, como tem feito' V. Ex•, e sím
v~lido para os dois lados. Ouvimos apartes a V. Ex•, re~
lembrando Minas em 1964, numa condenaç_ão aqueles
anos com um resquício de ressentimento. Muitos campa~
nheiros nossos de 1964 acompanharam V. Ex• para leválo ao_Governo. E, em Minas, eles lutaram, naquele tempo, com o mesmo idealismo com que hoje lutam ao lado
de V. Ex•. Assim encontrados, reconC1liados, nós todos
podemos prosseguir essa segunda etapa do aperfeiçoa~
menta democrático, de que o Presidente falou na sua
Mensagem. Por isso, o discurso de V. Ex•, será menos o
discurso de despedida, mais um discurso político, e, sem
dúvida, um marco import-ante, hoje no debate político
brasileiro. E quero dizer a V. Ex• que,- não ía dar este
aparte com essa conotação se não fossem as palavras de
V. Ex•. - O meu desejo era chegar neste Plenário e relembrar a V. Ex• a longa convivência. Talvez, seja eu um
dos poucos e dos mais raros companheiros que testemunharam e participaram com V. Ex• desses episódios desde o Palácio Tiradentes. E é essa longa convivência, essa
longa amizade que me faz desejar êxito ao governo de
Minas Gerais. Governo para V. Ex' não terri segredo,
porque governo tem sido o barro do seu trabalho ao longo de sua vida pública. (Palmas)
- OSR. TANCREDO NEVES- Senador José Sarney,
a nossa vida pública tem se conduzido sob dois signos: o
do amigo e o do adversário. Nunca nos foi posSrvel cruzar os nossos caminhos, sempre estivemos em linhas paralelas, lutando, cada um de nós, pelo que, no nosso en~
1endimcnto, nos parecia mais acertado.
V. Ex• advoga com entusiasmo a tese da conciliação e
da trégua, mas permita V. Ex• que lhe pondere que aresponsabilidade maior no desarmamento dos espíritos, a
responsabilidade maior para a compreensão entre todos os
brasileiros deve partir justamente do Governo e do
seu Partido. (Muito bem! Palmas.) E, infelizmente, no
curso desses anos, isso não tem acontecido. E lamentável
registrar que a oposição brasileira nunca foi tratada com
a dignidade a que ela tem direito, e nunca foi -Considerada pelo Governo como uma força das mais atuantes e
das daS' mais importantes na reconstrução nacional.
Fico muito contente de V. Ex• a esta hora]â nos faz, a
nós da Oposição, essa justiça de achar que somos interlocutores dignos para que junto possamos, realmente,
soerguer esta Nação da situação deplorâvel a que ela foi
conduzida por lastimáveis aconteCimentos com os quais,
mercê de Deus, a Oposição nada tem que ver.
O Sr. José Sarney - V. Ex' permite, nobre Senador?

prolongadas.}
O SR. TANCREDO NEVES- Vamos caminhar juntos, sem a preocupação de acerto de contas, mas com a
preocupação de responsabilidades recíprocas. Realmente, a hora é extremamente grave. o que o povo brasileiro
espera, de Governo c Oposição, é que estejamos_à altura
das graves responsabilidades históricas que incidem
sobre os g_ossos ombros.
O Sr. José Sarney - V. Exfo permite?
, O SR. TANCREDO NEVES- Com prazer.
O Sr. José Sarney - Senador Tancredo Neves, não
desejaria, de inaneira alguma, transformar o discurso de
V. Ex• num discurso de controvérsia. Mas, acho que V.
Ex•, no momento em que prega justamente o desarmamento dos espíritos, faz uma injustiça ao afirmar que jamais tivemos esse tratamento de respeito em relação à
Oposição. Basta ver a tamanha injustiça de V. Ex• V. Ex•
recebeu, de quase a totalidade de nossa Bancada, mensagens de apreço, de reconhecimento e de homenagens.
Então, jamais V. Ex• pode nos acusar de não ter essa pre-
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disposição para o entendimento. O Presidente Figueiredo _começou o s:eu Governo com as mãos estendidas e um
gesto de conciliação como eu disse e devo repetir maior que ele podia praticar. Sua Excelência praticou,
praticou na anistia, na sua obstinação pelas eleições diretas, na sua participação e no seu empenho pessoal em favor da abertura política deste País. Essa justiça V. Ext.
não pode negar ao Presidente, e V. Ex• o tem dito. V. Ex•
não -pode deixar de fazer essa afirmação hoje, quando
prega o desarmamento dos espíritos. V. Ex• vai para o
Governo de Minas Gerais, mas vai.Sabendo que a sua tarefa em favor das instituições está facilitada, porque ela
foi aberta pelo patriotismo, pela decisão do Presidente
João Figueiredo.

O SR. TANCREDO NEVES - V. Ex• me perdoe,
mas não ·coube a mim imprimir conotação políticopartidária ao meu discurso. Foi V. Ex• que, num ap3rte
candente, fez a apologia da concórdia, da conciliação nacional, e deixou muito claro, nas suas palavras, que era o
Partido de Oposição que estava criando dificuldades.
Precisamos nos encontrar, em terreno comum, para dar
ao Pais melhores dias e, ao seu povo, horas de mais segurança, paz e felicidade.
Mas não desejo, de maneira nenhuma- e V~ Ex• vaime permitir- não entrar, neste momento e nesta hora
em que sou alvo de considerações especiais de todos os
meus pares, correligionârios e adversários, descer o meu~
discurso para um debate que, sem dúvida, terã outra
oportunidade, em outras sessões deste Senado, travado
por V. Ex' com parlamentares mais habilitados, mais
competentes do que eu para focalizar o assunto. (Palmas
prolongad~

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com que pesar encerro,
hoje, a minha obscura vida parlamentar.
A emoção me comprime o coração; só não o estraÇaIha, porque levo comigo a certeza de que aqui, nesta Casa, em ambas as Bancadas, na do Governo e na da OpOsição ficam valorosos legionários da liberdade, que não
permitirão, enquanto forças- tiverem, que jamais se apague do altar da Pátria a lâmpada votiva da Democracia..
Sem ela, a vida se torna vil, os homens se corrompem
na subserviência ou na violência, e a Pátria escraviza~"'
pede_ o senso de sua própria dignidade.
A nossa geração viveu e assistiu de perto o qUe é o liberticídio. Que aquela época sinistra seja proscrita e para
sempre da nossa História. Aos que ficam, as ~omenagens do nosso respeito e admiração. Aos que aqui estiveram e não mais se encoritram, cujo convívio tive a honra de participar, na impossibilidade de Tributar a todos o preito de minha veneração, eu os saúdo na pessoa de três grandes colegas, que
ampliaram e iluminaram os parâmetros desta Casa veneranda.
Do lado do Governo, eu invoco Jafbas Passarinho,
bravo, culto e ideaiista. (Palmas.) Nele o Governo nos
anos em que aqui esteve encontrou o mais nobre e competente e dedicado defensor de suas teses e posições,
expondo-se, não raro, a um calculado sacrificio poUticO
para não faltar aos seus deveres de lealdade.
Do lado da Oposição, Paulo Brossard, (palmas} que
- elevou aos mais altos píncaros da dignidade parlamentar
a atuação oposicionista do Senado. A sua passagem entre nós ficou assinalada nos nossos anais como uma das
fases mais cintilantes de nosso vida parlamentar. Orador
_ de eloqUência arrebatadora, com uma imensa cultura
humanística- e jurfdica, infundia-lhe compacto respaldo,
dominou essa tribuna com os arroubos de sua oratória,
os raios de suas objugatórias, os golpes fulminantes de
suas críiíCas implacáveis, sim"pre armado da mais perfeita ética, a revestir, na coragem indomável, uma bravura
que O finpós definitivamente na galeria dos grandes homens públicos do nosso País.
E, por último, reverenciamos aquele que, pelei. sinceridade de sua pregação, o calor de suas convicções, o
sublime devotamento de sua existência a um ideal, ultrapassou as barreiras partidárias para se tiãnsformar num
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símbolo da nacionalidade, na sua luta edificante por um
Brasil mais justo, humano e digno. Eu me refiro aTeotônio Vilela. (Palmas.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não hã por que nos dei-

xarmos tomar de pessimismo ou de derrotismo em face
do nosso futuro. As crises passam e o Brasil fica. O que
nos cumpre é preserverarmos na peleja pela dignificação

da sua consciência democrática, exterminando o arbítrio
onde quer que ele se instale, revigorando e humanizando

a sua economia, para que miséria seja banida do nosso
território, aprimorando a sua cultura para fazer dela o
instrumento da definitiva eriiilncípação do nosso povo.
Essa a nossa cruzada. Nela não hã lugar para os pusilânimes, os céticos, os apâtridas e nem para os expeliadores da nacionalidade. Vamos para a luta, que nela hã
lugar para todos os combatentes que não perderam a f'e.
não desertaram do ideal e nem se acorvadaram diante do
sacrificio. (Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é
efUsivamente cumprimentâdo.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE ii/03(83 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTEO SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o $eguinte discurso.) ---Sr. Ptesidente, Srs. Senadores:
Na verdade eu me inscrevi para, nesta sessão, voltar a
tratar daquele assunto, que reputo importante, sobre os
estudos do Centro TécniCo Aeroespacial, de São José
dos Campos.
Acontece, Sr. Presidente, que não terminei de coligir
os dados de que necessito para corporificar o modesto
pronunciamento que desejo fazer nesta Casa. Mesmo
que estivesse de posse de toda essa documentação, eu teria que atender a pedidos de alguns colegas, principalmente do Nordeste, para que deixasse este meu pronunciamento para meados da próxima semana, porque todos, como V.Ex• sabe, estão viajando para seus Estados
a fim de assistirem, comO jâ -dissemos aqui, às posses dos
seus governadores e os que não têm posse a assistir demandarão aos seus Estados para aproveitar esses dias,
praticamente um recesso branco do Senado e da Câmara
do Deputados.
Por conseguinte, Sr. Presidente, agradeço a gentileza
de me ter concedido a palavra neste final de sessão, mas
eu prometo aos colegas que logo -que preparado esteja
este meu modesto discurso, eu me inscreveri e falarei
aqui na minha tribuna. Muito _obrigado. (Muito bem!)

DISCURSO DO SR. FÁBIO LÚCENA. PROFERIDO NA SESSÃO DE 4-3-83, QUE SERE-PUBUCA POR TER SAlDO INCOMPLETO
O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Com amparo no art. 153, § 89, da Constituição Fede~
ral, compareço pela primeira vez a esta tribuna, trazendo
comigo procuração lavrada nas urnas livres de novembro por cerca de 60% dos eleitores do Estado do
Amazonas.
Aqui venho substituir noméS ilustres. por todos os
títulos, que pontificaram neste Parlamento e que tão alto
elevaram o nome e o conceito do meu Estado.
Desta tribuna discursaram Waldemar Pedrosa; Álvaro
Maia - o saudoso e tão inesquecível Ãlvaro Maia;
Arthur Viigílio Filho, da geração dos aqui mais idosos,
Líder do Governo João Golilart, e que enfrentou a borM
rasca revolucionâria e com fibra e honra caiu de pé, sob
o guante da cassação do poder do arbítrio.
Não alimento a pretensão de os substituir, porque reconhecidas são as minhas limitações, nótadamente as de
natureza intelectual.
Venho do Amazonas, e nos 1.782 comícios, durante a
memorâvel campanha, sempre os começava com estas
palavras que são paródia de um ditado existente no Mé;tico: .. Pobre Amazonas, tão perto de Deus e tão longe
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do governo" - o Amazonas, Sr. Presidente, esquecido
pela Nação brasileira , o Amazonas cuja história hoje
não se ensina nem mesmo nos bancos escolares do meu
Estado, tamanha a subversão da política educacional em
vigor neste País, que faz com que os naturais dos Estados
desconheçam as suas pi:-6prias fontes, as suas próprias
origens.
Fui um dos primeiros que aqui cheguei não era objeti-vo meu usar hoje desta tribuna, tanto que a inscrição que
ontem fiz cancelá-la. porque necessitava, em primeiro,
ouvir, estudar, escutar os mais experientes, seguindo o
sâbio corisdho de Emerson: "todo aquele que tem algo a
me ensinar, este é meu mestre".
Assim, Sr. Presidente, não ê esta bem uma pré-estteia,
porque sinto, tenho a consciência de que necessitava de
mais alguns dias, de mais alguns meses, para poder
dirigir-me a pafes tão ilustres, representativos dos luminares mais expressivos da inteligência da Pátria brasileiR
-~ra. Também não venho dar explicações sobre fatos conhecidos. Venho exercer um legítimo direito de de(esa, a
mesma defesa, cons~ante as lições de Rui, que, às vezes,
assume 'çonotação até religiosa, que coloca o defensor
bem perto, quase na vlzlnhança da divindade.
Ontem o ·eminente-Senador Mário Maia, pelo Estado
do Acre ~ o Acre que os cearenses, sob o comando dos
gaúchos, anexaram ao Brasil, e que hOje tem a sua população expulsa do territ6río acreano pela irresponsabilidade da política económica, notadamente no setor da
borracha, ali implantada pelo Governo Federal, o acreano que _emigra para ·a Bolív-ia, depois de os bolivianos,
~om a penetração dos cearenses serem transformados em
brasileiros - indagava ao Plenário: por que fui cassado?
Que crime cOrrieti? Gostaria de saber. Não o disse S. Ex•,
mas talvez para penitenciar, para refletir e não tornar
nl.aiS- a cometê-los. Nisto o Senador mais jovem da história da RePúOlíca, de inteligência percuciente; íritervem
num aparte ao discurso do Senador pelo Acre e afirma
que a resposta à pergunta do Sr. Senador Mário Maia
poderia ser dada pela Bancada do PMDB, porque nesta
Bancada havia um Senador, o eminente professor e Ministro Severo Gomes, figura pré-eXcelsa da Pátria, nascido em São Paulo, no grande São Paulo, que se levantou,
em 1932, com armas na mão, em defesa da constitucionalização do País, e que hoje; Sr. Presidente, não mais
com armas na mão, ·mas com o apoio global da Nação,
haverâ de conduzir o povo brasileiro à conquista da Assembléia Nacional Constituinte. Como a atribuição daresposta fái outorgada pelo eminente Senador pelo Rio
Grande do Norte à Bancada do PMDB, tomei a liberda-- -1fe de pedir ao senador acreano a oPortunidade de dar a
resposta, e disse aõ Senador pelo Ãcre que S. Ex•, -à
moda do seu colega, o eminente Senador Hélio Gueiros,
do Pará, de quem o ArTiazonas é uma dâdiva, porque a
foz do rio Amazonas é jurisdição política, Social e sociológiCa do Parã, e a história, a geo-política demonstra qu-e
todo povo que domina a foz de um rio domina o rio inteiro-:_ aí estão _os rios Nilo, Danúbio e MissiSsipe
monstrarem esta verdade geopolítica~ Havia sido cassado pelo ex-Presidente desta Casa quando S. -Ex• exercia
_um posto ministerial no governo do Marechal Costa e
Silva. Foi o bastante, Sr. Presidente. O eminente conterrâneo de Rui Baibosa, Senador Lomanto Júnior~ de tantas tradições liberais em seu Estado, que lamentavelmente se encontra ausente, porque deve estar em confabulações, nesta hora, com seu grande amigo, o exR
-=-governador António CarlOs de Magalhães, chainóuRme
de CãlunfadOi; de injuriador, de difamador, apenas por
um-apãrte s-i:m maiores pretensões, a não ser a de me desjncumbir de uma atribuição que me fora outorgada por
ilustre representante de Partido Democrãtico Soda!.
- Oni, Sr. -Presidente, vamos ver se caluniei, se injuriei,
se difamei essa figura indiscutivelmente ilustre por todos
os tftulos que existe nesta República, que é o ex-Senador
Jarbas Passarinho, que tanta falta faz nesta Casa. Faz
falta muito maís para a Amazônia, porque eu gostaria de
discutir com ele os motivos, sendo ele o porta-voz da
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Amazônia exercendo parcela substancial no Poder, comensal, no bom sentido, dos governantes. Gostaria de
saber por que S. Ext, durante tantos anos no Poder, consentiu que nesses 18 anos a Amazônia sofresse, como
vou provar, o maior processo de empobrecimento' de que
se tem notícia na História da nossa grande Nação.
O Sr. Mário Mata- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Fâbío Lucena?
O SR. F ÃBIO LUCENA - Eu darei o aparte assim
que mencionar o decreto ...
O Sr. Mário Maia - Agradeço a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA - ...assinado pelo exMiriistro JarbaS -PasSãririho, que cassou o m8.ndato de V.
Ex•. Está aqui o decreto, Sr. Presidente, publicado no
Diário Oficial do dia 13 de fevereiro de 1979. Com base
no art. 49 do Ato Institucional n9 5, com a assinatura do
Ministro Jarbas Passarinho, foi cassado o mandato do
Deputado Federal, na época, hoje Senador Mãrio Maia.
Em outro decreto, de 30 de abril de 1969, também com
a assinatura do MiniStro J'ãrbas Passarinho, foi" cassado,
por sinal na cabeça da lista, o mandato do Deputado Federal Hé:lio da Mota Teixeira "Giieii-os, hoje Senador pelo
Estado do Pará.
Onde estâ a injúria, a calúnia, a difamação? Citei fatos
publicados no Diário Oficial. da União e teria que consumir 48 hOras nesta tribuna para ler todos os decretos de
cassação~ de rilandatos assinados pelo Ministro Jarbas
Passarinho. Aqui estão em meu poder e peço que façam
parte integrante deste pronunciamento, decretos que cassaram o mandato e suspenderam os direitos políticos, assinados pelo Ministro Passarinho, de 306 cidadãos brasileiros.
Antes de prosseguir, tenho a honra de ouvir o nobre
Senador Mário Maia.
O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Fábio Lucena,
jovem representante da Amazônia, cOm muito orgulho
para nós da grande Região Norte, aqui na Casa: Maior
_do Congresso Nacional, o Senado da República. Em verdade, na tarde _de ontem, nós pronunciávamos um modesto discurso de protesto contra a Lei de Segurança Nacional a qual servia de amparo àqueles que, da boca para
fora, falam diariamente em democracia e restabelecimento da ordem democrâtica, neste País, mas que praticam, diária e persistentemente, os a tos da violência e da
intolerância, porquanto nós veríficávamos, afraVés -do
noticiário ·da imprensa, que o Sr. Ministro da Justiça estava encaminhando à Procuradoria Geral da República
pedido de processO sobre jornalistas da Folha de S. Paulo, porque estes procuravam veicular a verdade ao povo
brasileii-0 de uma mfriími:l. parcela dos escândalos que estão a estremecer este regime, depois desses 19 anos de
desmandos. Nobre Senador, nós verificamos que está
havendo um terremoto neste País e parece que esta Casa
n·ão se apercebe dos tremores que ameaçam as bases das
instituições dernocráticas_e ameaçam sucumbir as criaturas nos seus escombros. Há. bem pouco, ao início de nossa Legislatura, Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República fez um apelo aos políticos para que se atenda
a um momento de trégua. Afirmo a S. Ex• e à Lider3.nça
do Governo nesta Casa que se a trégua ê para cuidarmos
dos vivos, nós estamOs dispostos a cooperar e vamo-nos
irmanar para que possamos salvar a Nação moribunda.
Mas se a trégua é para enterrar os mortos, vamos cavar
as sepulturas, porque o coveiro está ai para cumprir o
seu destino - o Fundo Monetário Internacional. Ora,
nobre Senador, V. Ex•, ontem, no seu aparte ao meu modesto pronunciamento, absolutamente não procurou
nem teve a intenção, e a Casa toda foi testemunha disso,
de atingir a pessoa de S. Ex' o ex-Ministro, ex-Senador
da República e ex-Presidente desta Casa, Jarbas Passarinho. V. Ex~ apenas citou um fato inexorâvel do comportamento de S. Ex•, como Ministro de um Governo da
chamada Revolução, que foi solidário em vários atos de
violência contra as liberdades públicas de seus compaR
nhciros nesta Casa e_em outras Casas representativas do
pÕvo brasileiro, porquanto temos aqui em mãos, e íamos
passar- a V. Ex~: mas V. Ex• já possui o doCumento -de
uma página negra que macula todo o brilhantismo e apa-
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ga toda a defesa que S. Ex• o seu colega Lomanto Júnior
fez aqui de Jarbas Passarinho. Porque S. Ex•, com todo o
seu brilhantismo, quando foi solidário com- õ Presidente
Costa e Silva, assinando atas de cassação, suspendendo,
inconseqaentemente, os direitos políticos de centenas de
cidadãos, sem atentar para as conseqaências desastrosas
desses atas sobre as famílias, sobre as esposas e sobre os
filhos pequenos desses cidadãos, ao assinar esses editas
Violentou a democracia e a liberdade, Portanto, S. Ex• o
Sr. Jarbas Pas~arinho foi citado por V. Ex• por fatos que
estão inseridos na História. E V. E~• arrematava que S.
Ex• havia recebido o julgamento daqueles que podiam
julgá-lo, que era a consciência eleitoral do povo do Pará,
que disse_ ao Sr. Jarbas Passarinho que ele, com toda a
sua inteligência, com loda a sua eloqüência, havia macu~
lado as liberdades públicas no Brasil, quando se solidarizou, num edito arbitrário e golpista, com o ex-Presidente
Costa e Silva. Portanto, nobre Senador FábiQlu_cena,
estou solidário com V. Ex• no discurso que faz com tanto
brilhantismo, nesta Casa, defendendo~se d_aqueles adjeti~
vos que, imerecidamente, foram jogados contra y. Ex• O
brilhantismo, a lhaneza e a tranqüilidade de V. Ex',
como um anteparo cristalino, fez com que eles caíssem
ao chão, porque as palavras do Senador Lomanto Jú~
nior,-ínsinuando que V. Ex~ teria injuriado ou Caluniado
o Senador Jarbas Passarinho, não tinham, absoluiamente, fundamento, porque a História registrOu como verda.:
des os fatos que V. Ex• colocava em evidência no seu
ap<~rte. Agradeço a atenção de V. Ex~
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tal da reunião de ontem à tarde. V. Ex• não cometeu ne~
nhuma injúria, nenhuma calúnia, muito pelo contrário,
V, Ex• foi injuriado e caluniado e é o PDS que lhe deve
explicações e justificações. V. Ex• disse e provou: o Sena~
dor JarbaS Passarinho cassou mandatos, o Senador Jar~
bas Passarinho foi derrotado na eleição do Pará. São
dois fatos indesmentiveis, não hâ nenhuma injúria, nenhuma calúnia. Pagou pelo que fez, pelo que fez de mal,
de errado. E V. Ex• estã-se comprometendo a mostrar
que, durante a tal fabulosa gestão de liderança do Sr.
Passarinho, a Arilazônia atíngiu a índices de empobreci~
menta jamais acontecidos em sua história. O que há, Se~
nadar Flávio Lucena, eu começo a desconfiar, é que,
não, talvez, no plenário desta Casa, mas pelos corredores, existem patrulhas sobre as reuniões deste Plenário. E
digo isto porque, na hora em que V. EX• deu o seu inocente aparte a respeito do Sr. Senador Jarbas Passarinho, nem a Mesa, nem qualquer Senador do PDS con~
trariou o seu ponto de vista. Somente ao final da_ reu~
nião, quando as "patrulhas" entraram em ação é que o
PDS foi acionado. para, ai sim, injuriar e Caluniar V. Ex•
Congratulo~me com o discurso de V. Ex• e creio que se
Shakespeare estivesse vivo, diria aqui, com o espetáculo
de ontem, um novo Much Ado About Nothing - uma
tempestade em copo d'água. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA -Sinto-me honrado com o
aparte de V. Ex• ao meu discurso.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
O. Sr. Oda_cir Soares- Permite V. Ex• ym aparte?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr PaHa)- ;\.Mesa comun_ku __a__V_.__E~~ Ji~t!:_S:Q_Pi~p§c 9_e d_ois rriiiliitós para ter~
O SR. FÁBIO LUCENA - Cgm a devida permissão
do Sr. Presidente,-eu estava sentado e ouvi de um ilustre
Tninar o seu pronunciamentO.
Senador que me antecedeu, um pedido de tolerância a
O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• me concederia, desses
fim de que S. Ex• concluísse o seu pronunciamento. Eu
dois minutos, meio minuto para um aparte?
faria _a mesma rogativa, eu apelo ao Sr. Presidente.
O Sr. Hélio GUeiros- Permite V. Ex• um _aparte?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• terão
O SR. FÁBIO LUCENA- Si. Presidente, com a de~
tempo necessãrio, mas a Mesa faz uma solicitação, ou
vida vênia, gostaria que V. Ex• repetisse a informação,
melhor, uma rogativa a V. Ex•: é que, pelo Regimento, é
porque não a ouvi.
improrrogãvel a_ !fora do Expediente. Mas V. Ex• tem o
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- V. Ex• cotempo assegurado para terminar, o mais breve possfvel,
meçou o seu pronunciamento às 15 horas e 13 minutos.
_o _seu pronunciamento.
Mesmo sendo improrrogável a Ordem do Dia, que co~
OSR. FÁBIO LUCENA- Pois não, Sr. Presidente.
meçava às I 5 horas e 30 minutos, a Mesa assegurou os
O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. ex• um aparte?
trinta minutos para o seu pronunciamento. Sendo assim,
O SR. FÁBIO LUCENA - Pois não. Ouço, com
o seu discurso termina às 15 horas e 43 mlmitos.
muito prazer, o aparte de V. Ex•
OSR. FÁBIO LUCENA-V. Ex•mepermita,ri0breO Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, eu desejo,
Senador, terminar o discurso, porque, em um minu-tO, eu
inicialmente, como homem da nossa região, me congranão tereí senão qUe-dizer inuito obrigado_ a V. Ex•
tular com ~ início do discurso de V. Ex•, que começou
Mas vou prossegui~lo.
repetindo o que havia dito do nobre Senador Jarbas Pas~
O Sr. Gabriel Hermes......:; Permite-me V. Ex• um aparsarinho e achando que não o tinha ofendido e fazendo,
te? Esperava que V. Ex• me concedesse meio minUto.
logo a _seguir, referências r~~iiosas e até elogiosas ao
O Sr. Hélio Gueiros....::....----nrmite=-me v: Ex' Um aparte,
nobre Senador Jarbas Passarinho. Por isto, eu comecei
nobre Senador Fábio Lucena?
dizendo que me congratulo com V. Ex•, pois achei o seu
O SR. FÁBIO LUCENA- Com praià, ouçó V. Ex•
um gesto magnífico, o que nós esperávamús. A segunda
O Sr. Hélio Guelros -'OuçO com a nlaiõf- aten-Ção o
parte, para não me alongar, nobre Senador, e à qual eu
equilibrado, sensato e prudente pronunciamento de V.
voltarei, são as criticas de V. Ex• quando diz que nada se
Ex•, que se contmsta com 1:rdeslumbrado, radical e ner~
fez pela Amazônia, principalmente pelo grande e rico Esvoso pronunciamento do Seilãdor lomanto Júnior, on~
tado _do Amazonas que está esperando pela inteligência,
tem, nesta Casa. Destaco .a qualidade elogiâvel do tom
não só dos filhos daquele rico pedaço do Brasil, mas de
do seu discurso, porque houve aqui, nesta Casa, quem
todo o Brasil. V. Ex• me perdoarã, eu voltarei ao assunquisesse ensinar boas maneiras, de decoro parlamentar,
to, mas, por favor, não esqueça: nunca se fez tanto pelo
aos novos Senadores, quando eles não estavam dando o
Amazonas nos últimos dez anos. Mana_u_s, V. Ex•
bom exemplo. Congratulo-me, portanto, com V. Ex•
lembra~se como eu, eu mais velho, V. Ex• mais novo, era
pela lição de tranqüilidade, serenidade e bom senso com
uma cidade que causava pena ver~se acaband_o, uma ci~
que V. Ex• assoma à tribuna. Quero informar, jã que V.
Ex• citou_ meu nome, encabeçando a li!:ita de cassação, --- dade que nós ganhamos ao tempo da rica borracha e que
foi ficando esquecida. Manaus mudou com a Zona Fran~
para que V. Ex• aquilate a precariedade ou irresponsabica, Manaus recebeu com a Zona Franca um crescimento
lidade nas apurações de responsabilidades, no_ caso de
tremendo, principalmente com a industrialização. E o
cassações, que esse mesmo nome não é o meu: ''Hélio
Amazonas está recebendo uma hidrelétrica feita com
Mota Teixeira Gueiros". Eu não sei quem é. Mas eu fui
toda a coragem nesta época de dificuldades, que todos
cassado como na loteria, por aproximação, porque o De-nós enfrentamos. Eu poderia citar, e vou citar em outra
putado mais perto desse nome era Hélio Gu"eiros, Depu~
oportunidade, o que se fez pelo nosso Estado, pelo nosso
tado pelo Estado do Parâ. Senador Flávio Lucena, que
grande e querido Estado do Amazonas.. Vou cita-r o que
qualidade de investigação é esta que não consegue nem
~e fez e o que se faz pelo nosso grande estado do Parã. E
descobrir o nome do paciente. Eu fui cassado por aproxiV. Ex• vai me perdoar, eu vou provar que V. Ex• estâ
mação, como prêmiõ-da Loteria Federal. Quero_dizer a
sendo injusto, nobre Senador. E como espero que possaV. Ex• que esta Casa, ou pelo menos o PDS, deve um pe-mos viver aqui, defendendo a nossa Região, é possível
dido de desculpas a V. Ex• pelo espalhafato desproposi-
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que discordemos um pouco mas possamos fazer justiça
quando necessãrio e trabalhar juntos quando preciso. Eu
voltarei, nobre Senador, porque não concordo com as
injustiças que V. Ex• faz, dizendo que o meu Amazonas
sofreu de esquecimento. Não. O Amazonas foi altamente
beneficiado, surgiu, cresceu, cresceu Manaus e crescerá o
Amazonas com o que vai estar se fazendo, inclusive com
a hidrelétrica. Muito grato pelo aparte a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço, nobre Senador.
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Assim que esclarecer alguns pontos do aparte do nobre Senador pelo Parã.
Heliodoro Balbi, grande pensador amazonense, inimi~
_ go das oligarquias da borracha, enunciou em 1920 uma
sentença da maior atualidade. Dizia o grande Balbi: "Os
ladrões do governo-amazonense são tão audaciosos, que
se as estrelas fossem libras esterlinas, eles escalariam os
céus para roubã~las".
Foi esse governo, Excelência, que eu, o Professor Mes~
trinho e o PM DB derrubamos para sempre no Estado do
Amazooas.
Não nego, sob pena de leviandade, que nunca se trans~
feriram tantos recursos federais para o meu Estado do
que depois de 1964-, mas não para o Amazonas e sim
para os bolsos dos governantes. Esta é que é a realidade.
E como, Sr. Presidente, sua tolerância ...
O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÃBIO LUCENA -Senador, sofro de fotofo~

hia.e não estou enxergando. V.- Exf .concedo-l}le -0 .aparte.
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Fábio Lucena,
como V. Ex• muito bem se recorda, este debate começou
ontem, quando o eminente Senador Carlos Alberto dizia
à Oposição que as razões das cassações deveriam ser perguntadas ao eminente Senador Severo Gomes, a quem
V. Ex• chama de figura pré-excelsa, e também ao ex~
Governador Sinval Guazzelli, hoje membro do PMDB, e
que inclusive, foi companheiro ...
O SR. FÁBIO LUCENA- V.Ex• também me permita ...
O Sr. Odacir Soares- Gostaria que V.Ex• me assegurasse o aparte.
O SR. F ÃBIO LUCENA - Pois não.
O Sr. Odacir Soares - -ç,,de campanha do Senador Pedro Simon, que não conseguiu eleger~se governador daquele Estado. O aparte do Senador Hélio Gueiros, quan~
d_o _disse que foi cassado por aproximação, ao meu ver,
foi urna- demonstração inequívoca de que o eminente Senador Jarbas Passarinho não teve nenhuma ingerência
na sua cassação, _porque o nobre Senador Jarbas Passarinho -conhece mais do que todos nós quem é o h~je Senador Hélio Gueiros, e também conhece o-seu nome. E,
nobre Senador Fábio Lucena, na candura do seu discurso que foi, neste momento, violentado por uma de suas
frases cãusticas, eu diria, até, hoje, que o PMDB sai des-te plenário com mais figuras pré~excelsas, dentre as quais
eu arrolaria a figura pré-excelsa de V. Ex• e também a fi~
gura cândida e pré--ex_celsa do nobre eminente Senador
Hélio Gueiros. Quando disse, ontem, o Senador Lomanto Júnior que V._ Ex• caluniava e injuriava, ele estava
pensando no nobre Deputado Cãrlos Alberto de _Carli,
presente neste plenário, que V. Ex•, em outras oportunidades, no Amazonas, chamav? de estelionatârio e deter
praticado crime de falsidade ideológica, chamando in~
clusive não de de Carli mas de "Dielinger". Eu queria
lembrar, esclarecer_ a memória de V. Ex•, que feliZitlente._
- para todos nós é de pouca duração, porque tenho a abso~
luta certeza de que V< Ex•, no curso de seu mandato, vai
mudar, em várias oportunidades, o seu pronunciamento,
o seu posicionamento e o seu comportamento nesta Casa.
O SR. FÃBIO LUCENA- Nobre Senador, o meu
comportamento nesta Casa será rigorosamente ditado
pela minha compostura moral e pelas normas regimentais que presidem ao comportamento no Senado. Causame estranheza, da parte de V. Ex•, com todo o respeito,

Març<> de 1983

querer reavívar a minha memória. Tanto quanto a sua,
talvez um pouco menos, a minha memória é lúcida. Eu,
tanto quanto V_ Exf., não sofro de prisão de cérebro e

não me esqueço das coisas com facilidade. V. Ex• cita um
Deputado que tem acesso regimental ao plenário, numa
reunião que não é do Congresso Nacional. Mas, dou-lhe
uma informação: o assunto que V. Ex• trouxe à baila foi

levado exaustivamente a Manaus, ao Amazonas pelo
PDS. E o povo amazonense julgou os fatos. Fez do Deputado Carlos Âlberto de Carli o segundo Deputado federal mais votado do Pais, em termos relativos ...
O Si. Odacir Soares - Apesar dessa afirmação de V.
Ex quanto a ele.
O SR. FÁBIO LUCENA - ... e fez de mim o terceiro Senador mais votado da República, também em ter·
mos regulativos.
Assim, Excelência, tudo isto tem Um objetivo - é: fazer com que o Sr. Presidente me chame, mais uma vez, a
atenção para o tempo do meu curto, lamentavelmente
curto pronunciamento. Em outra oportunidade nós teremos o prazer recíproco de aprofundarmos o debate.
Mas, dirijo-me à Bancada do Partído Democrático
Social para aplaudir, sinceramente, o modo com que ontem se arregimentou nesta Casa, por todos os poros do
Senado, entraram os Senadores do PDS para defende'rem um de seus grandes mitos. Eu não sou contrário aos
mitos. Há quem diga que eles ocupam até uma posição
que está superior a das religiões. Os egípcios tinham o
boi Apis intocãvel, sagrado. Mas, quando aplaudi a Bancada do PDS foi pela harmonia com que ela se manifestou, -com que aqui se houve na defesa de um dos seus fdolos tombados à luz da História. E tantas foram as flechas
lançadas contra mim que eu me senti na posição de Leônidas, na Batalha das Termõpilas; encurralado pelos
exércitos de Xerx.es, Leônidas recebeu do general dos
Persas a seguinte advertência: ..Desista, porque tantas
são as flechas que temos a disparar contra voce" à moda
das flechas que o PDS ontem disparoU contra mim sozi·
nho, que Leônidas deu esta resposta que eu também dou,
ao PDS: "As flechas", diziam os persas, "são tantas que
são capazes de encobrir o sol". E eu, como Leónidas,
não podendo prosseguir o meu pronunciamento, resPOndo ao PDS: ••se as flechas de V.Ex são tantas, capazes
de escur.ecer o plenário ou de ensombreá-lo ainda mais,
eu lhes respondo: tanto melhor, combateremos à
sombra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era o que tinha a dizer.
(Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
FÁBIO LUCENA EM SEU DISCURSO:
MINISTERIO DA JUSTIÇA
DECRETOS DE 30 DE DEZ!LMSRQ.DE 19'68
O Presidente da'Repóblica, no uso das atribuições que
the confercr o art. 4~> do Ato Institucional n' 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Naciona,l, resolveCassar:
Os mandatos eletivos federais- e suspender os direitos
políticos pelo prazo de dez (10) anos, dos seguintes cidadãos:
Márcio Emmanuel Moreira Alves- Deputado Federal- GE
Hermano de Deus Nobre Alves- Dep-utado Federal
-GB
David José Lerer- Deputado Federal--SP
Hélio Henrique Pereira Navarro- Deputado Federal
-SP
Gastone Righi Cucchi - Deputado Federal - SP
José Lurtz Sabiã - Deputado -Feâ'eral - SP
Henrique Henkin - Deputado Federal - RS
Matheus José Schrnidt Filho -Deputado FederalRS
Renato Bayma Archer da Silva - Deputado Federal
-MA
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José Carlos Estelita Guerra -

Deputado Federal--

PE

Maurílio FUgueira Ferreira Uma - Suplente de Deputado Federal em exercício - PE
Brasília, 30 de dezembro de 1968; 147~> da Independência e 80~> da República- A. COSTA E SILVA- Luís
Antonio da Gama e Silva- Augusto Hamann Rademaker
Grünewald- Aurélio de Lyra Tavares- José de Magalhães Pinto- Antonio Delfim Netro- Mário David An·
dreazza- Ivo Arzua Per_eira- Tarso Dutra- Jarbas G.
Passarinho- Márcio de Souza e Mel/o- Leonel Miranda- José Costa Cavalcanti- Edmundo de Macedo Soares- Hélio Beltrão --Afonso de A. Lima- Carlos F. de
Simas.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe conferç_ o art. 4~> do Ato Iºstituc~onal n~> 5, de 13 de
dezembro de 1966, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Suspender os direitos políticos:
Pelo prazo de !Oc(dez) anos, do cidadão Carlos Frederico Werneck de Lacerda.
Brasília,_ 30 de dezembro de 1968; -147~> da Independência e 80~> da República.- A. COSTA E SILVA- Lufs
Antônio da Gama e Silva- Augusto Hamann Redemaker
Gn1newata- Auf"i!/io de Lyra Tavares- José de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto- Máfio David Andreazza -Ivo Arzua Pereira- Tarso Dumi·-Jarbas G.
Passarinho- Máicio de Souza e Mel/o- Leonel Miranda ...... José_Cosca Cavalcanti- Edmundo de Macedo Soares- Hélio Be/crão- Afonso de A. Lima- Carlos F. de
Simas.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 49 do Ato Instituc_ional n9 5, .de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Suspender os dir_eitos políticos:
Pelo prazo de dez ( 10) anos, do cidadão Joaquim de
Souza Neto, Deseffi6argad0r~Presídente do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.
Brasília, 30 de dezembro de 1968; 1471' da Independência e 809 da República.- A. COSTA E SILVA ---Lufs
Aiiconio da Gama e Silva- Augusto Hamann Rademaker
Grüewald- Aurélio de Lyra Tavares- José de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza --Ivo Arzua Pereira -Tarso Dutra- Jarhas G.
Passarinho- Márcio de Souza e Mel/o- Leonel Miranda- JoSi-COSta Cavalcanti..:.:.. -EdmUiido de Macedo Soares- Hélio Beltrão- Afonso de A. Lima-:__ Carlos F. de
Simas.
O .Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe ~nfere o art. J9, § J9, do Decreto-lei n~ ,359, ~~-17 de
dezembro de 1968, resolve
Designar:
__
Os Senhores General-de-Divisão Oscar Luiz da Silva,
doutor Cid HeráClito de Queiroz, Professor Ruy Vieira
da Cunha e Doutor Telmo de Souza para constituírem a
Comissão Geràl de Investigações, que funcionará sob a
presidência do Ministro de Estado da Justiça.
Brasília, 30 de dezembro de 1968; 1479da Independência e 801' da República.- A. COSTA E SILVA- Luís
António da Gama e Silva.
O Presidente da Repúb!íca, no uso da atribuição que
lhe confere o§ 1~' do art. 6~ do Ato Institucional n<1 5, de
13 de dezembro de 1968, resolve
Aposentar:
O Doutor Joaquim de Souza Neto no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Brasília, 30 de dezembro de 1968;)479 da lndependênciae809da República.-A. COSTA E SILVA -Luís
Antônio da Gama e Silva- Augusto'Hamann Rademaker
Griinewald- Aurélio de Lyra TavareS- José de Magalhães Pinto- Antônio De/fi~ Netto ---Mário David Andreazza --Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra -Jarbas G,
Passarinho- Márcio de Souza e Mel/o- Leonel Miran~
da- José Costa Cavalcanti- Edmundo de Macedo Soares- Hélio Beltrão- Afonso de A. Lima- Carlos F. de
Simas
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
DECRETOS DE 16 DE JANEIRO DE 1969
O Presidente da República, no uso das atribuições que
-lhe confere o art. 4~>, do Ato Institucional nl' 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional; resolve
Cassar:
Os mandatos eletivos e suspender os direitos políticos,
pelo prazo de dez ( 1O) anos, dos seguintes cidadãos:
Emerenciano- Prestes de Barros- Deputado Federal
-SP.
Dorival Mazei de Abreu ~Deputado Federal - SP.
José Martins Rodrigues- Deputado Federal- CE.
Mário Piva - Deputado Federal - BA.
Osmar ·outra - Deputado Federal - SC.
Oswa!do Çavalcanti da Costa Lima Filho ~Deputado Federal - PE.
Padre Antônio Vieira - Deputado Federal"- CE.
Raul Brunini Filho - Deputado Federal - GB.
Osmar Cunha - Deputado Federal - SC.
Unírio Cari'era Machado- Deputado Federal- RS.
JOsê Marláfio -de F-reitas Beck- Deputado FederalRS.
Edgard de Godói da Matta Machado - Deputado
Federal - MG.
Anacleto Campanel!a- Deputado Federal - SP.
Celso Gabriel de Rezende Passos - Deputado Federal- MG.
Jorge Cú.ry - Deputado Federal - PR.
Hary Normanton - Deputado Federal - SP.
Marcos Kertzmann - Deputado Federal- SP.
Cândida Ivette Vargas Tatsch Martins - Deputada
Federal - SP.
An-tôilio Vital do Rêgo - Deputado Federal - PB.
Osmar de AraújO Aquino - Suplente do Deputado
Federal - PB.
Airão Steinbruch - Senador - RJ.
Jamil Amiden - Deputado Federal - GB.
Milton Vita Reis- Deputado Federal- MG.
Antônio Francisc-o âe Almeida Magalhães- Deputado Federal - GO.
João Abrahão Sobrinho - Senador- GO.
Eugênio Doin Vieira -Deputado Federal - SC.
Paulo Macarini - Deputado Federal - SC.
Zaire Nunes Pereira - Deputado Federal - RS.
Ewaldo de Almeida Pinto- Deputado Federal--SP.
Mário Covas Júnior --Deputado Federal - SP.
Brasília, 16 de janeiro de 1969; 1489 da Independência
e 81~> da República. -A. COSTA E SILVA- Luís Antôriio da Gamei e Silva --Augusto Hamann Rademaker
Grünewald- Aurélio de Lyra Tavares- José de Maga{hi!_es PinJÇJ .::- Af!ts}nlo Delfim Nett_o -~ Mário David ..{ndreazza -Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra-Jarhas G.
Passarinho- Márcio de Souza e Mel/o- Leonel Miran·
da- José Costa Cavalcanti- Edmufúio de-Macedo Soa·
res-:...:._-Hélio Beltrão- Afonso A. Lima~ Carlos F. de
Simas.
O Presidente_da República, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 49 do Ato Institucional n~> 5, de 13 de
dezembro de 1963, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Cassar:
Os mandatos eletivos federais dos seguintes cidadãos:
Alcides Flores Soares Júnior- Deputado FederalRS.
José Maria Magalhães- Deputado Federal- MG.
Yukishigue Tamura- Deputado Federal--SP.
Antonio Sylvio Cunha Bueno --Deputado FederalSP.
Roberto Cardoso Alves- Deputado Federal- SP.
João Herculino de Souza Lopes--Deputado Federal
-MG.
Israel Dias Novaes - Deputado Federal - SP.
Brasilia, 16 de janeiro de 1969; 1489 da Independência
e 819 da República. A. COSTA E SILVA -LuíS Antônio
da Gama e Silva -_Augusto Hamann Rademaker Grünewald - AUrélio de Lyra Tavares --José de Magalhães
Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza
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-Ivo A rzua Pereira- Tarso Dultra- Jarbas G. Passarinho~ -Márcio de Souza e Mel/o- Leonel MirandaJosé Costci-Cavalcanti- Edmundo de Macedo SoaresHélio Beltrão --Afonso A. Lima- Carlos F. de Simas.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 49 do Ato Institucional n~> 5, de 13 óe
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Cassar:
O mandato eletivo municiPal e suspender os direitos
políticos, pelo prazo de dez (lO) anos, do cidadão José
Tinoco Barreto -- Vereador da Câmara Municipal de
SãO Paulo, Estado de São Paulo, eleito, a 15 de nOvembro de 1968.
Brasilia, 16 de janeiro de 1969; 148~> da Independência
e 81~' da República. -A. COSTA E SILVA -Luís Antônio da Gama e Silva - Augusto H amann Rademaker Grünewald- Aurélio de Lyra _Tavares-:- José de Magalhães
Pinto- Antônio Delfim Netto ~Mário David Andreazza
-Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho- Márcio de Souza Me/lo- Leonel MirandaEdmundo de Macedo Soares- Hélio Beltrão -Afonso
A. Lima - Carlos P, de Simas,
O Presidente da República, n_o uso das atn"buições que
lhe confere o art. 4P do Ato Institucional nP 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de
Segurança Nacional, resolve
Suspender:
Os direitos polftiCOs, pelo Prazo de dez ( 10) anos, da ci~
dadã Niomar Moniz Sodré Bitten('OUrt.
Brasma, 16 de janeiro de 1969; 14/J!' da Independênciª e
8/v da República, -A. COSTA E SILVA -Augusto
Hamann Rademaker Grünewald -Aurélio de Lyra Tav_qres- José de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto
- Mário David Andreazza- Ivo Arzua Pereira Tarso
Dultra - Jarbas G. Passarinho - Márcio de Souza e
Mello- Leonel Miranda- José Costa Cavalcanti- Edmundo de Macedo Soares- Hélio Beltrão- Afonso A,
Lima - Carlos F. de Simas.
MINISTtRIO DA JUSTIÇA
DECRETOS DE 7 DE FEVEREIRO DE 1969
O Presidente da República, no uso das atribuições qUe
lhe confere o Art. 4~>, do Ato Institucional n~> 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional resolve
Cassar:
Os mandatos eletivos federais dos seguintes cidadãos:
José Colagrossí Filho- Deputado Federal - GB.
Getúlio Barbosa de Moura - Deputado Federal RJ.
Paulo Freire de Araújo- Deputado Federal- MG.
Brasília, 7 de fevereiro de 1968; 148~> da Independência
eSIY da República-A. COSTA E SILVA -Luis Antônio da Gama e Sllvii- Atigusto Hamann Rademaker Griinewald- Aurélio de Lyra Tavares- Jose de Magalhães
Pinto -Antônio Delfim Netto- Mario David AndreO.zza
- h·o Arzua Pereira - Tãrso Dutra- Jarbas G, Passarinho- Márcfo de Souza e Mello- Leonel MirandaAmonio Dias Leite Ju.nior- Edmundo de Macedo Si:iares
- Hélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- Carlos F. de
Simas.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigõ-41'; do Ato lnstitucíonal nY 5, de 13 de
dezembro de I968, e tendo em vista indicação do Conse-lho de Segurança-NàCiomii; resolVe
Cassar:
Os- mandatos eletfvos e SUspender Os díriítOs )jQlíticós,
pelo prazo de dez (!O) anos, dos seguintes cidadãos;
José Bernardo Cabral- Deputado Federal - AM.
Arthur Virgflio do Carmo Ribeiro Fi!ho - Senador
-AM.
Mário Maya - Deputado Federal - AC.
José Maria Alves Ribeiro- Deputado Federai- RJ,
Renato Celicfô111Q--.:..:.... Deputado Federal ~PR.
Ney de Alburquerque Maranhão - Deputado Federa(- PE.
Pedro Moreno Gondim - Deputado Federal -:- ~B.
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Adelmar Costa CArvalho -

Deputado Federai -

PE.

Aloysio Ubaldo da Silva Nonô- Deputado Federal
- AL.
Cid Rajas de CArvalho- Deputado Federal- MA.
Paulo Campos - Deputado Federal- GO.
Sady Coube Bagado --Deputado Federal _- RJ.
Edésio da Cruz Nune$- Deputado Federal- RJ.
Camilo Silva Montenegro Duarte- Deputado Federal- YA.
Wilson Barbosa Martins- Deputado Federal- MT.
Mário Gurgel - Deputado Federal - ES.
Marcial do Lago (Suplente em exercfcio)- Deputado
Federal - MG.
Antonio Carlos Pereira Pinto (Suplente em exerc[cio)
- DePUtado Federal - RJ.
Er1valn Santiago de França (Suplente em exercfcio)Deputado Federal - RN.
Aluizio Alves- Deputado F~deral - RN.
Waldir de Melo Simões-- DePUtado Fei:leril-=.... GB.
Simão Viana da Cunha Pereira --DepUtado Federal
-MG.
Atlas B-rasil Cantanhede..=.._ Deputado Federal- RM.
Marcello Nunes de Alencar (Suplente)- SenadorGB.

Epílogo Gonçalves de Campos-(Supiente) -Deputado Federai- PA.
Celso Fortes do Amaral --Deputado Federal- SP.
Edson Moury Fernandes-:- Deputado Federal- PE.
Breno Dhalia da Silveira- D~putado Federal- GB.
Antonio de Oliveira Godinho- Deputado FederalSP.
M ária de Souza Martins ~Senador - GB.
Brasília, 7 de fevereiro de 1969; 1489 da Independência
e 81Y da República.- A, COSTA E SILVA -Luís Antonio da Gama e Silva -Augusto Hamann Rademaker
Griinel,;'ald- Aurélio de Lyra Tavares- José de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza -Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G.
Passarinho- Márcio de Souza e Mel/o- Leonel Miranda- Antonio Dias Leite Soart:s- Hélio Beltrão- Jpsé
Costa Cavalcanrt·- Carlos F. de Simas.
DECRETOS DE 18 DE MARÇO DE !969
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 4~' do Ato Institucional n9 5, de 13 de
dezembro de I 968- e tendo em vista indicação do Conse-lho de Segurança Nacional fesolve
Cassar:
Os mandaiÕs ~letivos estaduais, e suspender os direi- __ tos poHticos, pelo prazo de dez (lO) anos, dos seguintes
cidadãos:
Eloy Abud - Deputado Estadual - Acre
Darei Fontenele de Castro- Deputado EstadualAcre
GeraldC? Roque Angelim de Farias- Deputado Estadual- Acre
Nelsonez de NOronha- Suplente de Deputado- Esta~
dual - Amazonas
Anfremon D'Amazonas Monteiro- Deputado Estadual - Amazonas
Ismael Benigno- Deputado Estaduar- Amazonas
Renato de Souza Pinto ;- Deputado Estadual Amazonas
Laercio Wilson Barbalho - Deputado Estadual .:.__
Pará
Maravalho Narciso BeUo - Deputado Estadual Pará
Kle_ber Kleper Ferro Leite - Deputado Estadual ~ Maranhão
Antônio Ribeiro Dias - Suplente_ de Deputado Estadija(- Piauí
Alfredo Alberto Leal Nunes- Deputado EstadualPiauí
. Alberto Bessa Luz- Suplente de Deputado Estadual
-Piauí
Murilo RochaAguiar_-:- Deputado Estadual- -Ceará
Dariam Samp3io - Deputado Estadual - Ceará ~

M":rço de 1983

Ernaní de Queiroz Viana - Deputado Estadual Ceará
Luciano Cãmpos de Magalhães- Deputado Estadual
--Ceará
Mosslair Cordeiro Leite - Deputado Estadual Ceará
José' Firmo de Aguiar- Deputado Estadual- Ceará
Raimundo Ferreira Zimenes Neto- Deputado Estadual- Ceará
Jos_é Haroldo Magalhães Martins - Deputado Esta~
dual- Ceará
Sebastião Brasilino de Freitas - Deputado Estadual
-Ceará
Robson Duarte Espíndola - Deputado Estadual Pa~raíba

Francisco-Souto Neto- Deputado Estadual- Paraíba

Silvio Pelica Pôrto- Suplente de Deputado Estadual
_ _ ~ P.ar_a(ba
Romeu Gonçalves de A-brantes- Deputado Estadual
-Paraíba
JoSe Marques da- Silva- Deputado Estadual - Per~
nambuco
Josê Inácio da Silva - Deputado Estadual - Pernambuco
Waldemar Alberto Borges Rodrigues Filho - Depu~
tado Estadual - Pernambuco
Egídio Ferreira Lima - Deputado Estadual - Per~
nambuco
Diney Soares Torres - Deputado Estadual - Ala~
goas
Elísio da Silva Maia - Deputado Estadual - Ala~
goas
Luiz Gonzaga Moreira Coutinho - Deputado Esta..
dual - Alagoas
Moacir Lopes de Andrade - Deputado Estadual Alago as
Aerton M~ez~s Silva- Deputado Estadual- Sergipe

FrancisCo Teles_ de Mendonça - Deputado EstadUal
-.Sergipe
José dos Santos Mendonça_- Deputado Estadual Sergipe
José Gilton Pinto Garcia - Deputado Estadual Sergipe
Edson Mendes de Oliveira - Deputado Estadual Sergipe
Marcelo FeTreira Duarte_Ouimarães- Deputado Es~
fadual - Bahia
Hamilton_ Saback Cohim - Deputado Estadual Bahia
Luiz da Costa Leal- Suplente de Deputado Estadual
- Bahia
Oldack de Carvalho Neve.<> - Deputado Estadual Bahia

Dailson Laranja - Deputado Estadual - Esp[rilo
Santo
José Ignácio Ferreira-- Deputado Estadual- Espírito Santo
João Kiffer Neto- Deputado Estadual-- Rio de Ja~
neiro
Helvécio Abdatla Monassa - Deputado Estadual Rio de Janeiro
Nilo Teixeira Campos- Deputado Estadual- Rio
de Janeiro
José Augusto Pereira das Neves - Deputado Estadual -:- Rio de Janeiro
José Montes Paixão- Deputado Estadual- Rio de
Janeiro

Júlio Ferreira da Silva - Deputado Estadual - Rio
de Janeiro
Miguel Salim Saad - Deputado Estadual - Rio de
Janeiro
OctaviO Cabral- Deputado Estadual - Rio de Janeiro
Wilson da Silva Mendes- Deputado Estadual- Rio
de Janeiro
Senedito Ursino de Oliveira Bastos- Deputado Estadual - Rio de Janeiro

Março de 1983

Ciro Suarez Kurtz- Deputado Estadual- Guanabara
Fabiano Villanova Machado - Deputado Estadual
~Guanabara
.
Samy Jorge Haddad Abdulmacih - Deputado Esta-

dual - Guanabara
Alberto Rajão Reis- Deputado -Estadual - Guanabara

Alfredo Tranjail.- Deputado Estadual- Guanabara
Nelson José Salim- Deputado Estadual- Guanabara
Yara Lopes Vargas- Deputado Estadual- Guana-

bara
Paulo Ribeiro Guanabara
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Suplente de Deputado Estadual -

Antonio Pereira de Almeida- Deputado EstadualMinas Gerais
Anibal Teixeira de Souza Mi nas Gerais

Deputado Estadual -

José Sette de Barros - Suplente de Deputado EstaMinas Gerais
-

dual -

Raul Decío de Belemmiguel- Deputado EstadualMinas Gerais
Esmeralda Soares Tarquínio de Càinpos Filho........: De~
putado Estadual - São Paulo
José Marcondes Pereira- Deputado Estadual- São
Paulo
Jacintho Figueira Júnior - Deputado Estadual São Paulo
Fernando Leite Perrone- Deputado Estadual- São
Paulo
Eurico Barbosa dos Santos - Deputado Estadual Goiás
Heli Mesquita - Suplente de Deputado Estadual Goiás
Olímpia Jaime - Deputado Estadual - Goiás
Ney Angêlo Pereira - Suptente--âe Deputado Estadual - Mato Grosso
João Chama - Deputado Estadual - Mato Grosso
Sebastião Nunes da Cunha- Deputado EstadualMato Grosso
Augusto Mário Vieira- Deputado Estadual- Mato
Grosso
Lázaro Servo - Deputado Estadual - Paraná
Iran Pirih - Deputado Estadual - Paraná
Jacintho Simões - Deputado Estadual - Paraná
Aníbal Khury - Deputado Estadual - Paraná
Manoel Dias- Deputado Estadual- Santa Catarina
Evilásio Nery Caon - Deputado Estadual - Santa
Catarina
-- Fernando Bruggemann Viegas de Amorim- Deput"ado Estadual - Santa Catarina Darcio Ivo Giacomazzi- Deputado Estadual- Rio
Grande do Sul
Laura Hagemann DepUtado Estadual - Rio
Grande do Sul
João Brusa Neto- Deputado Estadu;il- Rio Gran-de do Sul
Mozart Biachi da Rocha - Deputado Estadual Rio Grande do Sul
Terezinha Gisela Chaise- DepUtado Estadual- Rio
Grande do Sul
Pedro Gomes Nunes - Deputado Estadual - Rio
Grande do Sul
Rubem Machado Lang - Deputado Estadual - Rio
Grande do Sul
Brasília, 13 de março de 1969; 1489 da Independência e
819 da República- A. COSTA E SILVA- Luís Antô-

nio da Gama e Silva, Augusto Hamann Rademaker Grünewald- Aurélio de Lyra Tavares- José de Magalhães
Pinto- Antonio Delfim Netto- Mário David Andreazza
- h'o Arzua Pereira - Jarhas G. Passarinho - Tarso
Dutra- Márcio de Souza e Mello- Leonel MirandaAntônio Dias Leite Juhior...:.... Edmundo de Macedo Soare~·
-Hélio Beltrão- José Costa Cava!canti- Carlos F. de
Simas
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 4<:> do Ato Institucional n9 5, de 13 de

dezemliro de 1968, e tendo em vista indicação do CanseM
lho de Segurança Nacional, resolve
Cassar:
Os mandatos eletiVos e suspender oS direitos polfticos,
pelo prazo de dez (10) anos, dos seguintes cidadãos:
Lêo de Almeida Neves - Deputado Federal - PR
Jayme Câmara - Suplerite de Deputado Federal GO
Pedro Celestjno da Silva Fi_lho- Deputado Federal
-GO
Brasília, 13 de março de 1969; 1489 da Independência e
819 da República.- A. COSTA E SILVA -LuisAntôM

nio da Gama e Silva- Augusto Hamann RademakerGrünewald- Aurélio de Lyra Tavares- José de Magalhães
Pinto- Antônio Delfim Netto- MáriO -David A-nàreazza
- Ivo Arzua Pereira- Jarbas G. Passarinho - Tafso
Dutra- Márcio de Souza e Mello- Leonel MirandaAntônio Dias Leite Junior- Edmundo" de Macedo Soares
- H é/i~ iielrrão- José Costti Cavalcanti- Carlos F. de
Simas
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 49 do Ato lnstitucional n9 5 de 13 de
dezembro de 1968, resolve
Suspender:
Pelo prazo de dez (lO) anos, os direitos políticos ·de
Rona1do José da Cunha Lima e cassar-lhe o mandato de
Prefeito Municipal de Campina Grande no Estado da
Paraíba.
Brasília, 13 de março de 1969; 1489 da lnd_ependência e
819da República.- A. COSTA E SILVA -Luiz Antônio da Gama e Silva- Augusto Hamattn Redemal).er Griinewald- Aurélio de Lyra Tavares -José de Magalhães
Pinto- Antônio Delfim Netto- MâdO David Andreazza
- Ivo Arzua Pereira - Jarbas -G. Passarinho - Tarso
Dutra- Márcio de Souza e Mello- Leonel MirandaEdmundo de Macedo Soares - Antonio Dias Leite Junior
·-Hélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- Carlos F. de
Simas.
QP_residente da República, no uso-das atribuições que
lhe confere o art. 49 do Ato Institucional n9 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Cassar:
Os mandatos ele ti vos federais e suspender os direitos
políticos, pelo prazo de dez (10) anos, dos seguintes cida~
dãos:
Hélio da Mota Teixeira Gueiros- Deputado Federal
- Parã
Francisco das Chagas Caldas Rodrigues- Deputado
Federal - Piauí
Credemir Alcoforado Leite- Suplente de Deputado
Federal - Pernambuco
Estácio GonçalveS de Souto Maior - Deputado Fe-deral - Pernambuco
Antônio de_Andrade Lima Filho- Suplente de Deputado Federal - Pernambuco
Edgard Bezerra Leite- SuPlente de Deputado Federal - Pernambuco
Oseas Cardoso Paes- Deputado Federal- Alagoas
João Machado Rollemberg Mendonça - Deputado
Federal - Sergipe
Gastão Otáv-ío Lacerda Pedreira- Deputado Federal
- Bahia
Glenio Martins Peçanha- Deputado Federal- Rio
de Janeiro
José_de Castro Ferreira- Suplente de Deputado Fe~
dera! - Minas Gerais
Antônio Luciano Pereira Filho -Suplente de Depu·
ta_do Federal - Minas Gerais
Almir TuriscO de Araujo- Suplente de De-Putado Fe~
dera! - Goiás
José Feliciano de Figueiredo - Deputado Federal Mato Grosso
Flori ano Paixão - Deputado Federal- Rio Grande
do Sul.
Brasília, 29 de abril de !969; 1489 da Independência e
81<~ -da República.- A. Costa e Silva --Luiz Antônio da
Gama e Silva- Augusto Hamann Rademaker Grünewald
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- Aurélio de Lyra Tavares - José de Magalhães Pinto
- Antônio Delfim Netto - Mário David Andreazza Ivo Arzua Pereira - Tarso Dutra - Jarhas G. PassarinhO-...:.::. -Màrdo de Souia eMelo - Leonel Miranda_: Edmundo de Macedo Soares- Antônio Dias Leite JúniorHélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- Carlos F. de Simas.
DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1969
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 49 do Ato Institucional n9 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do CanseM
lho de Segurança Nacional, resolve
Cassar:
Q_ mandato eletivo e suspender os direitos políticos,
pelo prazo de dez ( 10) anos, do cidadão Ary da Silva
Delgado, Deputado Estadual - Rio Grilnde- âá Sul.
Brasília, 13 de maio de 1969: 1489 da Independência e
819 da República.- A. Costa e Silva- Lufs Antônio da
Gama e Silva .......:. Augusto H amann Rademaker Grünewald

-Aurélio de Lyra Tavares- José de Magalhães Pinto
- Antônio Delfim Netto- Mário David AndreazzaIvo A rzua Pereira- Favorino Bastos M é reio - Jarhas G.
Passarinho- Márcio de Souza e Mello- Leonel Miranda- Antônio Dias Leite Júnior- Edmundo de Macedo
Soares- Hélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- Carlos F. de Simizs.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o Artigo 49 do Ato Institucional n~ 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conse-·
lho de Segurança Nacional, resolve
Cassar:
Os mandatos eletivos estaduais e suspender os direitos
políticos, pefo" Prazo de dez (lO) anos, dos seguintes cidadãos:
-Osório Cardoso Villas Boas- Deputado Estadual
Bahia;
- Fausto Tomâs de Lima - Deputado Estadual São Paulo;
....;... Har-lan Albuquerque Gadelha - Deputado Estadual -Pernambuco;
- Nicanor Abreu Campanário- Deputado Estadual
- Rio de Janeiro;
-:-Rubens Clair Viana- Suplente de Deputado Esta~
dual - Rio Grande do Sul;
- Luiz da Silva Samp.aio - Deputado Estadual Bahia.
Brasília, 19 de julho de 1969; 1489 da Independência e
819 da República.
-

A. Costa e Silva - LuiS Antônio da Gama e Sllva ~
Augusto Hamann Rademaker Grünewald- Aurélio de
Lyra Tavares- Jpsé de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza- lvoArzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G. Passan"nho- Márcio de
Souza e Mel/o- Leonel Mlranda- Antônio Dias Leite
J_únior ~ H_élio Beltrã_o- José Costa Cavalcanti- Carlos F_ de Simas.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 49 do Ato Institucional n9 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo_em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Suspender os direitos Políticos pelo prazo de dez ( 10)
anos, os seguintes cidadãos:
-MÚival NoguCira-- Caldas; - Saturnino da Silva; Domingos Ribeiro Viotti; - Saul Alves Quadros; f'!âviO Aristides FreitaS Tavares;- Elias Ribeiro Pinto;
Antônio Maxiiniliano -de Oliveira; - Ari Celestino Leite; Almir Sozzi Velloso;- Vítor Rodrigues da Costa;Francisco GUirriarães Ximenes; - José Maria Rabelo;
--Newton Guimarães Alves;- Darcy Paiva Ethur;Olga Gomes Cavalheiro; - Carlos Renan Kurtz; Francisco Prado de Oliveira Ribeiro; - José Fagundes
Menezes; -Ary Schiavo;- Josê Barbosa Porot;- Antena r Elias; - Virgitdasio de Senna; -Sebastião Arantes; - Nelson Corrêa de Oliveira; - Apoio Heringer
LisbOa:; - Clementina D'Almácio Santiago; - Djalma.
Cosmo Costa;- Carlos Alberto Cabral;- Justinano da
Silva Neves Neto; - Alcebíades Araújo Romão; -
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Mauro Motta Burlarnaqui;- Nilson Bernardes Curado;
- Mário Ribeiro da Silveira;- Herbert José de Souza.
Brasília, I'>' de julho de 1969; 1489 da Independência e
81'>' da República.- A. Costa e Silva- Lufs Amónio da
Gama e Silva - Augusto Harmann Rademaker Grú'"newald - Aurélio de Lyra Tavares - José de M agalhã_es
Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza
-Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho- Márcio de Souza e Me/lo- Leo_J)e_! MirandaAntônio Dias Leite Júnior_~ Edmundo de Macedo Soares
-Hélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- CarloS F. âe
Simas.

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 4~> do Ato Institucional n~' 5, de 13 de
dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
CasSar:
Os mandatos eletivos municipais e suspender os direi~
tos políticos, pelo prazo de dez (10) anos, dos seguintes
cidadãos:
- Estevam Malinoski - Prefeito de Barracão- Rio
Grande do Sul;
-Hugo Antônio Ronconi - Prefeito de Vila Vel~a
- Espírito Santo;
-Rui da Silva Te_ixeira - Prefeito da Cachoeirinha
- Rio Grande do Sul;
-João Nelson Soberay- Prefeíto de Jardim Alegre
- Paranã;
- Kurt Walter Graebin - Prefeito de Feliz- Rio
Grande do Sul;
-Jackson Sá Figueiredo- Prefeito de Aquidabã Sergipe;
- Emir Squeff - Prefeito de Cangussu -- Rio Grande do Sul;
-Laura Migliari- Prefeito de Ourinho -São Paulo;
-Victor Kurt Schuck -- Vice-Prefeito-de Estância
Velha- Rio Grande do Sul;
- Agenor Brasilino Costa - Vice-Prefeito de Jardim
Alegre - Paraná;
- Jurandir Bezerra Lins - Vice-Prefeito de Igarassu
- Pernambuco;
-Adão ConceiÇão Dornelles Faraco :....._ Vice-Prefeito
de Alegrete - Rio Grande do Sul;
- Euclydes Gonçalves- Vereador de Santa MariaRio Grande do Sul;
-Severino Rodrigues Sobrinho - Veread_or de Caruaru - Pernambuco;
-Francisco Paulo dos Santos Lemes- Vereador de
Santa Maria - Rio Grande do Sul;
-Francisco Mariani Guariba - Vereador de São
Paulo ~ São Pa ui o;
- Ruy Favali Bastide- Vereador de Dom Pedriio .::._
Rio Grande do Sul;
-William Fadei Sahione- Vereador de_ Além Paraíba - Minas Gerais;
-Carlos Fonseca Brum- Vereador de Uruguaiana
- Rio Griiiide do Sul;
-Antônio Apoitia Neto- Vereador de LiVramento
- Rio Grande do Sul;
-Otávio Tomazzi Filho- Vereador de Santa Maria
- Rio Grande do Sul;
-Paulo Rocha -_-Suplente de Vereador de Uruguaiana - Rio Grai1de do Sul;
-Nelson de Aquino Silveira Machado - Vereador
de Dom Pedrito - Rio Grande do Sul;
- Dorly Dias CurveJo - Vereador de São João de
Meriti __: Rio de JaneirQ;
- Elehu Rosa de Menezes- Vereador de AlegreteRio Gfande do Sul;
- Artigas Castilhos_Puignau- Vereador de Rosário
do Sul - Rio Grailde do SU:I;
- Manoel Goulart - Vereador de Uruguaiana Rio Graride do Stil;
-Honório Cardoso Paines- Vereador de Alegrete
- Rio Grande do Sul;
-Pedro de Castro- Suplente de Vereador deJuizde
Fora- Minas Gerais;
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-Waldir Rangrab Taborda - Vereador de Uruguaiana - Rio Grande do Sul.
Brasília, J9 de julho de 1969; 1489 da Independência e
819 da República. -A. COSTA E SILVA -_LufsAntônio da Gama e Silva - Augusto H amann Rademaker Grü~
wald - Aurélio de Lyra Tavares - José d~ _Magalhães
Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza
-Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho- Márcio de Souza e Mello- Leonel MirandaAntônio Dias Leite-Júnior- Edmundo de Macedo Soares
- Hélio Beltrão --José Costa Cavalcante- Carlos F. de
Sim as.
O Presidente da Repóblica, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 49 do Ato Institucional n9 5, de 13 de
dezembro-de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolve
Suspender os Direitos Polític_os
Pelo prazo de dez (I O) ailos, dos seguintes cidadãos:
Pery Figueiredo da Cunha, Tenente-Coronel Refor·
mado do Exército;
Josué Gomes, Major Reformado do Exêrcitó;
Luiz Augusto Sommer de Azambuja, Capitão Reformado do Exército;
Paulo Malta Rezende, Tenente-Coronel Aviador Reformado;
Hêlio de Castro Alves Anisio, Tenente-Coronel A viador Reformado.
Brasília, J9 dej'ulho de 1969; 1489 da Independência e
81• da República. -A. COSTA E SILVA -LUIS ANTO!UO DA GAMA E SILVA - AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- Aurélio de
Lyra Tavares- José de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto- Mário David Andreazza -Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra--:- Jarbas G. Passarinho- Márcio de
Souza e Me/lo- Leonel Miranda- Antônio Dias Leite
Júnior ~_Edmundo de Macedo Soares- Hélio BeltrãoJosé Costa Cavalcanti - Carlos F. de Simas
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo !9 do Ato Instituciona!'nl' 12, de 31 de
agosto de 1969, combinado com o artigo 49 do Ato Institucional n9 5, de !3 de dezembro de 1968, e tendo em vista índicação do Conselho de Segurança Nacional, resolvem
Cassar.
Os mandatos eletiv_os federais e suspender os direitos
políticos, pelo prazo de dez (lO) anos, dos seguintes cidadãos:
Antonio Ferreira de Oliveira Brito, Deputado Federal
- Bahia;
Júlia Vaena Steinbruch, Deputada Federal- Rio de
Janeiro.
Brasília, ll de setembro de 1969; 1489 da Independência e 819 dB. República.- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- Aurélio de Lyra Tavares
-Márcio de Souza e Mel/o- Luts Antônlõ da Gama e
Silva- José de Magalhães Pinto --Antônio Delfim Netto - Mário Davrd"Andreazza - Ivo Arzua Pereira Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho -Leonel Miranda
-Edmundo de Macedo Soares- Antônio Dias Leite Júnior- Hélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- Carlos
F. de Simas
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo }9 do Ato Institucional n9 12, de 31 de
agosto de 1969, combinado com o artigo 49 do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho dç Segurança Nacional, resol-

to - Mário David Andreazza :-- IVo Arzua Pereira Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho- Leonel Miranda
- Edmundo ele" Macedo Soares- Antônio Dias Leite Júnior- Hélio Beltrão -José Costa Cavalcanti- Carlos
F. de Sima.s
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo (9 do Ato Institucional nl' 12, de 31 de
ãgosto de 1969, combinado com o artigo4"' do Ato Institucional n"' 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Con~elho de Segurança Nacional, reso1vem

SUSPENDER OS DIREITOS POLITICOS:
Pelo prazo de dez (10) anos, do cidadão Agnelo Alves,
ex-Prefeito de Natal- Rio Grande do Norte.
Brasília, II de setembro de 1969; 148"' da In~ependên
cia e 8_19 da República.- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- Aurélio de Lyra Tavares
-Márcio de Souza e Mel/o- Luts Antônio da Gama e
Silva- José de Magalhães, Pinto- Antônio Delfim /l{etto - Mário David Andreazza - Ivo Arzua Pereira Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho- Leonel Miranda
-Edmundo de Macedo Soares- Antônio Dias Leite Júnior- Hélio Beltrdo -José Costa Cavalcanti- Carlos
F. de Simas
DECRETOS DE 30 DE SETEMBRO DE 1969
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que·Ihes
cOnfere o artigo {9 do Ato Institucional n"' 12, de 31 de
agosto de 1969, combinado com o artigo 41' do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolvem
Cassar:
O_ mandato efetivo e suspender os direitos políticos,
pelo prazo de dez (I O) anos· do cidadão Arnaldo dos Santos Cerdeira, Deputado Federal- São Paulo.
Brasília, 30 de setembro de 1969; 1489 da Independência e 819 da República.- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- AURELIO DE LYRA
TAVARES- MÁRCIO DE SOUZA E MELLOLuú Antônio da Gàma e Silva- José de Magalhães Pinto
- Antônio Delfim Netto- Mário David AndreazzaIvo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho - Leonel Miranda - Edmundo de Macedo SoaresAntônio Dias Leite Júnior- Hélio Beltrão- José Costa
Ca~·alcanti - Carlo.s F. de Simas
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo J9 do Ato Institucional n9 12, de31 de
agosto_de 1969, combinado com o artigo 49 do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, resolvem
Cassar:
O mandato eletivo e suspender os direitos políticos,
pelo prazo de dez (lO) anos dos seguintes cidadãos:
Pedro Ludovico Teixeira- Senador- GO;
Carlos Murilo Felício dos Santos.....,.. Deputado Federal- MG;
Gilberto Ronaldo Campello de Azevedo- Deputado
Federal - PA;
Ligia Moalmann Doutel de Andrade- Deputada Federal- SC;
Maria Lúcia de Mello Araújo- Deputada Federal-

AC;
Nísía Coimbra Flores Capone- Deputada Federal

vem

~MG:

cassar:
O mandato eletivo e suspender oS direitos políticos,
pelo prazo de dez ( 10) anos, do cidadão Miécimo da Silva, Deputado Estadual --Guanabara.
Brasílía, II de setembro de 1969; 14Sit da Independência e 819 da República.- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- Aurélio deLyra Tavares
-Márcio de Souza e Mel/o- Luís Antônio da Gama e
Silva- José de Magalhães Pinto - An_rônio Delfim Net·

Gerardo Magella Mello Mourão - Suplente de Deputado Federal - AL.
Brasília, 30 de setembro de 1969; 1489 da Independênci<i e 81'? da República.- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- AURELIO DE LYRA
TAVARES- MÁRCIO DE SOUZA E MELLOLuú Antônio da Gama e Silva- José de Magalhães Pinto
- Antônio Delfim Netto --:- Mário David Andreazza ---:Ivo Arzua Pereira -,.... Tar.so Durra - Jarbas_ G~ l!ass_ari-
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nho- Leonel Miranda- Edmundo de Macedo SoaresAntônio Dias Leite Júnior- Hélio Beltrao -José Costa
Cavalcanti -

Carlos F. ·de Simas

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1969
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
AeroDâutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo 39 do Ato Institucional nl' 16, de 14 de
outubro de 1969, combinado com o artigo49 do Ato Insw
titucional nl' 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em
vista indicação do Conselho de Segurança Nacional, re·
solvem
Cassar:
Os mandatos eletivos municipais e suspender os direiw
tos políticos-, pelo prazo de dez (10) anos, dos seguintes
cidadãos:
Dilamar Valls Machado- Vereador de Pôrto Alegre
- Rio Grande do Sul.
João Basco Tenório Gaivão- Vereador de RecifePernambuco.
Brasília, 23 de outubro de 1969, 148~' da Independência e 81'1 da Repúblir;a- AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD -AURELIO DE LYRA
TAVARES-,. MARC/0 DE SOUZA E MELLOLuís Antônio da Gama e Silva- José de Magalhães Pinto
- Antônio Delfim Netto - Mário David Andreazza Ivo Arzua Pereira - Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho - Leonel Miranda - Edmundo de Macedo SoaresAntônio Dias Leite Júnior- H<Wo Beltrão- José Costa
Cavalcanti - Carlos F. de Simas.
DECRETOS DE 29 DE OUTUBRO DE 1969
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Ex.ército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo 3'>' do Ato Institucional n'>' 16, de 14 de
outubro de 1969, combinado com o artigo4"' do Ato Institucional n" 5, de 13 de dezembro de 196&, e tendo em
vista índicação do Conselho de Segurança Nacional, resolvem
Suspender os direitos políticos:
Pelo prazo de dez (I O) anos, do cidadão Brant Sanazar, ex-Prefeito do Município de Osasco- São Paulo.
Brasília, 20 de outubro de 1969; 148" da Independência e 819 da República. --A UGUs_T_O HAMANN RADEMAKER GRVNEWALD- AURELIO DE LYRA
TAVARES- MARClO DE SOUZA E MELLOLuís Antônio da Gania e Silva- José de Magalhães Pinto
-Antônio Delfim Netto -Mário David AndreazzaIvo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas G. Passarinho --Leonel Miranda- Edmundo de Macedo SoaresAntônio Dias Leite Júnior.:.... Hélio Beltrão- José COsta
Cavalcanti ...... Carlos F. de Simas.
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DECRETOS DE 20 DE MAIO DE 1970
O Presidente da República, no uso das atribuiÇÕes que
lhe confere o artigo 4<~ do Âto In~titucional n'~ 5, de 13 de
.dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Cons~
tituição, após a audiência do Conselho de Segurança Na·
cional, resolve
Cassar:
Os mandatos eletivos estaduais e suspender os direitos
politicas, pelo prazo de dez (lO) anos, dos seguintes deputados a Assemblêia Legislativa do Estado de Pernam~
buco;
, Audãlio Tenório de Albuquerque, Inãcio Mariano
Valadares Filho. José Ferreira de Amorim e Paulo Rodolfo Rangel Moreira.
Brasília, 20 de maio de 1970; 149<~ da Independência e
82• da República. - EM[LlO G. MEDIC/ - Alfredo
Buzaid- Adalberto de Barros Nunes- Orlando Geisel
- Mário Gibson Barboza - Antônio Delfim Netto Mário David AizdTeQZia-:__ L. F. Cime LimO .:._ Jarbas--G.
Passarinho -Júlio Barata - Márcio de Souza e Me/lo
- Ruy Vieira da Cunha- Antônio Dias Leite JuniorMarcus Vinicius" Pratini de Moraes- Marcos Ferreira
- Viana- Henrique Brandão Cavalcanti- Hygino C. Corsetti.
- O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo-4'1 do Ato Institucional n<~5, de 13 de
dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Cons~
tituição, após a audiência do Conselho de Segurança Nacional, resolve
cassar:
Os mandatos eletivos estaduais e suspender os direitos
politicas, pelo prazo de dez (I O) anos, dos seguintes deputados à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.
Gilberto Geraldo Siqueira Lopes;
Leôncio Ferraz Junior;
Lúcio Casanova Neto;
Murillo Souza Reis;
Nicola Avallone Junior e
Orlando Jurca.
Brasília, 20 de maio de 1970; 1499 da Independência C
82• da República. - EM[L/0 G. M2DlCI- Alfredo
Buzaid - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel
- Mário Gibson Barhoza - Antônio Delfim Netto Mário DaVid Andreazza- L. F. Cime Lima- Jarbas G.
Passarinho- Júlio Barata- Márcio de Souza e Me/lo
- Ruy Vieira da Cunha- Antônio Dias Leite JuniorMaréus Vinicius Pratini de Moraes- Marcos Ferreira
Viana- Henrique Brandão Cavalcanti- Hygino C. Cor~
setti.
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DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 4<~ do Ato Institucional n" s. de 13 de
dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição, após a audiência do Conselho de Segurança Na.,.
cional, resolve

Cassar:
O mandato eletivo estadual e suspender os direitos
politicos, pelo prazo de dez (1 O) anos, do seguinte cidadão:
Osvaldo dos Reis Mutran, Deputado Estadual à Assembléia Legislativa do Estado do Parâ.
Brasília, 4 de dezembro de 1972; 151<~ da Independência e 84• da República. - EM[L/0 G. M2DICI- Alfredo Buzaid - _-Adalberto de Barros Nunes - Orlando
Geisel - Jorge de Carval~o e Silva - Antônio Delfim
Netto- Mário David Andreazza- L. F. Cirne LimaJarbas G. Passarinho- Júlio Barata- J. Araripe Macedo- Mário Lemos- Marcus Vinicius Pratini de Moraes
- Antôno Dias Leite Jwtior - Joiio Paulo dos Reis
Velloso- José Costa Cavalcanti- Hygino C. Corsetti.'
DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1973
O Presidente da Repúblíca, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 49 do Ato Institucional n9 5, de l3 de
dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição, após a au_diência do Conselho de Segurança Nacional, resolve.
Cassar:
O mandato eletivo municipal e suspendei- os direitos
políticOs, pelo prazo de dez (I O) anos, do seguinte cidadão:
José Batista Júnior, Prefeito Municipal de Anâpotis,
Estado de Goiãs.
Brasília, 28 de agosto de 1973; 152<~ da Independência
e 85• da República. -EM!L!O G. MED/Cl- Alfredo
Buzaid- Adalberto de de Barros Nunes- Orlando Gelsei- Mário Gibson Barboza- Antônio Delfim NettoMário David Andreazza- Moura Cavalcanti- Jarbas
G~ Passarinho -Júlio Barata - J. Araripe Macedo Mário Lemos- Marcus Vinicius Pratini de MoraesAntônio Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis Vel/oso
-José Costa Cavalcanti- Hygino C. Corsetti.
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E lido o seguinte

PROJETO D~ RESOLUÇÃO N• 2, DE 1983
Aprol·a o Relatório e as conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a violência urbana, suas causas e consequuências.

SENADO FEDERAL
SUMARIO
1- ATA DA 13• SESSÃO, EM
IS DE MARÇO DE 1983
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Leitura de projeto

- Projeto de Resolução n"' 2, de
1983, que aprova o_ Relatório e as
conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a violência urbana, suas causas
e conseqüências.

1.2.2-- Requerimentos
- N~> 317, de 1983, de autoria do
Sr. Senador M urilo Badaró, solicitando o desarquivamento do Requerimento n~> l96j82, -Teifa a
constituição do processo, se necessária.
- N'i' 318, de 1983, de autoria do
Sr, Senador M urilo Badaró e outros Srs. Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do nobre Senador José Guiomard. Aprovado, após usarem da
palavra os Srs. Humberto Lucena,

Ata da 13~ Sessão,
em 15 de marçrr de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência do Sr. Martins Filho
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS,-ACHAM-SE PRE-:
SENTES OS SRS. SENADORES:
.

- Mário Maia- Eunice Michiles- Aloysio Chaves
-Gabriel Hermes -João Castelo -Alberto Silva-

re-

Murilo Badaró, Itamar Franco,
Passos Pôrto, Gabriel Hermes e
Loma:nto Júnior,-tendo o Sr. Presi~
dente se associado às homenagens
prestadas.
1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

2-ATAS DE COMISSOES
3- MESA DIRETORA
4 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

Helvidio Nunes- Martins Filho- Humberto Lucena
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Lomanto Júnior- João Calmon --Nelson Carnelro
-Itamar Franco- Murilo s'adaró- Amaral Furlan
- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José Fragelli
- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
- presença acusa o cbmparecinii::nto de 22 Srs. Senadores.
1-ülvend_Q número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos no~sos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo
Sr. J9-Secretário.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ficam aprovados os Relatórios e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela
Resolução !1~ 01, de 1982, destinada a examinar a violência urbana, suas causas e conseqüências.
Art. 29 Serão enviadas cópias do Relatório e das
conclusões a que se refere o artigo anterior:
I - à Presidêncía da República, aos Ministérios da
Justiça, do Trabalho, da Previdência e Assistência So·
cial, da Educação e Cultura;
II - aos Governos estaduais e às Prefeituras das Capitais e das cidades .de mais de 100.000 (cem mil) habitantes;
III -às Secrata~ias estaduais de Justiça, de Segurança
Pública, de Serviço Social e de Educação;
IV- às Universidades públicas e privadas;
V -às associações e aos órgãos representativos de
pais, educadores, professores, advogados, magistrados,
membros do Ministério Público, policiais, assistentes sociais, médicos, psicólogos, sociólogos, comunicadores
sociais, igrejas e clubeS de serviços.-Art. 39 A Mesa do Senado Fedeiaf editará-as conclu-sões e o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
a que se refere o art. IQ.
Art. 4~ Esta re~olução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 15 de março de 1983. - Orestes
Quérc-ia, Presidente- Muri/o Badaró, Relator- Eve/ásio Vieira, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães. Eunice
Michiles.
RELATOR/O DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO N•OI, DE 1980, DESTINADA A EXAMINAR A VIOLÊNCIA URBANA, SUAS CAUSAS
E CONSEQUÊNCIAS.
Relator: Senador Muri/o Badaró

INTRODUÇÃO
O aumento da violência e da criminalidade sob as mais
diversas modalidades constitui um' dos fenómenos mais
notórios dos dias atuais, estando no centro das atenções
e das preocupações de governos e povos em todo o mun~
do.

Entre nós o recrudescimento da violência e da criminalidade atingiu [ndices alarmantes.nos últimos anos, esR
pecialmente nas grandes metrópoles, com. tendência, porém, a alastrar-se_ a outros aglomerados urbanos menos
densos do Território Nacional.
Fazendo eco às preocupações gerais que o fenômeno
provoca, o Senado Federal acolheu a iniéiativa do ilustre
Senador Orestes Quércia, aprovaniio" a Resolução n9 01,
de 1980, que cria a,Comissão'Parlamentar de Inquérito
destinada a examinar a viol~ncia -urbana:, su_as causas e
conseqüências.
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Constituída a Comissão, eleitos seuS Presidentes e
Vice-Presidentes, os ilustres Senad_ores Orestes QUércia e

normas de dignidade e de procedimento para combater a
criminalidade. Em um ou outro caso, o bandido se transforma em herói e carrega a mensagem ·que invade todos
os lares, dispei'fando-a criança para o mal, para que o jovem se torlle agressivo e condicionado-o adulto para a
violência e a delinqüência. Completa-se o círculo. Violênciã e álcool institucionalizildos pf:los meioS de comum·cação, coroados esse fatores por dois oUtros grarides
vícios ... " "Esta é a opinião do grupo de juristas convocados pelo Ministro Petrônio Portela para falar sobre. a
influência da imprensa, do rádio e da televisão no surto
de violência e_ criminalidade urbanas existentes no
País ... " (ld., ib., págs. 3334-3535).
Aborda, a seguir, aspectos cruciais do sistema prisional e carcerário do Pais. Q quadro é caótíco~ SuperpopU\
lação carcerária, ausência de celas individuais, falta de
higiene, promiscuidade, homossexualismo, violências sexuais de toda ordem, violência~ físicas, falta de trabalho
e ociosidade, aprendizagem e aperfeiçoamento no crime,
falta de conta tos regulares com a família, dentre outios.
Merece particular atenção o fenômeno da _reincidência.
"As estatísticas não são dignas de credibilidaçfe. mas oUso
afirmar que a maioria deles retoma à prisão, não porque o
queira, mas porque não encontra ocupação, já que tOdos
lhes recusam a oportunidade de trabalho. E ele é preso. en- _
tão, por vadiagem, porque não tem o que fazer, ou é obrigado novamente a delinqUir, porque, não tehdo tido a oportunidade de novo emprego, não tem com que subsistir."
(Id., íb., págs, 1535-3536).

Eve\ásio Vieira, respectivamente, e designadO este Relator, traçou-se o roteiro dos trabalhos, passando~se à a_udiéncia dos depoentes cOnvidados, de- Cujas considerações damos, R segúír, a súmula dos aspectos principais
focalizados.
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Ministro de Est"ado da Justiça Jbrahim Abi-Ackel

Na Reunião realizada a 9 de abril de 1980 fOi oUvido
sua Excelência O Ministro da Justiç-J. Ibrahim Abi-AckeL
Após focar a ligação entre o surto de violência e criminalidade com o surgimento da megalópole, fruto da industrialização, da urbanização crescente e do êxodo rural correlato, dando margem à proliferação das favelas,
com a formação de subculturas do crime e_ o agravaffi.en~
to do problema do menor abandonado e carente, a alimentar os caudais da delinqüência, refere-se a dados vindos à luz da CPI do Menor, na Câmara dos DeputiidOs,
segundo _os quais teimas cerca- de 25 milhões de men-ores
carentes, citando algumas das causas responsáveis pela
criminalidade nesse segmento da populaçãO, entre as
quais o ab"andono material e moral, as condições precárias de s_aúde, a permanência excessiva nas ruas e em
ambientes nefastos e prejudiciais, a falta de qualif1caçâo
profissional e o exercício de atividades marginais e antisociais.
Quanto~- "solução" de rebaixamento da idade deresponsabilidade penal, tacha-a de desprovida de qualquer
fundamento válido_," ... Nenhuma tese científica, nenhum
estudo de criminologia chega à conclusão_de que se deve
processar a redução da idade da responsabilidade penal"
(DCN- II, 9.08.80, pág. 3.534).
Aponta o caráter pendular das reações populares relativamente aos delinqUentes, ora pedindo a pena de morte, ora endeusando-os, como a heróis, no que há grande
parte de responsabilidade dos meios de comunicação social de massa, "Técnicos habilitados, inclusive com recursos de _ciência psicológica, hoje elaboram os grandes
planos de captação sobre a verdade dos individuas e da
massa, criando condições de envolvimento dos lares, das
idéiã.s e propósitos da criatura, ditando normas de conduta" (id,. ib.). E enfatiza qu~ " ... até agora, nada se fez
no sentido de estabelecer e de traçar limitações devidas
por meio de uma orientação regulamentar, compatível
com o interesse do indivíduo e da sociedade. Há um certo receio, na atualidade,_de se processar qualquer intervenção nessa área atinente aos meios de cOmunicação,
em razão de envolver o fato possíveis medidas de censura
que, teoricamente, i'cpcrCutiriam na área de ofensa à libeídade de expressão ... ''

Mas, "assim como se fala da vilência institucionalizada da polícia, seria·-possh·el falar-se da violência que os
meios de comunicação resolreram instituciondiizar. Páginas inteiras falando com linguagem desabrida, a adjetivação escandalosa das liberdades sexuais, das luxúrias,
dos costumes, da libertinagem das criaturas humai:laS,
falando dos crimes de sedução, de estupro, de assalto, de
roubo, de seqüestro, de extorsão, como se tudo isso fosse
o grande e principal elemento de cultura para a inteligência do povo brasileiro. Combate-se "cantando a violência,
educa-se fazendo hinos ao despreparo cultural,honra-se
eticamente, dando destaque às qualidades negativas do
homem. No ca:mpo da honra, o mesmo _fenômeno;_
conspurca-se_a dignidade alheia. A difamação, a injúria e
a calúnia s_ão, a_cada passo, retratadas na área _de__uma
grande impunidade que se assegura na faixa in_toc,;ível da
má imprensa. Na área da televisão o problema se agrmü.
São escolhidos, previamente. notícias e filmes de violência a qualquer momento c a qualquer hora. Ora é o delinqüente que se revela herói: pCla sua Capacidade sa-nguinária, opondo-se ao cumprimento da lei, pcrturb<Jndo a
,ordem , violando regras e princípios, ora o policial tomando em suas próprias mãos a lei, violando Lodas as

E denuncia: "a execução da pena se processa no Brasil
dentro de um hiato de ilegalidade... o homem condenado à
pena privativa de liberdade torna-se sujeito e objeto de todas as iniqüidades. A tese que hoje corre mundo, de que o
prisioneiro'" o criminoso é muitas vezeilirecuperá~·el, decorre muito mais dos males que lhe causamos do que propriamente da ausência do desejo de emenda".
"Poderíamos, a partir do Código de ExecuçõeS Penais,
que unifomizaria os processos de execução penal, que estabeleceria métodos de tratamento penal, que fixaria o
modo de execução do exame criminológico, que discriminaria todos os demais direíf:os de_ que o cQnderiado
não foi despojado pela sentença privativa da liberdade,
dar um passo decisivo no sentido de humanizar a prísào,
e de, em seguida, através do trabalho, processar a recupefãção de quantos contingentes humanos fosse possível" (Id., ib., pág. 3536. Grifos nossos).
" ... O trabalho hoje é tido como re_cursos insubstituível na execução da pena. O trabalho deverá ser agrícola
ou industrial, conforme a procedência do cóndenado ... "
(ld., ib.).
"T?mbém o Código de Exec_uções Penais começaria a
fazer ... o estabelecimento ou o inicio de uma pedagogia p_enitenciária ... O cárcere_em nosso País ê a sementeira da reinddência e a escola_ de aperfeiçoamento do crime ... o
Cárcere é a mais requintada e brutal forma de violência que
__Q__Bras_ll Possui atualmente_,,, Nenhuma prisão é aceitâvel
-hoje em dia se os homens que nela se enContram não têm
trabalho suficiente para _g_arantir a auto-su_s_tentl:l,çã_q da
própria unidade- prisional ... " (Id., ib.).
"As metrópoles brasileiras sãQ 76, extremamente cri-_
mínógenas ... essas cidades metrópoles desenvolvem no
cidadão um sentimento difuso de ansiedade... indMdUalismo ... concorrência muito aguda ... trabalho quase sempre
pouco gratificante ... ausência de lazer. Há, ainda, uma sociedade frenética ·e uma sociedade pirmissivã, e todos esses elementos somados, já agora dentro da cidade, já não
mais na cinta marginal, induzem ao crime, provocam a
violência, estabelecem uma competição para a qual nenhum valor moral é válido" (ld., ib.).
Por outro lado, " ...nas prisões brasileiras só existem
pohres ..." (Id., íb.):
Enfatizou a necessidade Oe especialização criminal dos
juízes. Ademais, " ... hoje pune-se o delinqüente exclusivamente em função da gravidade_ do dano que causou,
quando, na verdade, se terá que obedecer a uma interação, não com a gravidade do .dano que causou, mas entre a natureza do delito que praticou e as condições psi-
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cossomáticas do delinqüente, facilmente apuráveis em
exaine -criminOlógico ... O que não é possível é con.denar
irremisslvclmentc a longas penas de prisão aqueles que
não têm necessidade da prisão para a sua emendabilidade, ainda que grave o dano que tenham causado ... " (Id.,
ib.).
.
..Todos sabemos que existem os criminosos ocasionais.
os criminosos passionais, aqueles que, repentinamente,
em função da honra e do amor, vêem explodir uma carga
criminosa, que se esgota no ato mesmo do delito. Depois, presas do arrependimento, são sempre os melhores
prisioneiros ... e os que nunca ou raramente voltam a delinq_ijir... O mesmo não acontece com o estuprador, o ladrão contumaz, aquele que realmente se viciou na prática do crime, ainda que a sociedade tenha grande soma de
responsabilidade n_o caminho que lhe reservou, nas injustiças que lhe fez, porque ele ê mais sabido e porque, por
experiência própria, adquirida na convivência do cárcere, sabe melhor dosar a sua açào. Sendo_ os melhores especialistas em assuntos criminais que conheço, estes,
sim, escapam da pena com muita facilidade, porque são
meStres ãt~ nos interrogatÓrios feitos pelos juízes. As
grandes penas então, ficam resen•adas ao simples e aos
:Simplórios, que, não sabendo defender-se e tendo matado
'algumas vezes ou tentado matar em função de razões
morais plenamente aceitáveis, sequer, às vezes vêem reconhecido em seu favor o relevante valor moral que os
induziu ao crime" (ld., ib., págs. 3536-3537).
Sobre o policiamento ostensivo, como meio de conter a
audácia de assaltantes e criminosos, observou; " ... a presença do policia-mento ostensivo em duplas, nos quarteirões, pode evitar perfeitamente o distúrbio, e sem provocar ansiedades, nem distúrbios de tráfego, nem injustiças, nem pancadarias, assegurar a_ordem pública" (ld.,
ib.).
Concluindo seu depoimento, assinalou o Ministro:
"Nós temos uma experiência nova em matéria de metró- pole; temos ainda muito o que fazer para que, à semelhança de Tóquio, Paris e Londres, possamos ter uma
polfcia inteiramente voltada para a prevenção e apen~s excepcionalmente voltada para a repressão. Este é um trabalho para o qual nos devemos voltar: parlamentares, homens do Executivo, representantes da imprensa falada,
escrita e televisionada, 'porque, ainda que tópica, ainda
que mais mecânica do que propriamente voltada para a
eliminação de causas económicas e sociais, é a arma de'
que dispomos para conter e reduzir a níveis aceitáveis os
índices de violência e de criminalidade que não só atentam
contra a segurança da sociedade brasileira, mas contra
uma coisa ainda mais importante: o tipo brasileiro, o homem cordial, que depois das páginas lapidares de Sérg"io
BÜarque de Holanda, passou a ser -o -Protótipo do hoffiem brasileiro"- (Id., ib., Grifos todos nossos}.
_~
Seguiu-se· o diâlogo com os membros da Comissão
Parl_amentar de Inquérito.
Em sua intervenção o ilustre Senador Nelson Carneiro, após ressaltar que a população das favelas é constitulda,_ em sua -inaioria, por- gente honesta e ordeira, preconizou que se assew.re a liberdade do preso pobre que
não pode prestar fiança e que se instituam Juizes de lns~
trução, " ... oride os delitos sejam logo resolvidos e não se.
levem ao cárcere, durante mes.es ou durante dias, pessoas
que Jfõôeriam no mesmo momento ser libertadas através
do pagamento de uma fiança ou de uma responsabilidade assumida por alguém" (lb., págs. 3537-3538).
Respondeu o Ministro estarem sendo processados_ estudos para a criação dos J uizados de Instrução, pelo menos nas cidades maiores do Pais. Lembrou que na rcfornlillação do Código Penal vigente a questãO da inutilidade_da prisão, em muitos casos, foi posta em termos ade- _
quados.
O Hustre Senadõr Paulo Brossard indagou em que medida as recomendações do Rei<Jtório- Pcyrcfitte serramaplicãveis ao nosso P~ís, respondendo o Ministro que "o
documento Peyrefitte é o mais importante dos documentos
da aiminologia moderna ... mas serridv por uma peculiaridade que nào se ob.wm·a no País ... A respeito de criminalidade e violência urbana no País, só existem o relatório

Março de 1983

da CPI da Cãmara dos Deputados que estudou o problema do menor carente e delinqüente; o relatório dos juristas e o relatório dos sociólogos encomendado pelo ilustre
e eminente homem público Ministro Petrônio Portella, e,
agora, a CPI que hoje se inlci_a. São poucos documentos
para abranger um fenômeno de tal importância ... " _(ld.,
ib., pág. 3539).
Solicitando a palavra, indagamos do Senhor Ministro
se a sua Pasta aprovou as conclusões a que se referem as
Portarias 689 e 791, tendo Sua Excelência respondido
que o Ministério não aprovou o_s rela1órios por ter tido a
preocupação de dá-los imediatamente à publicidade,
submetendo seu conteúdo a amplo de_bate nacional,
exemplificando que, entre as providências sugeridas, ele,
Ministro da Justiça, acha a prisão cautelar matéria discutlvel, enquanto, por outro lado, o polici:Jmento ostensivo, tambêm objeto de sugestão, é medida de aplicabilidade imediata e de inegãvel efeito preventivo.
Quanto aos abusos que se cometem nos meios de comunicação, com notória írlcidência no aumento da violência e da permissividade, perguntamos a Sua Excelên~
cia que conseqüências já produziràffi as providências do
Ministério no encontro mantido entre o Ministro e os
proprietàrios de meios de comunicação e que providências estão sendo tomadas rio prosseguimento da tarefa.
Respondeu: "O resultado do primeiro encontro com os
responsáveis pelas emissoras de rádio e TV não foi promissor; acho que, desacostumados com um tratamento
desse tipo, reagiram mais com um sifiiiC10-do ijue com uma
oposição às colocações feitas}ielo Ministro da Justiça no
sentido de reduzirem as cenas de violéncia e de sexo nos horários aflteriores às 21 horas. Que razões nos teriam levado a esse posicionamento? ... a compreensão, em primeiro lugar. de que à televisão ê a babá da criança br~sHeira,
a partir do _meio_ dia até o instante em que dorme ... no
momento em que falamos em violência, criminalidade,
menor delinqüente, futuro do Pals, educação da juventude, ou temos a coragem de tomar as atitudes conseqüentes ou então não devemos falar nesses problemas ... seria
evidentemente necessário preservar a criança da influência e das cenas sobre sexo .. ~. A telel'isão exerce um papei
da maior imporrância na violincia e na criminalidade, não
porque as crie. mas porque provoca nos predispostos uma
rápida evolução no sentido da prática da ~·ioléncia e da criminalidade ... Em renovados e contínuos contactos com
os diretores de TV, sempre sobre o lema de que é preciso
dialogat para não usarmos o c-orte, estamos comicando a
encontrar compreensão. Já há um interesse, principalmente da parte das televisões, no sentido de se comporem, de se achar um denominador comum, de se reduzir
as cenas de sexo e violênCia. Queremos alcançar esse objetivo pela conversação, pela negociação de alto nível, no
sentido da preservação dos valores fundamentais da nossa família" (ld., ib. Grifos nossos).
Questionamos Sua Excefência sobre o problema- da
planificação familiar e sobre a legislação sobre a posse da
terra. Após relembrar que o Brasil tem de gerar um milhão e quinhentos mil novos empregos por ano, e que as
camadas marginalizadas proliferam desordenadamente,
e que se tem de partir de alguns ponto fundamentais, um
dos quais é a questão da terra, ponderou o Ministro:
" ... o tipo de exploração da terra e a relação homem-terra
acabaram por gerar esses deserdados que hoje estão na
cidade entregues ao crime, ao subemprego, à mendicância ... l impossírel reduzir a níveis aceitá1•eis a violência e a
crimina!fdade sem o ataque simultâneo a algumas, pelo
menos, de suas causas, jâ que todas escapariam ao defeito
natural das coisas humanas. Mas, o p"roblema da terra deve
ser encarado com urgência, para que através de tratamento
adequado nessas relações se possa DETER A MI-

GRAÇÃO PARA OS CENTROS URBANOS" (Id., ib.,
pág. 3540. Grifos nossos).
Fazendo uso da palavra, ato contínuo, perguntou o
ilustre Senador Jutahy Magalhães- tendo em vista que
os assaltos põem em risco o direito de ir e vir dos brasileiros - que outras medidas, além do policiamentci os-
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tcitsivo, estavam sendo tomadas pelo Governo para garantir o exercício desse elementar direito.
Respondeu o Ministro que há duas maneiras distintas
de encarar o problema da criminalidade e da violência.
Há __u_m_a concepção algo sonhadora: " ...é a daqueles que
inlaginam uma completa fefonna ~de estrutura no Brasil,
feita a longo, longutssimo prazo, como fator de eliminação de toda :a criminalidade. E toda violência e toda
ctimirtalídade não seriam jamais extifpadas, porque o
crime existe em toda parte, de formas diferentes mas
sempre presenteS como sub-pr~duto do homem, e o homem tem uma prediSposição idêntica para herói, santo e
bandido ... E há outra concepção, algo simples, mas prãti- ca e objetiva, que, no meu entender, se compõe de duas
alternativas: primeiro, a mobilização tão rápida quanto
possível de todos os contigentes policiilis disponíveis para o
policiamento de ruas e praças, dos logradouros públicos...
Isto está já sendo feito gradativa mas implacavelmente
nos grandes cev_tros urbanos, com resultados já disponíveis._.. _E outra, é simultaneamente uma solução imediata
prática para o problema prisional brasileiro, pois não
adianta o policiamento preventivo ou o policiamento- repressivo, que vai redundar na prisão de alguns, se essa
prisão prepara o homem para o delito ou o sofistica para
a prática do delito e, em seguida, o devolve às ruas para
voltar à delinqüência, à violência, à criminalidade, ainda
com maior poder-de ferir a Sociedade. No âmbito da Ministêrio da Justiça, estas duas providências estão sendo
tomadas ... "(Id., ib. Grifcis nossos)." Por outro lado, o
estabelecimento do conselho de política penitenciária
.. .formularemos o código_ de execuções penais e tentaremos ... a descentralização das prisões ... Essas duas são as
únicas providências ao nosso alcance já que as demais
são de estrutura e dependem da ação comum de todos os
brasileiros ''(ld.,lb. Grifos nossos.)
Segunda pergunta do ilustre Senador Juthay-Magalhães;" ... a reforma do Códfgó de Processo Penal seria necessária, premente mesmo, para criar melhores condições de combate à violência? "O Código de Processo
Penal- respondeu o Ministro- é o eStatuto da Justiça
criminal, é o iriais importante dos diplomas em matéria
de ciência penal".
Outra pergunta do ilultre Senador: "Com relação ao
sistema " penitenciário, qual a opinião do Ministro
sobre estadualização da legislizção penal?'"' Acho que a
experiência federal tem sido mais proplcia à aproximação da verdade ciim"inal do que a fragmentação estadual", redargUiu o Ministro.
Ainda o ilustre Senaâor Jutahy Magalhães:" ... V.Ex.~
seria favoiável à çriação de tribunais especiais para menores, propostos no relatório?" ... não só de tribunais especiais para menor-es, mas também tribunais especial's para
julgar delito de trânsito ... " (ld.,ib.Grifos nossos).
Intervindo nos debates, perguntou o ilustre Senador
Lázaro Barboza o que acharia o Ministro de se estabelecerem colônias agrícolas para reeducandos, especialmente
para se tentar resolver em parte o problema da popuJação carcer.áría- de -orígem ruial. Respondeu Sua Excelência que "o problema se desdobra em dois campos de
atuação distinta .-.. noS -delinqüentes dr! origem urbana é
quase impossível despertar o interesse pela agricultura ... A colônia agrfcola não é prísão fechada, é Uma prisão praticamente aberta, e para ela só podem ser conduzidos os que estiverem em um estágio de cumprimento
da pena em que os exames criminológicos !enham já assentado_ cientificamente- a ·su·a emendahifii:lade, e que
também o seu bom comportamento induza à certeza de
que não fugirão;esses não fogem." (ld.,ib.).
O ilustre Senador Leite Chaves declarou que gostaria
de- saber" as medidas tomadas para cOnter o Esquadrão
__ da Morte e os chamadOs crimes do "Mão Branca" e se o
Ministério da Justiça tinha condições de influenciar a
outros setores do Governo não só no sentido da reforma
agrária como da colonização de terras no oeste do País,
como forma de deter as migrações, provocadoras do aumeOf.() Cia violêncea e da criminalidade. "A migração -
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disse o Ministro - não pode ser contida ... O que leva o
homem a migrar é o desejo de melhorar a vida, e não hã
como obrigá-lo a ficar onde não quer; o problema é de
natureza sócio-econômica, e quero Crer que não será resolvido a curto prazo ... O problema da criminalidade e da
violência, se -Ú;m nesses meios, nesses conglomerados
marginais aos grandes centros, a fonte de recrutamento
de seus autores, tem também comQ causa predominarite
aquilo que poderíamOs chamai- ã omissão policial... é imPossível estabelecer com Tigor o verdadeiro índice de violência e crimi!alidade enquanto não esgotarmos as possibiliddes de policiamento. E evidente que falta de policiainento gera a desi?lzvoltura do meiiãriie ..." (Id., ib. Grifos
nossos). Quanto ao "Mão Branca", disse o Ministro saber tanto quanto qualquer leitor de jornal.
- -O IruStre Senador Pedro Simon perguntou, quanto ao
Esquadrão da Morte e aos crimes do "Mão Branca", o
que o Ministério poderia fazer para evitar essas coisas,
respondendo o Ministro: "Acredito que esses problemas
de Esquadrão da Morte ou Mão Branca sejam o subproduto de um subproduto criminal; é exatamente essa violéncia indiscriminada, são esses ambientes criminógenos,
são essas reações violentas à violência que vão tomando
formas inusit.aóas, vão toffiando formas surpreendentes,
mas no fundo são a manifestação da violência. E, se porventura forem praticados por ageittes da lei, que deveriam
impor a lei pela jUstiça, e, não, pela violência, mais condenáveis são ... " (Id.,íb. Grifos nossos).
Perguntou o ilustre Senador, quanto aos atentados de
cónotaç3:0 polítíca, qual a dificufdade que impede o Governo de trazer ao conhecimento público os responsãveis.. Lembrou o Ministro que, quanto aos crimes comuns, são da alçada da Polfcia e da Justiça dos Estados.
" ... pelo menos no que diz respeito ao Ministério da Justiça - acrescentou - posso lhe fazer prova fmediata de
que, ciente do fato, baixo imediatamente a portaria à Políciã Fede~al para que diligencie no sentido de apurá-lo"
(Id.ib, Grifos nossos).
Informou o ilustre Senador Pedro Si~on que "no Rio
Grande do sul, o Juiz de Menores fez um levantamento e
- -ChegoU à-ConcíuSão de que, em Porto Alegre, cerca de
70% dos roubos são praticados por menores de idade ... o
problema é fundamentalmente social... "Sobre o planejamento familiar, observou o Senador: •• ... determinar uma
paternidade responsável, ainda que se faça no sentido de
não forç~r. mas apenas orientar, ap~nas educar, para
que a mulher aceite ou não, caso queira, mas de certa
forma induzindo, no sentido de que marcharíamos para
-uma sociedade de que quem tem dinheiro possa ter filho
e de que quem não tem dinheiro não possa, imagfnando
que com esse planejamento familiar vamos resolver o
problema da sociedade_brasileira, a nível de daqui a vinte
anos, daqui a trinta anos, daqui a uma geração o pobre
não tendo filho estará resolvido o problema social deste
país, parecewme algo um pouco emplrico, um pouco fora
da realidade ... " O Senhor Ministro: _..... Planejar a
família não quer dizer -condenar a mulher pobre à esterilidade ... "
Após estranhar a atuação da BENFAM e de outras
entidades, especialmente estrangeiras, no campo do controle da natalidade, inclusive lembrando a denúncia da
J(ssociação Médica do Rio- de Janeiro contra a BENF AM, preconizou o ilustre Senador: •• ... acho que no
problema do planejamento familiar deveria haver, por
parte do Governo, do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, do Ministério- da Saúdi, órgãos que
estabelecessem uma comissão de alto nível que traçasse
uma política e que debatesse com a sociedade... " (ld.,pãg.3544}.
Esclareceu _Q Ministro: .. 0 que eu disse foi que, crescendo a população brasileira no rítmo em que vem crescendo,-acho eu, numa conclusão inteiramente pessoal,
que inevitavelmente, no futuro, ter-se-á que caminhar
para urna solução que s~ria o planejamento familiar ...''
Quanto ao prob1ema çlo menor abandonado e da delinaüência de menores, acrescentou: "Tive oportunidade de
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pinçar, nos estudos feitos a respCito, as Causas que pelo
menos encontram unanimidade. Primeiro, o abandono
moral e material. condições precárias de saifde e compro-

nas, a desagregação da faml1ia, o choque entre as gerações, a ignorância, o anãlfabetismo e a miséria, além
dos fatores de ordem biológica e individuaL.. ~ preciso
um esforço .tenaz e persistente para eliminar ou reduzir
as causas que levam o menor a delinqiiir. Sendo o
problema do menor um problema eminentemente social
e não um problema de Polícia, é" fáCil compreender que a
busca de soluções para ele se há de fazer na organização da
sociedade, que deve defender a faml1ia e procurar melhor
distribuição de bens".
Assinalou algumas das medidas preconizadas pelo
Governo Federal para enfrentar o problema: reformulação do Código de Menores; evitar a convivê~cia do
menor delinqiiente com o adulto delinqUente nos estabelecimentos prisionais; maior c:Oritróle do uso de tóxicos;
criação e instalação de unidades de triagem devidamente
aparelhadas para receber e manter a população de menores cari:nteS; criação e instalação de unidades de tratamento do menor infrator em meio fechado com a devida
locais semi-abertos para menores infrasegurança e
tores sem distúrbios de personalidade; facilitação de horários de trabalho que permitam às mães maior tempo a
ser dedicado às famz1ias; criação das Comissões Mistas
Municipais, com vistas à criação de unidades de asSistência, educação e proteção do menor carente; ampliação
da rede escolar, especialmente nos meios rurais; obrigatoriedade do exame de sanidade do agente criminoso menor; criação de casas de custódia e tratamento; reformulação dos sistemas penitenciârio e prisional; prestação de
assistência às famílias de menores carentes",

metimento da eStrutura emocional. Escolaridade nula ou
incompleta. Permanência excessiva nas ruas, em aMbienM
tes nefastos e prejudiciais. Falta de qualificaçao profissional. Exercício de atividades marginais e anti-sociais."
(Id., ib. Pãg. 3544. Grifos nossos).

O Deputado Adroaldo Campos, usando da palavra,
sugeriu a unificação do salário mfnimo comõ forma de
conter as migrações procedentes do Nordeste inoiíVãaas
pela busca de melhores ganhos, respondendo o Ministro
que a sugestão seria enCamirihada ao órgão prOpno·a-oGoverno.
O Deputado Antônio Zacharias, também presente à
reunião, sugeriu a ampliação das áreas de lazer, especialmente com melhor utilização dos ginâsios de esportes, e
preconizou a transformaçã() da prisão-albergue em prisão
domiciliar. Sobre a influência da televisão, observou:
" ... a televisão poderia muito bem diariamente conversar
com os delinqUentes, dando-lhes incentivo para que eles
percebessem que o crime não compensa. Após um filme
daqueles que sabemos que não são recomendados, seria
bem necessária uma crítica~ monstrando a ou_tra parte,
no sentido de educar a juventude. Nós sabemos que .os
nossos sensos captam e d~pois levam para o subconsciente a iniãgenl e a mensagem que lhe foram dirigidas, e
nessa hora é preciso desfazer aquela mensagein de violência que a televisão realmente leva ao lar." (ib., grifos nossos).
Respondendo e concluind'o, disse o Ministro: "Evidentemente que as medidas de contenção do êxodo rural,
atra~·és da melhoria das condições nas zonas rurais do
Pais, têm que ser complementadas com a humanização da
vida na cidade ... Nós poder(amos resumir essas quase quatro fJorps de d«bate, afirmando que todos esses problemas
que· estamos vivendo, de violência, de criminillidade, de in]ancia abãndimada, carente e delinqüente, tudo isso decorre elo processo de modernização e urbanização extremamente. r4pidas por que passou o nosso País nos últimos
anos., São ulila espécie de seqUela, uma espêcie de _conseqüência que a própria urbanização e a própria industrialização, se bem conduzidas, serão capazes de resolver"
(ld.,pâg.3445. Grífos todos nossos).
Quvido o Senhor Ministro da Justiça, realizou a Comissão uma reunião de avaliação, na qual se traçou oroteiro subseqiiente, seguindo-se os demais depoimentes.
CAPITULO II
MinfstrQ de Estado da Previdênc1a- e
Assistência Social Jair Soares.

Inicialmente, observou Sua Excelência: "_O comportamento violento parece ser, em vários aspectos, expressão
de uma crise na política Social e nos instrumentos de conÍrole,da sociedade contemporânea. Todo o esfOrço deve
ser feíto para evitar as condições sociais que conduzem à
violência. A famflia, o sistema educacional, as organizações comúnitârias, os meios de comunicação de massa
deveriam participar mais eficazmente no trabalho de pre~
vénção. Um dos grandes fatores responsáveis pela violência, segundo o jurista Heleno Fragoso, é a crise atual em
que vive a jaml1ia ... eritre outros fatores que concorrem
para a violência, alinham-se as neuroses da vida moderna que dificultam a reflexão, o esquecimento, dentro do
processo educativo de uma criança, dos elementos de convivência e fraternidade ... " (Notas taquigrâficas, págs. 1/3
- lf4. Grifos nossos}~
..Com referência à violência do menor, entendo que o
problema não pode ser examinado isoladamente, mas,
sim, num Contexto global das causas que geram a violência; rião· só na n-Ossa sociedade, mas, também, na sociedade 'dos demais pafses. Antes de mais nada é preciso se
perquirir aS determinantes que levam o menor à marginalização e ao delito, entre as quais podemos citar o cres. cimenlo demográfico descontrolado, as migr'!ções iriter~

em

Resaltou o Ministro sUa determinação à FUNABEM
no sentido de que" ... fossem desenvolvidos em seus estabelecimentos programas compatíveis com as mais autorizadas metodologias psicopedagógicas de ree_ducação,
de forma que tais estabelecimentos se constituam em
pólos de um Centro de Pesquisas e Informações sobre delitos, causas, elementos condiCionantes e estimulantes da
delinqüência do menor".
Informou que "os programas de cooperação da FUNABEM com entidades particulares dedicadas amenores carentes. em âmbito nacional, deverão perseguir as
seguintes metas; estímulo à participação da comunidade
na solução local com recursos próprios, assistência através de supervisão téc-nica e apoio material às entidades
particulares com capacidade de trabalho e liderança comunitários e incremento à Celebração de convêllios- em
entidades governamentais e privadas para a reintegração
ou a internação de menores quando necessário".
Disse o Ministro que hoje não há falta de recursos na
FUNABEM para tratamento do menor abandonado,
mas sim falta de infra-estrutura nos Estados para que se
possa repassar tais recursos.
Denunciou que "a escola do menor abandonado e desprotegido é a rua, o assalto, a gang, o próprio adulto que
o explora ... antes de tentar impedir a violência que eles
provocam, deveria a sociedade meditar sobre a violência
que é cometida contra eles... esse menor quando chega à
instituição 1raz uma carga de violência que dificilmente se
consegue abrandar... " (Notas Taquigráficas, pãgs. 2/72/11. Grifos nossos).
Iniciada a fase de debates, indagamos do Sr. Ministro
que investimentos tem o Ministério feito relacionados
com o problema do menor e de que recursos dispõe para
planejar e desenvolver uma ação efetiva para solução radical do problema do menor no Brasil, tendo respondido
Sua Excelência que este ano (1980) deverão ser investidos 2% (dois por cento) de um orçamento de 540 bilhões
de cruzeiros, ou seja, um aumento de 172,3% em comParação com os n11meros do ano anterior. SãO ·cerca de 1O
(dez) bilhões de cruzeiros, provenientes da arrecadação
da entidade.
Perguntamos, a seguir, o nível de prioridade de que
gáza -o -problema do menor no âmbito do MiniStério da
Previdência e Assistência S"Odal, respondendo Sua Excelência que o MinistériO encara o Problema do Menor
como ·um -de seus maiores Investimentos.
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Após ressaltarmos_ que o elenco de atribuições do Ministério da Previdência e Assistência Social acaba fazendo com que o problema do menor fique relegado a u_m
plano secundário, indagamos do Ministro se ele considera a FUNABEM órgão adequado para tratar do problema do menor no Brasil, redargUindo o Ministro que ela
teria condições de fazer um bom programa de assistência
ao menor porque, a não ser em três Estados, ela a tua só
normativamente.
Sobre como tem reagido a comunidade ao apelo da
FUNABEM e das FEBEM no sentido de uma maior
particípãção na solução do problema do menor, informou o Ministro que em alguns Estados bem, em outros
regularmente, e em outros pessimamente, exemplificando com São Paulo, onde até hoje não houve uma subordinação às normas da FUNABEM.

A nossa qUestão sobre onde achava devia ser reformulado o Código de Menores, exemplificou com o caso de
aprisionamento do menor, em que seria melhor dar recurso à família- para cuidar dele. Outras reformulações
poderiam ser propoStas por comissão específica. Inquirimos sobre a extensão dos benefícios previdenci.irios a toda a área rural, como um dos meios de conter
as migrações, tendo informado Sua Excelência que já
submeteu ao Senhor Presidente da República anteproje~
to de extensão de todos os benefícios previdenciários ao
trabalhador rural, com recursos da própria Previdência
SOcial, sem aumento da alíquota de contribuição ao
FUNRURAL, adiantando, porém, que está em estudos
Uin -reajuste dos encargos sociais, sobretudo em vista de
se dar uma aposentadoria condigna aos segurados.
Perquerido sobre o que se faz quanto ao problema da
violência sobre a velhice no Brasil, respondeu que sobretudo atravês de aposentadoria digna e justa, estando em
curso providências relacionadas com o reajuste das aposentadorias, para se resolver o problema da defasagem.
Sobre as filas na Previdência, fator predisponente à
violência, e }ls perspectivas para sua definitiva eliminação, respondeu que, dependendo o problema, em
grande parte, das chefias dos setores de atendimento e de
informação adequada, o problema estava sendo equacionado pela base, com a ampliação do número de postos
de atendimento.
A respeito da posição do Ministério da Previdência e
AsSist-êrlcia S.ocial na questão do Planejamento Familiar,
esclareceu: "-Quanto ao planejamento familiar, que eu
chamaria de Orientação Familiar, dentro da diretriz do
Presidente João Figueiredo, que entende que a paternidade responsável deve ser obedecida, onde o casal vaiescolher quantos filhos deve ter, nós estamos aguardando
a norma, a poHtica que o Ministêrto da Saúde deverâ
executar ... Nós precisamos de uma política de orientação
familiar corajosa, onde o homem e a mulher, o casal, enEm, tenham a orientação adequada para poderem escolher a quantidade de filhos que querem e saberem, inclusive, de forma esclarecedora, que o Pa[s vai se defrontar
com esse grande problema e que hoje é ainda o momento
oportuno para traçarmos as coordenadas desse programa.~.··--------

Com a palavra, o Senador Aderbal Jurema perguntou
se a FUNABEM tem incentivado as Escolas Técnicas,
quer Urbanas quer Rurais, para que o menor, ao invés
de ficar bloqueado dentro de uma escola de "nada fazer", esteja numa escola de trabalho, respondeu o Ministro_ que a FUNABEM tem estimulado as existentes..
Afirmando que " ... a maioria de nossos menores se
tO~f!am deltnqilentes porque não sabem fazer coisa alguma" e que "a escola primária brasileira ainda é uma escola de lazer, porque não tem oficina de trabalho, na sU-a
maiori3.'\ indagou o ilustre Senador se a FUNABEM
tem a relação das Escolas Técnicas existentes, acentuando que " ... ou a FUNABEM se preocupa com esse
problema da educação do menor abandonado ou ela
apenas estará fornecendo recursos para que ã.s FEBEMs
estaduais mantenham depósitos de menores". Esclareceu
~
dos zs··mHhões-de ·men-ores·no-p-afS:.

wnmrô·-que-·•::.
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temos 630 mil em todo o País em regime preventivo e 40
mil internos ... A tónica é o regime preventivo ... "
Sobre ~e há convênío com o SENAI e com o SENA C

respondeu o Ministro que sim,
lnsistiu o ilustre Senador:·· ... seria um plano admiraR
vel se a FUNABEM incentivasse a multip!icaçào das escolas técnicas nesse País ...?'_ Sobre as diretrizes relacionadas com o problema do menor informou o Ministro esta~
rem sendo procuradas pessoas para se fazer o seguinte:
.. Estimular o atendimento aberto ao menor em situação
irregular ... estimular a criação de uma prontidão para o
trabalho ... facilitar condições para reformulação de convêncios com particulares ... implantação de escritórios de
representação onde ainda não existani... fortalecimento
da estrutura estadual... extinção das superintendênciaS ...
fortalecimento das representações estaduais da FUNABEM ... " (Notas Taquigráficas~-pâgs 7.2.8/3).
Terminou o ilustre Senador Aderbal Jurema sua intervenção, fazendo apelo no sentido de que a FUNABEM
estabeleça um programa de incentivo à criação de escolas técnicas.
Intervindo nos debates, afirmou o ilustre Senador Nelson Carneiro: " ... eu acho que o planejamento familiar é
uma iniciativa tão importante para o Brasit, que deve ser
iniciada e concretizada de taJ forma dentro de um governo que o futuro governo -disso não se desinteresse ..."
(Notas Taquigráficas, pág':-8/6).
-Respondeu o Ministro:" ... este ano nós deveremos ter
o Programa de _OrientaÇão Familiar; aprovado pelo·
CDS, depois de examinado pelo Ministério da Previdência SodU], e depois encaminhado ao Ministério da Saúde.~" E concluiu:" ... pode crer V. Ex• a que terá lá (no
Governo) um defensor desta Casa, deste Congresso na
minha pessoa, para apressar o programa que realmente
vai permitir que se aja dentro inclusiVe _dos princípios
cristãos ... " (Notas, págS, 9/2-9/3).
A propósito do problema do menor, e sobre a melhor
maneira de tentar recuperá-lo, disse a Senadora Eunice
'Michilles: 'Parece-me que o mais provável, o mais fácil,
o que mais se assemelharia a seu própriõ lar, seria um lar
substituto. Então, parece que já houve uma experiência
neste sentido e eu gostaria de saber os resultados ••.'' Sustentou a ilustre Senadora que se pudesse recorrer à
família de trabalhadores, que fosse bem constituída, bem
estruturada, que pudesse admitir mais Uma ou mais de
duas crianças, seria talvez uma solução melhor. " ... _a
criança, em vez de estar num internato, estaria numa
casa de famflia, a cargo de uma família ... Se existe recursos sobrando, se os estados não têm uma estrutura, por
que não se tenta um programa dessa ordem? Não seria
possível? Não seria exeqUível?.
4

Reconhecendo que os internatos aumentam a violência
do menor. informou o MiriistrO: ..E pensamentõ da -FUR
NABEM fazer esse programa. No Rio Grande do Sul,
esse programa continua, com as fámilías recebendo
auxílio, inclusive, através de repasses da FUNABEM ...
O programa precisa ser feito, mas temOs Ciue criar as
condições e isso está sendo feito. O simples fato desse incentivo de uma família que ganha uril Salârio-mínimo ir
cuidar de uma criança e receber o repasse de 12 mil cru~
zeiros já é uma formã de ajudà. -- -Ressaltando que a crlança começa a se marginalizar devido à ociosidade e que vê com muita slm-paua o programa de creches, expressou a ilustre Senadora a sua convicção de que o melhor programa que está sendo feitO-no
Páis é o PROGENTE, que atua em foi-ma de prevenção,
e se faz às tardes, esclarecendo o Ministro que é um programa do Governo" do Estado, para o qual a PUNABEM repassa recursos que são aplicados sob sua supervisão, ao que acrescentou a ilustre Senadora: " ... nós
devíamos incentivar esse tipo de programa, de qualquer
gênero, at!'avês de qualquer Ministério, de qualquer forma, para que a criança tivesse o seu tempo todo ocupado
e não tivesse tempo, exatanlente nessa faixa etária, de se
marginalizar, nas mâs companhias, ficar o tempo todO
nas ruas, aí começando um processo que termina real·
mente na sua marginalização ... " (Notas, págs. 10/410/6).
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Ao final, a ilustre Senadora associou-se aos Senadores
que a precederam no sentido de pedir um interesseinaior
Para a implantação de Um programa de planejamt:nto familiar no País.
O ilustre Senador Orestes Quércia, Presidente da Comissão,' perguntou quais os motivos pelos quais a FEBEM de São Paulo não mantém convênio com aFUNA~
-BEM, respondendo o Ministro achar que uma das -raz?.e~ n~o precisarem eles de recursos.
Pondo em dúvida que a razão seja essa, o ilustre Senador_Orestes_Quércía QUestionou: "Quem sabe uma intervenç1to de Vossa Excelência junto aÕ Governo de São
Paulo, faça com que o Governo de São Paulo aceite os
recursos da FUNABEM; porque a alegação do Governo
de São Paulo, dadas as dificuldades de tratar os menores,
é, exatamente, a falta de_ recursos".
Após o que, completou o Ministro: " ... nós em São
Paulo estamos modificando. Vai ha ver um novo coordenador e vamos ver até que ponto ele pode reiniciar as negociações para que se restabeleça o convênio que terã
que ficar dentro das normas da FUNABEM. ACho -que
aí é que está todo o ponto nevrálgico da questão" (Notas, págs. 11.2-ll.3).
Com a palavra, após observar que sempre que falamos
em ação da FUNABEM e de outros órgãos estaduais em
relação ao menor, refÚimo-nos à ação nas zonas urbanas, perguntou o ilustre Senador Jutahy Magalhães: "Existe alguma política da FUNABEM em interiorizar essa
ação- preventiva, essa ação ... de assistência ao menor nas
zonas rurais'/".
.. Existir, existe,- respondeu o Ministro- o ·qu-e falta
são as entidades para que se possa fazer um repasse do
recurso a nível rural". Acrescentou que "uma das grandes linhas de atuaçào da FUNABEM é de que nós temos
que prevenir a ida dessas crianças para a própria FUNABEM ..• "
Afirmou o ilustre Senador que, tendo a FUNABEM
- recursõS para repassar aos Estados, tais recursos pOderiam ser repassados para organismos que tratam de orfanatos, ressalvando o Ministro que tais entidades têm que
preencher alguns requisitos, dentro das normas da FUNABEM.
Perguntamos, a seguir, se a FUNABEM acompanha
de alguma maneira, uma vez que não é tarefa de sua
alçada específica, o problema do trabalho do menor ou
se isso fica só restrito ao Ministério do Trabalho, respondendo o Ministro que oficialmente não acompanha, mas
hâ uma preocupação no sentido de conseguir emprego
para o menor, havendo estudos sobre isso.
Por último usou da palavra o ilustre Deputado Dario
Tavares, destacando, dentre os fatores ·que dão origem
ao menor carente, a explosão demogrãfica, as mígrações
internas e a desagregação familiar, ressaltando que, no
que se refere ao planejamento familiar, a própria Igreja,
que admite o planejamento, havendo motivos justos,
através do método das abstenções, poderia colaborar.
No programa de instalação das grandes destilarias se poderia direcionar as migraçõeS internas para essas áreas,
enquanto que ulnã- mulhor distribuição de renda e uma
contenção dos excessos dos meios de comunicação pode~
rã contribuir para maior preservação da família:.
~
Lembrou, ainda, o ilust~re Deputado que os meios de
comuniCação afetam a população na rua, nos clubes, por
todo lado (Notas Taquigráficas; pâgs. 12.2-, 2.4)
CAPITULO IIl
José Bonifácio de 0/h·eira Sobrinho

Na 51' Reunião da CPI, re21izada a 24 de abril de
1980, foram ouvidos três representantes de televisões, o
prirrieiro dos quais foi o Senhor José Bonifácio, Superintendente da Produção e Programação da Rede Globo,
que defendeu a tese de que "não hâ nenhum relatório
sobre a correlação entre a violência e a televisão".
(DCN-II, 17-9-80, Pãg. 4.668)., alinhando, dentre outros
argúffientos, pesqulsa da Universidade de Harvard, segundo a qual, " ... 70% dos delinqUentes juvenis vêm de
Iãres em_ que não existem rádio ou TVL 60% de lares em
que os pais bebem excessivamente, 60% de lares onde
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não há entendimento familiar, 60% queixam-seda indiferençadaS niães, 60% queixam-se de indiferença paterna e
60% vêm de laTes onde os pais os deixam soltos para fa, zero que lhes der na cabeça ... Cidades como Nova Iorque e Chicago apresentaram os mais elevados índices de
violência de sua história nos anos 20 e 30: Entretanto, a
televisão só chegou reg:ularmente à_qllelas_ cidades CD_!
1946, muito depois dos g~angsters" (ld., ib.).
CAPITULO IV
José de Almeida Castro
O Sr. José de Almeida Castro, Díretor dos Diárias Associados da Bahia, sustento~ a tese de que" ... os meios de
comunicação, servindo à sociedade, refletem a sociedade a
que sen'em". ( DCN-ll 17-9.80, pág. 4669). Afirmou estar
de pleno acordo em que" ... a televisão desperte os valores fundamentais do homem dos quais ele não quer abrir
mão ... " Considerou "falsa, envelhecida e sem sentido a
censura por faixa etária", mas declarou "ser plenamente
de acordo que é dever do veículo de comunicação prevenir o seu-espeCtador de que o que vai ser apresentado a
seguir, ainda que seja Um reflexo da sociedade em que
vive o cidadão, é direito dele deixar de ver porque contém dose excessiva de violência-Ou algo semelhante" (ld.,
ili.).
CAPITULO V
Paulo Mário Mansur

O Sr. Paulo Mário Mansur, Diretor responsável de
jornalismO- na Rede Bandeirantes de São Paulo,
reportando-se à recomendação do Sr. Ministrõ- da Justiça no sentido de que as emissoras de televisão, sob pena
dei endurecimento censório, moderassem a exibição de
filmes e novelas de_contexto e cenas de violência e erotismo, afirmou: "A recomendação, no que se refere à televisão, abstraindo a ameaça censória, ê válida, desçl.e que
-objetiva defender os fundamentos da formação moral do
povo brasileiro".
Sustentou que "a alegação de que as pelfculas ou novelas que contêm contexto_ e cenas de violência estimulam a incidência da criminalidade não tem qualquer sentido;- uma -vez qUe provado estâ através de pesquisas
científicas realizadas por laboratórios de universidades
dos maiores centros culturais do mundo (EUA, Inglaterra, França), que a violência exposta na televisão e nos cinemas nada tem a ver com a violência que ocorre no
meio da sociedade" (DCN-ll 17-9-80, pág."4670).
Manifestou a convicção de que "a disparidade social
em que vive o nosso País deve ser - tenho a i.mpressão e
a quase certeza - o maioi- mal, provocador da violência
em todos esses médios e gr8ndes centros urbanos" (ld.,
ib.).
Iniciaildo a fase de debates, afirmamos estar com Paulo Mansur no sentido de que o problema do menor, o
problema das desigualdades sociais, o problema .das disparidades de renda, o problema das disparidades regionais, o problema das migrações, o problema das relações
de trabalho são questões que, de certa maneira, influem
no problema da violência.
Concordando, em parte, com o Sr. Almeida Castro,
ressalvamos, porém, que "se é verdade que cada País tem
a- televisão que merece, é n-atural que quanto mais inculta, quanto mais pobre, a televisão, que ê um instrumento
importante- na formação da mentalidade de um povo,
deve ser acionada no sentido de se eliminar essa vulnerabilidade, e não se conformar com ela ou permitir que ela
prossiga desafiando e retardando o desenvolvimento da
p-rópria nação".
Colocamos, a seguir. a seguinte pergunta dirigida aos
três expositores: •• ... é pOssível estabelecer entre as televisões um conselho Qe _auto-regulamentação pubicitâria ..•
um código de ética entre as televisões para efeito de reduzir o Volum-e de informações capazes de induzir à prática
do crime e ela violência ou à eleição de um delinqUente à
categoria de mito e herói?" (DCN-Il, 17-9-80, pág. 4671).
Respondeu o Sr. José de Almeida Castro que .. não só
ê possível haver um código de ética, mais do que possível
ê
nec_essidade que se cumpra o código de ética que
existe" (ib., pãg. 4672).
o

uma
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O Sr. José Bonifácio de Oliveira SObrinho refor-çou a
opinião sobre a importância do código de ética que deve
existir, -e descurtou a possibilldade -de .que a televisão
transforme bandidos em heróis.
O Sr. Antônio Abelin, Superintendente da ABERT,
afirmou~_"'Sob vários aspectos, a ABERT tem aplicado o
código e solicitado sua própria aplicação. A ABERT
subscreveu ... esse Código Nacional de Autoregulamentação Publicitária, que criou a CONARP", informando, ainda, que a AB~Ri tem um representante
nessa Comissão. O CONARP é uma Comissão com re-.
prescntantes de diversas instituiçõeS, diversas porque
várias entidades subscreveram nos jornais, râdios, tele-visões, associações de propaganda, associações de anun~
dantes. ""A comissão tem poderes de deliberação por~
quanto as e,ntidades, inclusive os anunciantes, através da
ABA, subscreveram o código. Conseqüentemei:lte os
anunciantes estão obrigados a cumpri-lo ... " (ib., pág.
4672).
Retomando a palavra, assinalamos: "De certa forma
ficou entendido pela pala.Vni.s dos três répiesenúi.ntCs d3S
televisões, e concordamos, que a violência não nasceu
com a televisão, ela precede a televisão. Mas de certa forma também não tem razão o Sr. Almeida CaStro quando
diz que a televisão não fornlã ·e não plasma uma socieda~
de: "A televisão é wna esp-écie de diversão Compulsória
dentro do lar de cada um". E perguntamos: '"'E possfvel
estabelecer meio de seleção de horários especiais para a
transmissão de filmes que contenham manifestações de
violências e desregramento sexual?"
Respondendo, disse o Sr;- JOsé Bonifácio: "Acho que
pelo menos para duas faixas etárias ê bastante razoável
que haja um horário até vinte horas, por exetriplo, em
que a televisão seja absolutamente isenta de violência ...
A moral poderia ser incluída no processo ... Pelo sim pelo
não, como os dados são muito poucos, como tudo está
muito escuro, pessoalmente sou favorável à total elimi~
nação da violência nos horários infantis, definindo essa
violênci~:~ como aquela que des1bine ou estimula· a criança
para praticá-la".
Opinou o Sr. José de ALmeida Castro: "Acho que_a
prática adotada pela televisão brasileira, por determinação legal, de prevenir que tal programa é proibido
para menores de tal idade é negativa, porque somos obrigados a exibir o certificado de -censura que" já por um
princípio normal leva a cter que algo proibido vem aí, e
o proibido sempre foi fãscinante ... Para mim a faixa
etária é totalmente falsa ... Acho que o problema é de
criação· de uma mentalidade responsáveL"
Ajuntou o Sr. Paulo Manoel: ''Acho perfeito que o
simples colocar do "proibido" já é um alerta para a curiosidade. Essa responsabilidade de colocar o censurado
sem uma tarja de censura realmente poderia beneficiar o
telespectador com .seu filho".
Perguntamos se é possível ter uma fórmula para se~
leção de horário, sem prejufzo do interesse comercial das
emprcso.s.
Respondeu o Sr. José Bonifácio que isso já existe hoje,
acrescentando o Sr. Almcída Castro que," ... ao invês de
criar um benefício, a forma ostensiva de dizer que tal
programação foi censurada pode até trazer malefícios na
própria indústrio., no própríõ seío da teleVísão_.u"
Indagamos, a seguir, ·de que forma seria possível a
substituição gradativa de filmes estrangeiros que versam
temas indutores da violência e da criminalidade, além d_o
sexo, por filmes nacionais.
Informou o Sr.. José Bonifácio que a Rede Globo exibe
hoje noventa e dois por cento de programação brasileira,
enquanto o Sr. José de Almeida Castro, argumentando
com as dificuldades econômicas, alegou que se exige uma
mensagem cultural brasiteira mas se tiram os meios de
produzi~ la.
Iniciando sua_ participação ·nas debates, indagou o
ilustre Senador Jutahy Magalhães de que forma o meio
de comunicação pode ajudar a combater a violência que
está a nosso lado_
O Sr. José Bonifácio respondeu expressando o ponto
de vista de que a televisão pode ajudar muito na ate~
nuação da violência. O Sr. Paulo Manoel declarou que a
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tdevisão pode colaborar na formação da-consciência Co~
munitária sobre a responsabilidade de cada um por uma
sociedade mais sadia e menos violenta. O Sr. Paulo Man~
sur entendeu que a televisão deve receber subsídios sobre
de que formas pode ajudar nisso.
Asseverou o ilustre Senador que nos nossos noticiários
sabemos mais as coisas ruins que acontecem no mundo
inteiro, podendo os meios de comunicação operar melhor seleção.
Redargüiu o Sr. José Bonifácio que "a notícia é aquilo
que acontece de excepcional..." (ib., pág. 4675) ... "O que
chama a atenção, o que é ponto de enfoque, é o que está
anorfnal. E é isso ·que a televisãõ cobre, que o_S jornais
cobrem, que os políticos cobr~m ... " (ib., pág. 4676).
Concluindo, insistiu o ilustre Senador:" ... nós aqui na
CPI devemos estar mais em busca de solução para os
males que nos afligem, não de expormos-os males que
nos assediam dia a dia" (ib.).
Intervindo nos debates, a ilustre Senadora Eunice Mi~
chiles manifestou sua convicção de que o menor, o adolescente, e até mesmo o adulto,_ ingerindo diariamente
doses de violência, fica predisposto, ao menos incons~
cientemente, para a violência, tendo os representantes
das televisões reafirni.ado sua tese de não~comprovação
da responsabilidade da televisão no surto mundial de
violência.
O Deputado Paulo Lustosa, concordando com a tese
da não~comprovação da influência da televisão no aumento da violência, ponderou: "a própria sociedade, na
proporção em que não se rearruma, não define valores éticos e morais mais adequados, creio que a televisão não
tem mecanismos objetivos para dar nenhuma contribuição".
O Sr. José Bonifácio declarou que a única contri~
buição que a televisão pode dar ... é no campo educacional, exempliffcando com o Telecurso de 21' Grau.
O Deputado Walter Silva, embora concordando com
a teoria de que a Televisão não e:Stíffiula a violência, ob~
servou: " ... Há muito espaço para novelas e algumas novelas desagregam a família e a desagregação da família
foi apontada como uma das causas dessa vicilêllcii e-dissa criffiinalidade. Acho que a Novela pode ser melhor
utilizada no sentido de edificar a família ... " (Ib., pág.
4678).
Perguntou se a educação não poderia s.er mais amplamente divulgada em todos os setores da vida, na sociedade.
O Sr. José Bonifácio, proclamandO-se defensor das
novelas, disse que "a novela foi o único caminho que a
televisão brasileira conseguiu para tornar seus custos
viáveis e banir _a produção internacional do vídeo" (lb.,
pág. 4679).
Encerrando a Reunião, -díSse o ilustre Presidente da
CP!, Senador Orestes Quércia; ~,.. é ponto pacífico até
entre os depoentes que aqui estiveram, o Ministro da
Justiça, ·a Ministro- da Previdénc:ia Social, que a irande
causa da violfncia é o problema_s_ocial do povo, problema
salarial, desemprego, etc. S.e a_televisão realmente é _causa, em determinada percentagem de ~iolência, o mais importante" é que os próprios representantes das emissoras de
televisão estão disposto.~ e predispostos a colaborar no sentido de que e.~.ms causas se reduzam ao mínimo" (Ib., pág.
4.680. Grifos nossos).
CAPITULO VI
Ministro de Estado do Trabalho Muri!o Macedo
Iniciando os trabalhos da Reunião de 6 de maio de
1980,6. a da CPI, lembrou o Presidente, ilustre Senador
Orestes Quércia: "Existe um consenso daqueles que aqui
estiveram, no sentido de que uma das causas fun_damentais, talvez a mais importante desse problema do recrudescimento da violência nos últimos tempos, é ex.ataM
mente o problema social da migração interna; do desem~
prego ... " (DCN-1! 14-8-80, pág. 3655).
De começo, chamando a atenção para o fato da insegurança em que hoje vive a população brasileira, deu
ciência de que, segundo estudos procedidos em São Pau~
lo, 25% da população consideram a violência urbana
como o problema social mais agudo do momento. "Em
certas áreas perifericas do Rio de Janeiro, a proporção
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de indivíduos inseguros chega a quase 70%" (lb., pág.
3656).
"De 1975 parã Cá- prosseguiu- os atos delitosos reportados à Polícia do Rio de Janeiro passaram de cerca
de 30.000 para mais de 80.000 por ano! Na Região Metropolitana de São Paulo registraram-se 340.000 crimes
cm 1978, havendo estimativas para este ano de 1980 que
chegam a 415.000 delitos, incluindo-se aqui homicídios,
furtos, roubos, uso de entorpecentes, estupros e atentados violentos ao pudor ... Segurança é uma dimensão im~
poftante da qualidade de vida urbana no mundo con~
temporâneo. Ao se levar cm conta a expansão acelerada
da violência urbana no Brasil, e o sentimento generaliza~
do de insegurança que vai se espalhando nas populações
de nossas cidades, é forçoso concluir-s-e por um sério e
crescente comprometimento da qualidade de vida urba~
na no BrasiL .. Além das vidas que ela coibe e das pro~
priedades que destrói, a violência intranqüiUza o homem
no seu trabalho, desorganiza SociãiiTtl:nte os grupos-de
vizinhança, deteriora as comunidades, desvaloriza os
i~óveis, demanda mais recursos para sua prevenção e
c~ntrole, onera os cofres públicos nos setores de Justiça e
Segurança, enfim, a violência é causa de diversos desarranjos pessoais, sociais e econômicos que pesam muito
para a sociedade" (lb.).
Reportando-se aos trabalhos sobre crime e violência
urbana, sublinhou o Ministro que, quanto às causas," ...
os mesmos trabalhos são unânimes num ponto: A via~
lência não tem causa única, os fatores causadores da via~
Iência são inúmeros e atuam de modo conjugado. Toma~
dos isoladamente, nenhum deles apresenta relação forte
e positiva com a violência. Tomados em conjunto, a as~
sociaçào se apresenta forte e positiva com a violência ...
Assim .ê o desemprego, por exemplo. Analisado isoladamente, apresenta uma relação obscura e errática com a
violência. Não se dispõe de evidências empíricas capazes
de apoiar a noção de que o desemprego em si seja a causa
violência. E verdade que há desempregados que entram
no mundo do crime, mas há muitos mais desempregados
que não o fazem, e que tentam resolver seus problemas
mudando temporariamente de profissão, procurando o
mercado informal, e encontrando outras formas de aco~
modação no mercado de trabalho ... Outra noção genera~
lizadl;l é a de que o baixo salário é causa de violência.
Aqui, também, inexistem evidências que apoiem a idéia
de que o baixo salário leva o trabalhador a cometer crimes... em comunidades de trabalhadores pobres, de renda. homogeneamente baixa, há pouca violência ... "
''Esses são resultados de pesquisas realizadas nas con~
dições mais diversas de desenvolvimento econômíco e
social. Eles mostram que nenhuma variável, em si, é sufi_ciente para a explosão da violência, embora muitas delas
s.eja_m_oe~ssárias e, quando combinadas, induzem à violência ... Ela se expande quando um conjunto de fatores
se instala e predomina numa sociedade... "
"A violência cresce quando ocorrem as seguintes va~
riáveis simultaneamente: l) quando a sociedade cresce
de modo acelerado; 2) quando a urbanização e a densidade urbana aumentam rapidamente; 3) quando são colocados no mesmo cenário, e em contraste intenso, grupos com grande disparidade social; 4) quando as necessidades crescem mais depressa que os meios, ficando in~
certas as normas de conduta na mesma sociedade;
5) quando o desemprego, o subemprego e a inflação
acentuam as incertezas ... " (lb.).
Analisando a dinâmica da violênciã no" Brasil, obser~
vou o Ministro:" ... O ideal para o entendimento do fenômeno seria: mentali_zar o efeito conjunto do crescimen_~
to acelerado, da intensificação daS desigualdades, da
aglomeração urbana, da disfuncionalidade de certas nor~
mas sociais, da inflação, do _desemprego e do subempre~
go. A ocorrência de tudo isso junto cria condições de in~
certezas para certos grupos sociais, passam a ser um con~
vite· ao crime e à violência. A ocorrência dessa síndrome
t~rna o criiize mais prOváVel e, na ausência de -controles
sociais m_aiS eficientes, ele_ realmente emerge. .. " (lb.).
"Nenhum dos fatores, isoladamente, pode explicar a
expansão da violência, todos eles juntos explicam, e ex~
plicam muito bem" (lb., pág. 3657).
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E voltou a enfatizar: ... Enúuma, acredito que o modo
mais adequado de se analisar a viOlênCia ê esse. Essa é a
abordagem multidimensional, e não a parciaL._Não dispomos de teorias nem de evidências empíricas q'Ue'jUStifi~
quem relacionar de modo isolado desemprego com crime, ou inflação" com violência" (lb.).
Enfocando o quadro geral do emprego no brasil, disse
o Ministro: "A nossa população tem sido atingida por
um crescimento bastante rápido,; nos tíltimos quarenta
anos, ela praticamente triplicou. Eramos cerca de 41 mi-

lhões, em 1940 e hoje nos aproximamos dos 120 milhões.
Durante quase todo aquele período, nossa população
cresceu a taxas superiores a 3% ao arlo, o que nos coloca
dentro do grupo de nações de crescimento demográficO
acelerado_. Um crescimento dessa ordem representa forte pressão de emprego ..-."
"A pressão por emprego no Brasil é agravada por inúmeros fatores. Em primeíro IU-gar, dest"aca-se o fato de
que o brasileiro entra no-mercado de trabalho muito precocemente, como conseqUência da impotência da famflia
e da escola para manter a criança nos bancos escolares
até comPletar sua escolarização ... Cerca de 70% êi.Os chefes de família de hoje começaram a trabalhar com--24anos de idade ou menos. O Brasil precisaria criar muito
menos empregos anualmente se uns dois milhões de
crianças em idade escolar permanecessem na escola por
pelo menos 4 ou 5 anos a mais "dó que o fazem ... -"(Ib.
Grifos nosso).
"Em segundo lugar, destaca-se que i pressão por empregos urb i nos vem aumentando intensamente nas últi.mas décadas: em 1240, apen is 30% da população estav i
a pressionar por trabalho em nossas cidades; hoje,_ são
quase 70% os brasileiros que vivem em nossas cidades e
ali buscam trabalho. lsto resylta do fato de que a população economicalJl~nt~_atiyª-._(10 anos e maislque se localiza nas zonas urbanas, vem crescendo a taxas de mais de
5% ao ano, enquanto a rural não ultrapassa a 1%, tudo
isso decorrente dos fortes fluxos migratórios. O revigó'tamento e a modernização da nossa agricultura e agroindústria poderã contribuir muito para a expansão do emprego no setOr primãrio, assim como no setor de comércio e serviços ligados àquelas atividades e, conseqUentemente, atenuar os fluxos migratóríos para õs centros urbanos jã demasia(jamente _congestionados ... "
"Em terceiro lugar, devemos destacar que o crescimento da população tem apresentadO urna grande heterogeneidade no-que tange a sua composição regional. ..
Ainda que se dê um grande crédito à teoria que vê a migração como mecanismo regulador das disparidades do
mercado de trabalho, ainda assim, ·não podemos esquecer que os fatores de atraçãu e repulsão de população extravasam as forças de mercado: o clima, a infra-estrutura
educacional, as facilidades hospitalares, as oportunidades previdenciãrias, a localiZaÇão da parentela, e vários
outros fatores sociais, induzem os movimentos populacionais, e produzem pressões diferenciadas por emprego ... Na realidade, migraçdo, subemprego e desemprego
coexistem em várias regiões de nosso País e demandam
uma concepção mais abrangente para o seu entendimento ... Precisamos promover o desenvolvimento em todas
as regiões do País, aproveitando a sua vocação de recursos naturais, as. suas vantagens comparativas atuãis e potenciais, a sua localizaÇão em termos de mercado e, acima de tudo, as necessidades bãsicas da população em
termos de saúde, educação, previdência, etc. Assim fazendo, estaremos atacando a causa da migração e não

suas conseqUências .. ," (lb. Grifos nossos).
"Finalmente, cabe mencionar a clássica reacomodação
da população economicamente ativa nos diversos setores da
economia. O que se destaca no· Brasil, como em vários
outros países de desenvolviniento tardio, é a acelerada
passagem de grandes contingentes de trabalhadores do
setor primário diretamente pãra- o-terciário (coniêrdo e
serviços) quando a teoria clãssica nos ensliia que o·- de- senvolvimento ocorre com urrla passagem seqUenciada
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ôã mão-.:cte-obra daS_ atividades agrícolas para as iridustriais e, em seguida, para ·as de cOmércio e serviços ... a
expansão do emprego industrial tem sido relativamr;nte
rtroaeSta-·quan-dó c·õmp-arâáa~ cOm do comércio e Serviços, especialmente os serviços de baixa qualificação, o
que contribui muito para gerar um quadro de desemprego urbano ... A rápida terciarização de nosso mercado de
trabalho reflete que a nossa sociedade vem sendo conduzida por trajetórias diferentes, e não necessariamente doentias ... Se ?Ornarmos tt.ido isso, veri[íc:iremos que, no conjunto, os setores secundários riloderno e o terciário responderam de modo muito positivo à necessidade de emprego ... Mesmo quando se leva em conta a acelerada terciariz.ação e, especialmente, a geração exagerada de empregos urbanos de baixa qualificação, ainda assim a socledade brasileira tem proporcionado muita mobilidade
$Ocial para os migrantes originários da zona rural, e de
uma condiçã-o de trabalho ainda mais precária do que a
que econtram nos grandes centros urbanos ... Apesar de
nossa explosão demográfica, estamos longe de representar
um bolsão de-- desempregados no pãnoramii niundial...

a

-rr!z.,_pág. 3657-3658. Grifos nossos).
Falando sobre o quadro geral do trabalho no Brasil,
acentuou o Ministro; .. Para o Brasil como um todo, a
t~xa de cres_cimento anual da População na década de
1960-1970 foi de 2,8% ... Usando-se uma taxa de crescimento Poimlacíonal de 2, 7% - que deve ser a taxa mais
realista para este -final de dêcaáa e início da próxima estima-se a sociedade brasileira demandará anualmente
cerca de 1,3 milhões de novos empregos nos próximos
cinco anos ... e nos últimos 40 anos "acomodamos", de
forma precáriã, o emprego "à população, daqui para a
frente precjsamos criar condições mais sólidas para permitir o emprego e promoção do nosso trabalhador, a fim
de tirá-lo do desemprego e do subemprego".
"A indesejá v~! transferê_ncia da pobreza rural para a
pobreza urbana depende da geração de emPregos e me~--lhoria das condições de trabalho n_os dois segmentos"
(lb., pág. 3.658).
"Outra tendência recente, e bastante marcante, diz
respeito à crescente participação da mulher no mercado
de trabalho. Hoje, cerca de 1/4 da população economicamente a!iva ocupada é constituída por mulheres, e
tudo indica que isso se acentuará ainda mais nas próxi--mas décadas.. .. o trabalho das mulheres ê cercado de
te subemprego. Dado o volume crescente do contingente
feminino, e a precariedade de suas cOndiçÕes _de trabalho, não hã dúvida que a mulher brasileira está a merecer
uma atenção especial. .. "
- "A -situação dOffien-or no mércado d-e_trabalho brasileiro- já analisada aqüi pelo Ministro Jair Soares- ê
i&Ülllmente Pr~oc1pante ... Perdura ainCra um número excessivamente grande de criança participando do mercado_ de trabalho,_ qUando, na realidade, deveriam estar na
escola: cerca de 20% das crianças brasileiras (de 10 a 14
anos) trabalh:im ativamente com pesadas responsabilidades perante suas famílias: a _rilaíõría, normalmente,
trabalha sem contratos ou cartêiraS· PrOfissional, ganha
ni.uitõ menOS do Que o saláriO mfnimo;e interrompe precocemente a sua escolarização. Mas~ ê claro, o menor
siq~_plesmente reflete os problemas do maior ... "
.. A capaêídade de expandir o emprego, a atetider às
pressões d~mográficas e sociais depende basicarriente do
aumento da capacidade produtiva global da sociedade
brasileira ... Quanto maior o volume de investimentos e
_maior a massa de lucros resultantes, maior serã a capacidade de se expandir os empregos e melhorar os salârios.
Pata que possamos assegurar a incorporação de pelo me~
nos 1,3 milhões de brasileiros que anualmente aumentam
a força d~ trabalho, estimamos que o Brasil precisa crescer o seu- produto a uma taxa anua] de 6,5% durante os
próxiinos 5 anos: isSO Obviamente depende de um gl-ande
esforço de investimento-da nossa Nação e de uma inteligente combinação com as restrições das metas antiinflacionáfla~... Cer!os tip'os- de investimentos gerão mais empregOs dO que outros. A estratégia-mestre da Nação,
portanto, é combinar os investimentoS que atendam às

ror:

·necessidades nacionais com -investimentos que gerem
erifpreg-os-no·m.unôo rural e no urbano, para homens e
mulheres .....
··~ •• Preocupa também a relativa estagnação do_ emprego formal e a forte expansão do emprego informal do
Distrito Federal, em Minas Gerais e no Espírito Sãnto ...
Já nos primeiros meses de 1980, surgiram sinais de recuperação do emprego no setor da construção civil, particularmente, no Rio de Janeiro e São Paulo ... A ênfase re·
cente na ârea de transportes voltados para economizar
energia vem reativando as indústrias ligadas a trens, locomotivas, ônibus, bancos, sistemas de controle, etc~..."
Se as medidas tendentes a ampliar as oportunidades de
emprego não reduzirão a criminalidade urbana, .....certamente, e de modo indireto, contribuirão para tal",
ponderou o Ministro.
Concluíi':tdo, expressou o Ministro sua convicção de
que "o emprego ê, em última anâlise, o principal mecanismo de valorização do_ homem", reconhecendo que
"_s.ofremos cronicamente da doença do subemprego", e
- _r.eafirmando que" ... os problemas de emprego são apenas uma peça no desencadeamento da violência urbana"
(Ib., pág. 3659. Grifos nossos).
Na fase de debates, começamos por declarar nossa
concordância com o diagnóstico do Ministro no sentido
de que a violência urbana não tem apenas uma causa,
~as ~_!!1- ~eixe ~I! concausas - para usar a li~guagem do
Código Penal ..:.... e de que é a conjugação de todas essas variáveis, simultã!').eamente, que acaba sendo um fator de
desencadeamento dos sintomas de violência.
Sobre a violência institucionalizada, como, por exemplo, a que leva os menores a interromperem sua escolarização para trabalhar, a trabalhar sem contrato, a ter salário reduzido, in_dagamos que providências adota o Ministério, pelo menos para reduzi-la a níveis aceitáveis.
Lamentando que o MiniStério conta com um número
reduzido de inspetores para esse tipo de fiscalização, disse o Ministro: " .. .temos procurado, acima de tudo, melhorando as condições econômicas, fazer ao lado disso
um trabalho de inspeção, um trabalho mais aprofundado de catequese... " (lb., pãg. 3660. Grifos nossos).
Sobre a baixa renumeração do menor, perguntamos se
o Ministério identifica nisso uma necessidade que têm as
empresas de melhorarem sua situação econômicofina:nceii-a ou-se é apena-s algo que c:scãpa aO controle dos
mecanismos conVencionais do Governo e das prÕprias
-empresas ou se o Objetivo é realmente pagar por um trabalho de adulto um salárío menor.
Respondendo que a política, hoje, é procurar não disciiminar
lerinos de pagamento, acrescentou: "Numa
hora em que einprego E: dificil. .. imaginamos que teríamos· que dar a uma determinada atividade, cujo retorno
ê mais rápido, uma atenção toda especial- refiro-me ao
artesanato ... É evidente que se nós pudermos...;.. e é o que
temos pr-ocurado fazer com o Ministério da Educação conjugar esse trabalho com a educação, fazendo com
que ele possa transformar o artesanato ·quase que como
um- lazer ou como uma lição de educação familiar, mas
tendo, ao mesmo tempo, oportunidade de freqUentar a
escola, nós estaremos evidentemente ffiinimizando. o
problema do menor" (Ib. Grifos nossos).
Sobre o problema do baixo salário, perguntamos
sobre as condições do Ministério em fiscalizar o pagamento de salârio adequado, especialmente no meio rural.
" ••. Chegamos à conclusão de que um forma de fazer
com que a dificuldade de fiscalização seja corrigida é fazer com que a organização do empregado possa, de uma
certa forma, colaborar com os propósitos~ Ministério"
- respondeu o Ministro. •• ... Primeiro, procuramos fazer·
com que haja uma organização mais racional do trabalhador rural".
Considerando-se que a implantação de determinadas
indústrias em centros densamente povoados gera uma
demarlda de serviçÔs comPlementares que acaba trans·
formando o investimento ou a alocação de recursos para
esses empreendimentos em um fator negativo do ponto
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de vista global da economia brasileira, perguntamos se o
Ministério do Trabalho tem atuado no sentido de orientação de investimentos ou estimulando a necessidade de
que outros pólos industriais ·sejam criados no espaço
geográfico do País com o objetivo de dar- maior
equilíbrio à economia nacional, reduzindo-lhe a ,mJnerabilídade.
Frisando que •<. •. uma parte muito grande do problema
d,a violência ... Se deve a essa concentração excessiva",
esclareceu que a posição de seu Ministério, iiessa-Questão, é- mais opinatiVa e assessora do que exC:Ci.úiva-, mas
que " ...é das preocupações maiores que o Conselho de
Desenvolvimento Económico tem tido, c:xatamente essa
de atentar para uma homogeneidade maior, para uma
desconcentração em que se pos~a. evidentemente, fazer
com que as desigualdades não· sejam ~ão frustrantes"_
-(lb., págs. 366Ü-366l. Grifos nossos). ·
Participando dos debates, o ilustre Senador Bernardino Viana perguntou que resultados vêm alcançando os
convêniOS-que o Ministério do Trabalho celebra com órgãos públicos, principalmente com as Secretarias de Trabalho e Promoção Social dos Estados, visando financiar
programas de treinamento de mão-de-obra, respondente
o Ministro que os resultados têm sido muito bons (Ib.,
pág. 3661).
Tecendo considerações sobre a greV_e dos metalúrgicos
do ABC paulista, afirinÓCt_o ilustre Senador Teôtonio Vi-lela: ••.,,o que sinto é que" São Bernardo é um princíPio de
uma nova esquina de no~a história, e se não tivermos acuidade suficfeniE para aValiar a sua extensão e as suas
propulsões, 'todos nós seremos levados de roldão. Ali,
gr_avcs e sérios interesses econômicos, ali graves e sérios
interesseS políticos à margem da pasta de V. Ex•, e chego
a admitir que, inclusive, V.Ex• talvez tenha sido torpedeado no seu bom-senso; no seu alto critério- que pesSoalmente eu reconheço - na execução de uma solução
diferente daquela -que apareceu" (lb., pág. 3662).
Respondendo, disse o Ministro, .....meu espírito Cristão repudia qualquer tipo de violênda ... Mas, esqueci-me
de dizer qu,e o.RAD!CALISMO ... l?. TAMB!:M UM
F ATOR DE VIOL'E:NCIA ... Existe violência no ABC
naquilo que diz respeito, pelo menos, à minha pasta,
quando deteminado número de indivíduos que, muitas
vezes, nem operários são, mas filiados a certos tipos de
ideologias, que querem, acima de tudo, evitar que se ins~
tale aqui, em nosso País ... a democracia. Mas esses ho~
mens são os que a todo momento estão a fazer com que
os nossos trabalhadores não possam adentrar às suas
fãbricas. AS AMEAÇAS SÁO.TAMBÉM UMA FORMA DE VIOLENCIA A ELES, ÁS SUAS F AMlL!AS,
MULHERES E FILHOS, E A CONCRETIZAÇÃO
DE MUITAS DESSAS AMEAÇAS. Vi, nobre Senador,
fotografias de carros de operários que foram trabalhar e
que tiveram o presente de uma bomba a explodir nos
carros ... As informações que tenho são as de que, realmente, a provocação teria partido, não da Polícia, que,
pura e simplesmente, revidou ... Um daqueles mais ati vos
provocadores nem mesmo operáriO era ... um estudante
de Medicina já procurado pela Polícia de Minas Ge·
rais .•.larnento que tenha havido·violência, sem entrar no
agente provocador, ou naquele cÍ.ue revidou, mas lamento. Lamento como Ministro do Trabalho, lamento como
cristão, e lamento profundaménte, Sr. Senador, como
membro da sociedade" (Ib., pâgs. 3662-3663. Grifõs nossos).
A propósito da intervenção no Sindicato dos Bancârios de Porto_Alegre, perguntou o ilustre Senador Pedro Simon, reportando-se a carta .sua enviada ao Ministro, se n&o se determinaria a recondução dos líderes,
afastados de forma legal mas que não deixa de ser uma
forma de violência, no entendimento do interpelante.
Respondeu o Ministro que •• ... o motivo dÕ afastamento não se deveu, evidentemente, a uma má administração;· se· deveu a incitamento à greve provocada pelos
dirigentes sindlcâis''.
O ilustre Senadpr NelSon Carneiro perguntou sObre· a
contribuição que têm trazido para o desemprego os in-
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dividuos maiores de 35 anos, respondendo o Ministro
não dispor de dados- à mão a resPeito nesse moffiento.
Perguntou, ainda, o ilustre Senador, se o Ministro não
c-onsiderava uma forma de violência a invasão de terras
não só dos índios como igualmente de posseiros, concordando o Ministro que esse é um dos problemas mais
sérios que temos. PediU, finalmente, o ilustre Senador que o Ministro dissesse uma palavra, no que tange à migração, quanto aó recrutamento pelas Forças Armadas
de muit~s jovens que estão entregues a seus trabalhos na
lavoura, respondendo o Ministro que o percentural de
jovens reCl'tl:tados pelas Forças Armadas, segundo os dados disponíveis, não é muito significativo. Ressaltou,
também, o ilustre Senador que a formação da mão-deobra contribui para o afastamento do homem do campo,
retrucando o Ministro: .. ~.estamos também combinando
com a preparação da mão-de-obra industrial e cOmer·
cial, a preparação da mão-de-obra rural, temos também
o SENAR".
Concluindo, disse o ~inistro: ..... imagino, de uma certa forma, ter trazido o que é o pensamento do Ministério
do Trabalho a respeito da violência e, aCima de tudo,
aquilo que seria a ligação da _violência como o emprego,
o desemprego e o subemprego" (lb. pág. 3665. GrifoS nossos).
CAPITULO VIl
Professor Jacob Pinheiro Goldberg
Na Reunião do dia 8 de maio de 1980, que foi a oitava,

foram ouvidos o Prof.Jacob Pinheiro Goldberg- e a Senhora Lia Junqueira.
O Prof. Jacob Pinheiro Goldberg, Psicólogo; Professor e Assistente Social em São Paulo, começou evidenciando o Carátú Universal do fenômeno da violêncía:
"A violência, na sociedade contemporânea ... é um fenômeno de_caract~rísticas endémicas;ela permeabiliza toda
a sociedade moderna, não só em nível brasileiro, como
em níveis internacionais, cada uma dessas características
apresentando aspectos próprios, conotações e singularidades, na dependência- das raízes de seu povo, das rafzes
de sua nação, e também na de"pendência de tradições e de
conquistas sociais, económicas, políticas e culturais ... Mas, sem dúvida nenhuma, é um fenôril-eno internacional" (DCN- II 11-09-80, pãg, 4517. Grifos nossos).
Criticou i idéia de que a tend"êncíil--à-inf:galópOle-se"ja
por si só uma das causas da criminalidade, argUind9 que·,
se assim fora, Tóquio e Paris seriam cidades inabitáveis,
e Copacabana teria índice maior de criminalidade que i
Baixada Fluminense, o que não ocorre.
. ...
Sustentou também não ser científico afiirii.ar··qúê os
meios de comunicação de massa, especialmente a: Televisão, sejam mecanismos desencadeadores da ViOlênCia,
aduzindo pesquisa feita nã. Grã.nde São Paulo segundo a
qual68% dos entrevistadoS afirmavain' que cenas de violência nos órgãos de comunicação não eram cápazes de
provocar a violência, e outra da Un!versidade Federal de
Juiz de Fora que apurou que de 893 menores que praticaram violência durante o ano de 1979 até janeiro _de
1980, numa fafXã etária de 7 a 13 anOs~ 68%_afifmaram
q~e não assistiam televisão, fião fiam jornais e- não Ouviam rádio.
··
Sublinhou que "a microviolêiiéia..é ·aquela violência
-que machuca, que acicata, que atropela e que acaba sendo a grande desencadeante dos fenôffiénos de erupção da
brutalidade, irreversível na sociedade moderna ...A maCroviolência é fácil de ser cbnstatada: é o homicídio, é o
latr.ocínio, mas aquela microviolência, aquele "pequeno" assa1to, porque ele só é pequeno na sua forma e aparência, mas, é grande, é dilacerante", é mutilante na sua
essência- essa microviolência tt!in sido deixada de lado.
b a microvíolência que trazemos como informação, ainda, dessa pesquisa feita em Ji.dZ de· Fora, onde 75% das
crianÇas ·que terminaram seU prim.eiTO ãno de escola não
conseguiram sequer aprender a assil).ar o seu nome... "
Afastou: igl]almente, a invasão do m_~g_rante com_o causa do aumento da violência: ..... a cidade não está tendo
condições de absorver o migrante, e este não está sendo
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visto como um ser à procura de melhores condições de_
vida, mas como um invaSor. Este é o depoimento que
trago de uma cidade de porte médio, onde nós fizemos
questão de ouvir desde o prefeito até as pessoas das camadas mais )1u_mildes da sociedade, os quais atribuem a
violência a esse fator de invasão do migrante, o que não é
_yerdade.:."
Apoiltando o fato de que a Grande São Paulo cresce
uma Campinas por ano, pergunta e responde: " O que
signifiCa iSsO em níveis de mutação cultural? Choque de
informação e de valores, levando à mendicância, ã pras·
titUição, ao cririle, à falta de orientação, à dificUldade de
colocação profissional, à falta de moradia e de escolas,
tudo iSso com um-deClínio qualitativo do nível de vida"
(lb., pãg. 4518).
E expõe sua tese central: ..Desejaria chamar a atenção
dos Senhores, como estudiosos do problema da violên·
cia, para um conceito que eu gostaria de esposar de defender como tese diante desta Comissão da_mais alta hn·
p_ortância. Um dos fatores básicos da violência, hoje, no
Brasil, é a defasagem, é o conflito provocado pela demanda sofisticada e tecnologicamente avançada da sociedade mOderna, qi.te exige uma opeiacionalidade de in·
telígência qualitativa muito alta e uma informação cultural muito ampla, mas que não fornece essa informação
cultural..." (Ib., grifos nossos).
Discordou também de que o consumismo, a sociedade
de consumo seja outra causa ou outra ordem desencadeadora desses fenômenos.
Como sugestão, advogou a criação do Ministério para
- a Injãftcta e a JuventUde, aduzindo; "Diariamente, nós es.
ta mos convivendo com esse genocídio que se pratica- por
açào, por omissão e por obtusidade contra uma infância
e ~uma juveriiude, que aí_ e5tào carentes de todo o mínimo, -iflclUsiVe de diáfogo de pais e filhos, até em nfvel de
classe médía .. .40% por cento das crianças ouvidas na
grande São Paulo ... afirmaram que têm dúvidas do amor
de seus pais em relação a elas, e 55% das crianças afifmavam que sentiam solidão .. (Ib., pág. 4519).
Observou, ainda: a gravidade dos problemas nacionais
se encerra no microcosmo da vida de _cada um de nós,
porque é nesta função que o ser humano se solídarizã. e
se irmaniza e entende a possibilidade de não ser violento ... "
"Gostaria, também, de encaminhar a sugestão para a
criação do grupo permanente de estudos sobre a violência na sociedade brasileira ... "
E concluindo: "E lhes entrego como final desta exposü~ão a dramaticidade, a violência, a contundência do seguinte número: à pergunta n9 1 da pesquisa sobre aviolência, "você agrediu ou foi agredido?" Responderam
"sim" 78% dos entrevistados ... " (Ib., pâg 4519 Grifos
nossos).
CAPITULO VIII
Sr<t Lia Junqueira

A- Sf!- Lia Junqueira,- Piesidente dõ Movimento em
P~lesa do Menor, de São Pa_ulo, começou expressando
sua -Corivicção de que em matéria de Violência nc3da eXiste
no Brasil comparável à FEBEM de São Paulo.
Passou, a seguir, a uma conCeituação ideológica de
violência, asseverando " ... para mim, a descoberta do
Brasil já foi uma violência .. .'~ (lb., plig. 4520).
Manifestou-se contra a sugestão do Prof. Jacob Pinheiro Goldberg no sentido da criação de um Ministério
para a Infânciá e a Juventude, alegando que,··.~. se uma
FEBEM não funciona, um Ministério não vai funcionar
também.:." RedargUindo, afirmou o Prof. Goldberg: .....
é esta posição derrotista e negativista, que atrás de tudo
acaba não fazendo nada, que leva ao desespero ideológico e_ à frustração da ii?sesperan.ça,que é também uma das
caUsas da violência.~."
Disse, também, a Sr• Lia Junqueira considerar o nosso
salário mínimo uma violência, •·porque com ele duvido
que um homem possa se sustentar, ele só, não digo a
família ioda. ..~:__(lb., pág. 4521), ·Chamando o Senador
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Bernardino Vi~ na a ;11ençào para o fato de que " ... no
sistema a11wl brasi!Pirn ni'lo se ContahílizH ã renda agr[cola . O a,2.ricultor tem a renda da mandioca, do feijão,
do milho. d,,) arroz, do peixe que ele pe~ca, do pássaro
que ele mat~. do animal que ele caça na floresta, e essa
renda não é contabilizada ... " (lb.).
Prosseguiu a Sr• Li.fl Junqueira: "A violência sofrida
pelo menor começa pel(l. gestação. Se não abortado, passa pela adolescência; se não morto pela polícia, segue-o
Hté a maioridade, quando passa a ser delinqüente comum, ingressando no sistema penitenciário num ciclo fatal de vida··.
Sobre a ociosidade do menor, afirmou: "Em São Paulo, a rede de ensino, principalmente da prefeítura, oferece à criança três horas por dia de permanêncíã na· eScola,
e ninguém se incomoda onde ela passa o resto do dia. 1?.
evidente que tem que ser na rua ... " (Ib).
Precisando seu amplo conceito de violência, inSiStiu:
"Para mim, tudo o que fere a dignidade humana é violência ... " (Ib.,pág.4522).
Reclamou que " ... alguma coisa tem que ser feita em
prol desses menino·s de rua que ainda não são delínqüentes e estão sustentando a família".
Expendeu, ainda, o ponto de vista de que ..a nossa lei
quanto ao menor é também uma violência: tudo que é
feito para prot~ger muito o menor, acaba prejudicandoo". (lb.)
Citou,- a seguir, umã sê"de de fatos estarrecedores que
sustenta ter testemuithado e ter provas de que ocorrem
na FEBEM de São Paulo, cobrando providências especialmente do Senhor Governãdor daquele Estado.
O ilustre Senador Jutahy Magalhães solicitou se faça o
levantamento de todas as denúncias apresentadas, para
que sejam encaminhadas às autoridades competentes e
apuradas, tendo o Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito assegurado que isso será feito.
Na fase de debates, estranhamos as afirmações da conferencista de que a descoberta do Brasil e o nascimento
sejam formas de violência, e nos confessamos estai:recidos com os fatos deprimentes denunciados, ligados à
FEBEM de São Paulo.
Dirigindo interpelação ao Prof. GoJdberg, perguntamos se a pesquisa segundo a qual68% de um total de 893
menores delinqiientes de sete a treze anos não liam jornais, não ouviam rãdio e não assistiam televisão pôde
apurar as rafzes dessa delinqüência, no meiO dessa amostragem, respondendo o conferencista que a resPonsabilidade é de toda a sociedade brasileira e que atribuir isto a
um ou outro é minimizar o- problema.
Perguntamos, ainda, com relação à pesquisa de Juiz de
Fora, "que resultados foram detectados com relação a
possíveis influências ou efeitos catártiCos que os meios de
comunicação poderiam ter sobre esses menores, para
induzi-los à prática de atas delituosos, respondendo o
Prof. Goldberg ser extremamente difícil estabelecer uma
relação de causa e efeito entre uma situação social e um
comportamento crimin6geno seguinte.
Indagamos ao Prof. Goldberg qual o grau de credibilidade científica de sua afirmação de qrie a subriutriç"ãO-é
um componente negativo do desenvolvimento mental,
respondendo ele, embora com certa reserva quanto à
verdade do asserto, que existe certa unanimidade entre
os estudiosos da matéiia no s-entido de que a subalimentação compromete fisiologicamente o aparelho mental
do ser humano e que esse comprometimento, mais cedo
ou mais tarde, acaba por lesar o desenvolvimento da inteligência.
Dizendo estarmos certo em afirrriar que o problema da
FEBEM é o tipo da solução conjuntural, que nada resolve, indagamos a opinião- do Prof. Goldberg a respeito,
respondendo o Professor achar que não existe particularização de responsabilidade, pois essa é de todos e .....
não será a distribuição de fraldas, a criaçãO-de creches ou
o aproveitamento de áreas de peg-pag para lazer que poderá resolver ... " (Ib. págs. 4526-4527).
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Encerrando nossa participação no debate, acentuamo,;: ''Estamos teritando ... orientar a nossa pesquisa não
tantO '"para esse probleniã da violência aberta, mas,
sobretudo, para <J da Violência Institucionalizada, que é o
que mais aguilhoa nossa consciência moral~ é a violência,
por exemplo, contra o trabalhador rural, a apropriação
-de seu trabalho sem o pagamento devido ... Este é que me
parece o pónto nodal da questão da violência no Brasil, hoje: eliminar es5es requírins d(' violência, que se to.rnaram
tão comuns, tão triviais, tão corriqUeiros e tão constantes que a sociedade com elesjâ se afeiçoou, ou pelo me·
nos os assiste com uma impassibílídade revoltante ... De
resto, muito mais importante, talvez, do que criar-o Mi':1-istêrio par a Infância e a Juventude, seria, talvez1 alocar
recufsos, fazer uma política para o menor, uma Política
efctiva, e não aumeritar mais essa parafernãlia burocrB.tica, esse cipoal de instituições -que acabain permitindo denúncias-do porte e da gravidade das que aqui trouxe
Dona Lia Junqueira (lb., pág. 4527).
O iluStre Senador Bernardino Viana perguntou a
-Dona i. ia Junqueira se a situação denunciada na CPI
vem do Governo passado ou do Governo atual, respondendo ·a co"nferencista que vem de-muito tempo, informando que antigamente só exístia o RPM, depois Surgiu
o Pro Menor e a seguir apa·receu a FEBEM. Pediu que
antes de se pensar num ministério, que se faça a tentativa
de moralizar a FEBEM, que é uma instituição pequena,
expendendo a opinião de que tudo o que hoje acontece
de errado na FEBEM é um renexo de sua desorganização.
A- propósito de nossas restrições às digressões politicas
_de Dona Lia Junqueira, pronunciou-se o Presidente no
S<Wtido da admissibilidã.de, nos trabalhos da Comissão,
das consideraçõeS políticas que oS depoentes entendam
fazer para ~~t~be!ecer nexos de causa e efeito.

CAPITULO IX
Dr. Eduardo Seabra Fagundes
Na 8• -Reunião dã. CPI, realizada no dia 13 de maio de
1980, foi ouvido o Dr. Eduardo Seabra Fagundes, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.
Inicialmente, colocou-se na posição de porta-voz do
seminário que a Ordem dos Advogados_ do Brasil fez realiZar." reunindo juristas; professores, sociólogos, cientistas sociais, economistas, médicos, jornalistas, policiais e
rriã:gfstrados, para analisar o problema do aumento a
Violência.
"Para tratar do problema·da violência- assinaloufaz-se necessáriO, para que as idéias melhor se ordenem,
começar mencionando um lugar comun: O crime é indissoâado da natureza humana, e não se pode pretendernem jamais ·o Estado sonhou com isto- erradicar totalmente a criminalidade. O problema, portanto, não é saber por que se cometem crimes, muitas vezes com violêo-.
cia, no Brasil, atualmente, mas, sim, por que o ín(jice de
criminalidade assumiu proporções· intoleráveis''( DCN II 28-3-8/ ).
Dizendo ser necessário indagar, preliminarmente; se
houve ultimamente um aumento da criminalidade no
Brasil ou um aumento da percepção social da criminalidade, res-pondeu:- "Houve, realmente, uma explosão de
criminalidade, mas não na mesma medida em que vem
espelhada no atual debate do problema pela imprensa,
rádio e· televisão. Parece-me que há paralelamente ao aumento da criminalidade violenta, o aumento da preocupação da sociedade com essa criminalidade.,,"
"Ultimamente, o que se observa é que hã uma certa invasãO da violêncía de uma classe soc1al para outra ... " A
partir de um certo momento, dessas camadas mais
pobres surgiram agentes da criminalidade, que passaram
a investir reiteradamente contra as classes média e rica,
_ como que cobrai-Ido B.lguma· coisa que se lhes devesse".
" ... Precisamos também ter bastante clara a colocação
de que talvez não haja, no Brasil de hoje, soluções a curto e
médio prazo para a criminalidade.....
E anuncia sua tese central: "eu diria que o problema da
criminalidade. se o olharmos atentamente, só poderia ser
equacionado, ji!lão digo resolvido-_ adequadamente se a
sociedade brasileira se auto-reformasse,.. O que parece
mais eviêieftte ê- que se Pretende atacar o problema da cri-
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minaiidad_e com paliativos. enfrentandoseu~ efeitos, sem
se querer, ve;dadeiramente, exergar o~ atingir suas causas ... quais seriam, enrào, as causas mais evidentes desta
explosão violem a dos índices de criminalidade? Não me pa·
rece ha1'er qualquer dúw'da de que seu principal móvel resi-de~~~ estfuturú ãrual da sociedade brasileira, que, além de
ser projW!damcnte desorganizada, não oferece a seus
membro~· condições mínimas de convivincia pacífica. :t:
uma sociedade caracterizada por um consumismo exces.Ü~'o, por um apego exagerado aos bens materiais, por uma
ambição que se dirige aos prazeres mais-imedíatos da vida,
uma sociedade- verdadeiramente incoercível, com uma
série de idéi<ts e conceitos preestabelecidos, difundidos
como um sinônimo de realização pessoal. Quem quer
que deseje se realizar pessoalmente deve, de acordo com
a concepção predomí!lante, atingir determinado nível de
poder de COf'ISUmo. E, como este nível só é atingido por
uma parcela muito reduzida da sociedade, o restante,
frustrado, vem, de certa fcirma, cobrar uma espécie de
dívida àqueles que conseguiram atingi-lo",
"A falta de assistência; a deficiência de habitação e alimentação, as dificuldades quanto à educação dos ffihos,
o desamparo à velhice são fatores que provocam utna
migração -desenfreada do homem do campo ... :!:. esta migração deso_rdenada que provoca uma verdadeira inchação das cidades braSileiras, porque, na verdade, as cidades brasileiras não crescem, incham ... O Estado de
São Pauto, por exemplo, levou apenas vinte anos para
transfor"mar de 60 em 20 o percentual de sua população
rural, salto que a França levou cem anos para dar ... Os
migrãntes, quandO chegam às cidades, acabam por
iriStalar-se em ãrea~ onde a qualidade de. vida ê inferior à
qlialidãde -de Vidit aceitável para um ser humano, pelo
menos pelos padrões adotados atualmente em todo o
mundo ... Vivem, verdadeíramente, à margem da sociedade e constituem o caldo de cultura ideal para a crifninalidade ViOlenta: vivem na ociosidade, não, têm oportunidade
de lazer, não têm oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento espiritual. A sociedade os lança, por todos os
meios de que dlspõe, nos braços da criminalidade" (lb.
Grifos nossos).
~·segundo dados oficiais, há, no Brasil, atualmente,
cerca de 30 mílhões de pobres absolutos, ou seja, pessoas
que não dispõem do mínimo necessário para sobreviver
condignamente. São pessoas que ganham um ou menos
de um salário mínimo, ou que vivem com uma renda tão
reduzida quanto esta ...Temos um outro dado extremamente alarmante: O imenso número de menores absolutamente desamparados e desassitidos, não apenas pelo Estado e pela sociedade, mas por seus próprios pais... multos
têm que df?ixar os/ilhos abandonados pelas ruas, pelasfarelas, jd lutando pela sobrevivência; é comum que a
criança, desde c_edo, aos oito ou nove anos, já saia para
disputar o alimento que vai permitir a sua sobrevivência.:.Há também os que se dedicam mesmo ao jogo, aos
crimes, aos furtos, à própria víOlêncía ... "
<
''-A população escolar das grandes merrópoles brasileiras é sensivelmente inferior ã população infantil dessas cidades. E mesmo as crianças que estão na escola têm um
"períõifo.Oâoso durante o dia. no qual se dedicam à prática
da criminalidade. Sàa, .portanto, aprendizes de criminosos... " (Ib Grifos nossos).
Prosseguindo em sua análise dos condicionadores do
aumento da criminalidade, asseverou: "A mã distribuição de renda no Brasil funcíona também como um fator de. criminalidade ... Não nos devemos esquecer, no
entanto, que estamos preo.cupados, aqui, com uma espêcie de criminalidade que tem o seu mais alto nível de incidência nas classes mais pobres. O crime do rico que nós
chamamos o_ "do colarinho Pranco", ê um crime pratica~
do sem sangue. Produz até frutos mais substanciais, mas
ê um crime que se desenvolve sem sangue e que ê muifo
menos reprimido pelo Estado do que o crime do pobre...
A emissão de_ cheque sem fundo, o estelionato, o golpe
na. poupança popular, não preocupa tão terrivelmente a
sociedade brasileira e o Estado ... embora crime ... não
seja sinônirr;o de pobreza, ê, na verdade, entre as classes
menos privilegiadas que se i!ncõntra o criminoso quere::orre à violência ... "
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"O jogo clandestinO no Brasil tem sido um forte fator
de deflagração de criminalidade, na medida em que corrompe os aparelhos policiais e na medida em que gera lutas entre quadrilhas que se encerram sempre com grande
quantidade de homicídios. Mas, sem dúvida, é a pobreza, a pobreza absoluta, ainda um fator dessa criminalidade. Em !978, levantamentos oficiais indicavam qUe

rfois quintos da população do Brasil, cerca de 17 milhões de
trabalhadores, portanto, recebiam inenos de um salário
11-tlnimo ... " (Ib. Grifos nossos) ... "Num seminário realizado na Ordem, falou~se muito que essa camada da população está como que cobrando do restante di sociedade um crédito que julga deter, exatamente por ter sido relegada a uma posição tão flagrantemente injusta dentro
da estrutura sociaL. Quando o Direito ê utilízFdo para
manter uma estrutura arcaica e defasada, ele leva fatalmente a uma situação de desequilíbrio e de des.organi:wção social que pode explodir de várias formas, inclusive pela violência e pela criminalidade". Nos países socialmente mais organizados;--os autores revelam que a
proporção entre os ganhos dos que ganham menos e os
daqueles que percebem maior salário ou vencimento está
na ordem de aproximadamente I para 3. No Brasil, se
apreciarmos a grosso modo, veremos que entre as camadas de mais baixa remuneração e aquelas mais bem remuneradas como os advogados, os médicos etc., a proporção é de mais ou menos,_ I para 100, ou I para 200.
Há, portanto, um fosso que é extremamente largo e_que
não pode ensejar uma convivência entre esses. dois extremos, porque se cria um sentimento de revolta dificílmente superável pelo homem que, numa sociedade marcada
pelo consumismo, sente-se, õa verdade, filrtado pof
aqueles que mantêm uma estrutura social que permite
esse tipo de desníveL •,• _
"O Trabalhador, ou melhor dizendo, o biscateiro da
periferia das grandes cidades brasileiras sabe que o seu
fi!ho jamais passará de um biscateirO na ger<i.çào se8i.dnte. Isto lhe causa um profundo sentimento de reV_olta e
faz com que ele seja presa fácil daqueles que oferecem
uma possibilidade de ascensão muito mais fácil, através
da prática do crime."
Apontou, em seguida, a influência dos meios de COriiUnicação no aumentO da violência: "Os meios de conlunicação como que cú-merdalizam o crime, comercializam a
violência, Há, evidentemente, um certo gosto da parte do
ser humano pela desgraça alheia e até pela viOlência. Há,
nas grandes Cidades brasileiras, jornais, conhecidos de _
todos nós, que praticamente só exploram o crime e aviolência, sem tra.tar de ot1tros assuntos. EXiste. é venLide.,
uma clientela para esse tipo de imprensa, mas esta imprensa a realimenta, desenvolvendo, de certa forma, um
processo de convíviO dii- sOCiedade _brasile-ira com a criminalidade violenta, que passa mesmo a ser encarada
como um fenômeno natural".
"O cidadão comum passa a ver e a aceitar a violência
como um instrumento normal de atuação do Estado. A
política, nas grandes cidades, usa a violência tanto quanto os marginais. Uma eStatística realizada há pouco-tempo por jornalistas mostrou que o número de cadáveres
que pode ser atríbuído aós grupos ciandesdflos de policiais é superior ao flúmero de cadáveres quê pode ser
atribuído aos criminosos, ou, digamos assim, aos Criminosos não oficiais'; (lb.).
"Outras estruturas colaboram para esse desconcerto,
como, por exemplo, a estrutura dafederacão bra_sile_ira...
Estados e municípios, a quem cabe apenas- uri:la parCela-excessivamente reduzida do montante total tributário,
têm as funções, mas não têm os meios para exercê-las ... "
"Há ainda um outro fator extremamente revelador
desse desequilíbrio federativo: a união, além de ter uma
participação desproporcional na receita tributária, ainda
suga recursos empregados pelos Estados, como ocorre
exatamente na área de segurança, ou seja, com as polícias militares que, na verdade, se encontram controladas
pela União, praticamente federalizadas, embora sejam
mantidas com os parcos recursos dos Estados."
Sobre a dicotomia da polfcia, assinalou:···~ é impossível, nas grandes cidades brasileiras, sentarem-se parara-
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cionalmente discutirem_ problemas de seguni.nça, policiais civis e militares. A União manda nos policiais militares, mas quem remunera são os Estados ... "
Denunciando violências policiais, assegurou: "'é pratiC'dmente impossível ao homem comum, do povo, entrar
numa dependência policial sem ser pessoalmente agredido ou sem correr o grave risco de agressão ... "
Apontàndo as deficiências do Poder Judiciário, especialmente no que concerne ao combate à criciin8Jidade,
pondei_ou: '' ... o Judiciário, peça um pouco mais sofisticada do cofnbate áo Estado à criminalidade, foi mal1tído
numa situação, propositadamente, de marginalidade.
Não tendo seus próprios meios de investigação, se baseia
sempr'e, ou quase sempre, nos precarfssimos instrumentos que ·a polícia lhe fornece para esclarecimento de crimes ... " Ademais," ... a centralização tem sido a regra dominante, Em momento algum houve a preocupação de
aproximar o juiz do povo ... "
"O Poder Judfciái'io dá a impressão de verdadeirO impotência no combate à criminalidade, de ineficiência total e
_a_bsoluta ... Aquele que está sendo estimulado a entrar no
crime, s_e jogar com a lei das probabilidades, verá que
tem muito maiores chan~es de delinqílir e não ser, afinal,
colhido pelas malhas da Justiça, do que receber qualquer
punição_judicial. A impunidade, portanto, estimula o
crime. O que existe, na verdade, é o crime de impunidade,_que cobre tanto um marginal comum como o policial
que pratica a c_rimina[idade vioLenta contra as classes
menos favorecidas".
E preciso, sim, reformar o sistema peii.iteridário brasileiro, construir penitenciárias. Mas isto em nada melhorará a situação ou de muito pouco adiantará, porque se
e~tarão mantendo as diferenças e a segregaçãO ... C~ sociedade brasileira jamais conseguirá superar esSe circulo
vicioso, se não quebrar a iiidução à criminalidade no seu
processo de formação" (Ib., Grifos nossos).
-lníciando os debates, manifestamos nossa preocupação com a visão nostálgica- para não _dizei' pessimista - que o conferencista ostentou da realidade brasileira, tecendo, dentre outras, as seguintes considerações:
"··r-estaNação que, de certa forma, se incorpora entre as
dez maiores nações do mundo, não é obra do acaso ...
Este País que contemplamos hoje é urria grande Nação,
com deformações muito poderosas, com problemas proporcionais à sua grandeza, com mazelas ainda por serem
erradicadas, mas de certa forma ele não se ajusta bem a
essa visão um pouco pessimista que eu identifico nas pa-lavras do jovem e brilhante Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil ... Não só de hoje, de há algum tempo a· esta data o País inteiro tem analisado o problema da
violência. Não concordo com essa colocação que me pareceu um pouco superficial de que o problema está posto
em termos de agressão de tlma classe para outra ... tam- bém achei peremptória, em demasia, a sua afirmação de
qu~ nãO há soluções a curto e mêdio prã.zo para Oproblema da criminalidade ... No mais, o seu diagnóst1co é absol_utamente preciso, o problema da pobreza, o problema
do homem rural, a inchação da cidade brasileira, a má
distribuição de renda, são todas causas da violência e nenhuma delas é causa em si mesma, o conjwzto delas é que
realmente é a grande causa da violência e da áiminalida-~

de".
ApÓs essas ressalvas, pedimos ao conferencista. algu-mas considerações sobre que terapêutica, a- nível de
emergência, se poderia aplicar para reduzir os índices de
_criminalidade ou, pelo menos, amenizar um pouco a
viõléncia urbanã que iriquieta: e-aflige a sociedade
moderna.
Admitindo que sua visão do momento brasileiro é pessimista, extremamente pessimista, justificou: .. Em boa
parte, ela é também o reflexo das opiniões colhidas no
Seminário que a Ordem rr!a.Jizou. Não creio que pelo menos em nosso ambiente haja possibilidade de IJma visão
otimista do quadro brasileiro atual... nossa má estruturação fundiária é um dos Ingredientes dã Yiolêilcia.".. um
componente sério do quadro geral da criminalidade violenta....." (lb. Grifos nossos).
Insistiu em que "a sociedade brasileira, embora preocupada em estudar e analisar a violên-cia, apenas se atém
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à análise das facetas, digamos assim, m~is evidr!~t~-. oudas facetas que mais lhe interessa examinar. Fica na
análise e discussão dos efeitos, sem nunca descer às raizes, às causas profundas, porque, sem dúvida, estas indicarão caminhos que terminarão por extinguir privilégíos
de que ela não quer abrir-mão. Jamais Yi a sociedade
preocupada em modificar a sua estrutura social. A explosão demográfica _talvez seJa uma- das causas mais evidentCs do desconCerto estrutural brasileiro, impedindo
solUções mais fáceis para a nossa problemática. Afirmeinão ver soluções a Curto e médio prazo exatamente porque uma reforma agrária, uma reforma urbana, uma rC>forma da empresa, uma reforma da legislação trabalhista, uma reforma da legislação social, em geral, não se
realiza a curto prazo, especialmente se se tiver que enfrentar uma reação por parte de uma parcela da sociedade detentora de muito poder," (Ib. Grifos nossos).
Quanto às Soluções de emergência, a curto prazO,- qUe
denominou de paliativas, listou algumas: ••o controle e o
comércio de armamentos ... E muito raro encontrar um
criminoso comum que não disponha de farta munição,
de farto 3rmamento. E o Estado brasileiro nada faz para
controlar o armamento e a munição ... " (lb. Grifos nossos).
"Outra solução seria disciplinar os meios de comunicação ... Deve ser r_ejeitada qualquer idéia de censura prévia ... Uma medida extremamente sábia seria o código de
ética dos meios de comunicação ... Se o controle ético da
comunicãçàO pudesse ser exercido adequadamente pelos
próprios profissionais deste ramo de atividade, poder-seia chegar a um ponto de equilfbrio bem razoáveL,_ Há
também a dívulgaçào de filmes que entronizam a violência como método permanente de vida da humanidade,
mostrando~a como fato natural, do dia-a-dia, _o que só
pode contribUir para a deformação da mentaJídadf: do
homem comum ... Seria preciso que a imprensa se i:onsCientizasse, não no sentido de sonegar à Nação o problema da criminalidade, mas no sentido de que é necessário
que se estabeleçam regras para que esta divulgação não
funcione como fator de realimentação do problema".
(Grifos nossos.)
"Uma outra medida possível de ser tomada razoavelmente a curto prazo sefía um Reforço do Poder dos Estados, que têm, afinal, a seu cargo a grande responsabilidade· de manter a segurança pública". Ê, então, preciso que
o estado receba os meios necessários para desempenhar
suas funções, princip.almente no plano da segurança
pública, e, s.obretudo, que o Estado recupere o _controle
de seu aparelho policial. .. Só então súia possível o -estabelecimento de uma política de unidade de_ ponto de vis~
ta e de objetlvos entre os dois organismos policiais, política esta que levaria os dois organismos a um trabalho
conjunto ... Essa medida certamente permitiria ao Estado
o desenvolvimento de uma política de Policiamento Ostensivo nas cidades, que pode funcionar não como um
meio paliativo, mas como uma medida importante no
sentido de dissuadir aqueles que se inclinam à pratica de
crimes violentos ... A capacidade ociosa da polícia mifitar
é ... muito grande ... O. policial brasileiro precisa
~proximar-se mais do povo, precisa ter uma presença
mais marcada nas grandes cidades brasileira ... "
"A Reforma do Poder Judiciário ... poderia ser-concretizada através de algumas medidas ... Criação de varas regionais ... b preciso que à Justiça possa cumprir, junto ao
povo, as suas atribuições e funcionar comO faior dC coin- bate efetivo à criminalidade, mas sem violência_, porque ê
o Estado qUe deve dar o exemplo, pela açào dos organismos policiais, de que o método da violência é inaceitável.
Atualmente, a atuação da policia brasileira deseduca, na
medida em que o homem comum acostumou-se a ver na
violêJ?-cia um mecanismo eticamente aceitável para resPonder à violência.
O ilustre Senador Jutaby Magalhães indagou quais as
possibilid:1des que a Ordem dos Advogados teria de fa:rer mais eficientemente a defesa -:ias classes menos f~vo
recidas quando elas precisam da presença dos advogados.
-Tecendo considerações sobre o fato de que hã muito
mais pobres do que ricos na cadeia, o que, cõmpirado
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com o númer_o de delitos com~tidos por indivíduos enquadráveis numa ou noutra dessas classes, e_stá a refletir
profundas desigualdades sociais, lembrou que ninguém é

julgado sem _um adv_ogado. Quem_ não po-de pagar, recebe seu defensor do Estado, da Ordem ou do Ju_iz. Mas há
advogados e advogados, reflexo da_disparidade de nív~l
do ensino jurídico_ nas diversaS__fa.cUldªd~S do Pafs, "Um
grande número de advogados. ainda bem formados e
bem preparados, atua na defesa dos pobres. Ocorre, no
entanto, ser impossível para a Ordem dos Advogados tomar a si a atribuü;ào de igualar as oportunidades dos cidadãos no que se re[ere à qualidade da assistênciajurfdi~
ca: por disposição legal a Ordem não pode advogar, ou
~eja, não pode atuar na área do exe_rcíci_Q_rla__ru:lvocãda ..
Entrundo nos debates, começou o ilustre Senador Roberto Sa!urnino por manifestar sua concordância com
:JUase tudo o que disse o conferencista, ressaltando, espe~~<dmentc. a enfase em que é preciso ir às raízes da queslào. Afirmou que "a sociedade resiste. porque a sociedaJe e~tá ao:omodada nos privilégios e não quer abrir mão
deles, quer resolver o problema na margem, isto ê, na
medida em que o crescimento econômico for se realizando, vHmos procurar distribuir esse negócio um pouco
melhor_ .. "
Denunciou a '"deterioração ética da sociedade brasileir:J". apontando, entre seus aspectos, ·~a impunidade das
pessoas ricas do Pais". Falou, ainda, dos casufsmos polfticos e enf<tt_ízou: '"E evidente que dentro desse clima geradtl pel<:~ deterioração êtica, ·seria extremamente surpreendente yue não houvesse o aumento da taxa de criminalid<:~de. o aumento da perversidade, como está ocorrcndll" E pediu ao conferencista um detalhamento
maior de stws idéias no que diz respeito à reforma do Ju~
did{\rio visando desenvolver mais a justiça junto ao po- '.'O, uma justiça ma1s barata, mais acessível.
Re-~pond~ndo, manifestou o conferencista seu desencantll o:om a reforma do Judiciário até agora realizada, a
qual. <1 seu ver, pode ter todas as inspirações menos as do
povo.
T amando a palavra; o ilustre Senador Nelson Carneiro, f<:~lando das pessoas pobres marcadas para morrer,
referiu-se a um seu projeto-que-diSjJen~ia o réu pobre de
pagamento de fiança, lembrando que ••quanto mais humilde o homem, mais ele se rejubila pornunca ter sido
preso", havt:ndo que se fazer algo, portanto, para evitar
a prisão desnecessária de réus pobres autores de pequenos delitos.
Comentou o conferencista que uma das coisas que se
devem corrigir imediatamente é a existência dos "esquadrões da morte".
Com a palavra, o Deputado Modesto da Silveira disse:
" ... este País está, na verdade, submetido a um verdadeiro pelotão de fuzilamento permanente, com total impunidade ... Agora a gente sabe e sente e muitos sabem que
esses esquadrões são na verdade protegidos ... Dos 68 c~
sos de assassinatos pelo mão branca e seus associados na
área (Baixada Fluminense)- ... creio· que no último
ano ... - dos 68 assassinatos, 66 eram simplesmente operãrios sem qualquer antecedente criminal. E foram justiçados sumariamente".
Com referência às execuções tipo -"Esquadrão da
Morte", perguntou se~seria possível o levantamento estatístico da própria OAB para-ajUdar, orientar e assessorar o Congresso Nacional na ãrea Própria da OAB.
Respondendo, alegou o conferencista a dificuldade de
se adotar tal procedimento, pofs no Brasil, " ... não ape~
nas na área da criminalidade, do Judiciário, da polícia, o
sistema de estatísticas ê extremamente- deficiente... Na
área da criminalidade, sobretudo, a deficiência ainda é
maior porque existe o que se chama a criminalidade não
revelada ... ''
O ilustre Senador Dirceu Cardosõ ponderou: "Somos
uma sociedade... em que o fim imi'díato Tõ primeiro objetivo, ê uma sociedade em que a loteria é o objetivo de quase toda a família brasileira, que quer se enriquecer do dia
para a noite; não quer esperar o fruto do trabalho, do
suor e do calo das mãos, quer enriqUeCer de um dia para
o outro ... Esse índice de criminalidade que se exagerou
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nos últimos tempos tem uma concausa: _é ter retirado ela
polícia as suas qualificações de primeira linha repressora
e c.olocado no Juiz a _força de medir e apenar a crimit:~al~
dade._ um mau juiz, um juiz bandalho faz mais mal à sã- ciedade que 10 bandidos de"revólver ... Eu acho que devemos ter que abrir primeiro üm crédito à polícia ... Eu
acho que -a violência tem !liDa n1iríade de causas; mas, à.svez:es, ê vista soP.um prisma restrito_, não ê.9ue _seja. o
pobre e o rico, não ... Não defendo a violência, mas espero que o militar, o soldado, o policial, o detetive, ocomissário e o delegado sejam vistos de UI_T!a maneira inalS_
complacente~ porque só agem na hora do paroxismo d-a
violência, quando o sangue está derramado_ e toda~ vi9- _
lência está desen,cãdeada ii um processo de extermíriio ... "
Ob. Grifos nosso~).
.. Realmente- admitiu o conferencista- no interior,
um mauj~Jiz: causa maies maio~es d-o _que nas gr~nde;> ci~
dadcs.... Aliás, é no interior que a polícia age mais conscienciosamente'',
- -,-Frisou que o~> métodos que ricos e pobres usam para a
prâtit:a do crime são diferentes" ... um pobre. para obter
dez ou vinte mil cruzeiros, ou mesmo bens pessoais, assalta pessoas na rua usando _uma arma, enquanto o rico
se limita a emitir_ .um cheque sem fundo e fica por i.~so
mesmo. O rico, port<Jnto, não necessita recorrer à violência para obter os resultados de seu crime. Ele tem toda
Utnll. es.trutura para a proteçào de seus interesses, estrutura: esta que lhe permite a obtenção ilícita de frutuosos re-sultados, sem que, por isso, receba qualquer punição e
sem precisar recorrer à violênda, E, como a violência é
que cho.::a mais dirctamente, ele fica imune a qualquer
repressão ou preocupação maior por parte da sociedade ... "
~·Quanto ao problema d<J polícia e da justiça, pareceme_quc, para que a sociedade brasileira abram um novo
çr_édito ao seu policial, é preciso primeiro que o policial
faça jus a esse crédito.
E preciso que a polícia se reforme e se restaure eticamente. Nas grandes cidades, no Rio de Janeiro e em Sào
Paulo, por exemplo, vemos que muito dificilmente uma
quadrilha é desbaratada sem que haja, entre os seu elementos, urii-ou v-ários Policiais. A polícia lião p-ratica
crime apenas- <l pretexto de sua atividade própria,
pratica-o também disseminada entre as quadrilhas. Os
policiais valem~se do cantata permanente com o crime
pãra se inmtrãr e fazer, nas-horas vag-as, biscates criminosos ... As causas da aiminalidade brasileira são tantas,
_que seria profundamente injusto dizer aqui que ela decorre apenas da polícia ... Na verdade, a polícia se associa
aº çriminoso, quando divíde o produto do crime e devolve apenas uma parte para demonstrar a eficiência ... Se a
polícia acertasse sempre, poderíamos prescindir dos Juízes, mas como ela erra muito - talvez mesmo erre mais
do que acerte- é ímpossível prescindir de um sistema de
c:gntrole" (lb. Grifos nossos).
____ A 15 de maio de 1980 realizou-se a 9• Reunião da CPI,na qual foram O-uvidos o Jornalista e Advogado Dr. Per~
cival de Souza e O Juiz de Execuções Criminais de São
Paulo, Dr. Laércio Talli.
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CAPITULO X
Dr, Percival de Souza

Dando início à sua exposição, o Sr. Percival de Souza,
preliminarmente, procurou descartar a vinculação que
habitualmente se faz entre a atuaçào dos meios de comunicação social e .o aumento da violência: ''Busca~se,
quandO em desespero," Um bode expiatório: ''é o Governo"; "é a imprensa"; "é a miséria"; ..é a migração desordenada'~; "é a falta de policiamento"; ..é ... " (DCN-II
16-8-80, pág. 3738).

Faz alguns anos - informou - a Faculdade de Co-_
municação de _Brasília desenvolveu tese demonstrando
que os meios de comunicação, por si mesmo, não determinam atitudes ou condicionam "standards" comportamentais. Eles podem servir de funções indefinidas diante
de tipos de personalidades particulares ... Os pais, educa"'
dores e autoridades tendem a culpar os meios de comunicação pela violência da sociedade, por que eles renitem
em reconhecer seus próprios erros.~ Some-se ainda, em
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rc[orço, o fato, já dcin_qnstrando cientificamente, de que
pessoas succptfveis à violência são pessoas pré-indinadas
para a agressão; devido a fatores díspares ... Ambiente familiar.., D~sajU-ste escolar ... Frustação e problemas sexuais, desrúVeis soCiais e múltiplos outros fatores ... Por
que não aceitamos que nós construímos uma sociedade
violerira e que nós fazemso parte dessa SoCiedade violen~
t<l?" (Ib).
Cit·a JÕsê F'e-inando Roch<l no trabalho "A década de
ouro dos ladrões", que elencou as seguintes dentre as
verdades que a História teceu: "aj todo criminoso, o
ln ais brut<JI, tem rasgos de humanismos; braté o homem
santo possui ímpeto criminoso, e c) criminosos e vítima
cooperam.- muita vez, para a consecução do crime",
Também o- P-rof. Manoel Pedro Pimentel, exSecretário da Justiça de S-ào P<Julo, é invocado na sua
afirmação de ciue "'as realidades. precisam ser ditas, não
podem ser escamoteadas", tais como: ... a criminalidade
vrsívei ~apenaS a pont<l_ do _"iceberg" que aparece,., O rigor Penal rccãi geralffiente sobre as pessoas mais humildes ... que_ loda a !:i.OÓedade está sendo criminosa .•. aviolência existe não apenas na criminalidade mas em toda
p<lrte ..
Ressalta, ainda: "' ... verifica-se que a maior parte da
criminalidade~ entre nós, ainda ê a espontânea, e não a
organizada. No "Qui pro quo" que se faz entre f<Jtor (aquilo que contribui paia um resultado) e causa (aquilo
q~_e fa_z que uma coisa exista), os membros das classes
mais humildes são as eternas vítimas do perigoso rótulo
de "si!Speito". Entretanto, nào_ê pobreza causa única de
delinqUência ... "
Como causa~ primeiras da violência urbana no Brasil,
apontou: a) menore.~ infratores e h! presídios (reincidência). "Nas grandes cidades, a problemática da violência,
em relação à criminalidãde, está ligada, salvo melhor juízo. umbilicalmente, aos menores infratores (juvenile of
fenderes} e_aos presfdios". Diz que, segundo o Dr. Laércio Talli, Juiz_ das Exe.::uções Çriminais de São Paulo, ·• ...
os reeducados adultos que cumprem apenamentos nos
presídios na rede ofidal do estado passaram, à maioria,
no~ estahelecirilentos reservados para menores ... "
------

-

"Constatamos- proSsegue o depoente- que o rótulo, frase feita, problema social, é cscapismo barato, para
fugir ao problema."
Aponta como ponto nodal d<J causalidade delitiva a
reincidência e a falta de medidas profiláticas a fim de
diminuí-la ... "Vi.vemos, c_omo disse o jurista José Fernando RQc(!a, a década de ouro dos ladrões. Se verificarmos o
cfrculo vicioso do entra-e-sai de nossos presídios, iremos
constatar dolorosamente: a) I .a entrada: furto; b) 2.a entrada: roubo; e c)_ 3.a. entrada: latrocínio ... nada é feito
para corrigir as distorsões no embrião (no menor), mas
que tudo é feito para puni-lo quando maior ... Na Capital
(São, Paulo), 21% dos roubos estão .sendo seguidos de
atentado sexual: o estupro. E o terrível latrocínio aumentou em 61% de 1978 para 1979 ... é do inenor carente, do
menor abandonado, o menor da rua, o street boy, first
offin.~er que saem os grandes contingentes de assaltantes ...
Sublinha que "a história ensinou a todos que a diminuição dos índices delinqüencials não têm nexo casual com
o,awnento da repressão. Por isso, o aumento, de per si, da
repressão para a solução de todos os problemas não é indicada, Não serã com mais violência, nem com esquadrões e seus embaixadores: mão branca, cravo vermelho,
lírio branco, que haverá o desate da questão urgente da
delinqiléncia e violência. Também não a resolveremos
adotando de forma simplex atravês de um carimbo:
problema socia/... 0 recurso da violência repressiva do
Governo para acab<Jr com a delinqilência que infesta a
Nação não passa de mero suposto equilíbrio" (lb.).
Recordou que " ... a violência delinqilencial sempre
existiu na civilização ... "E que "a prisão não ê o único remédio panr o mal da delinqüência.-Como reeducar quem
nunca foi edl\cado? ... No caso dos presídios não se pode
dizer que o sistema faliu, isso na razão direta de que nunca_ chegou <l ser implantado, considerando-se que 21 Estados brasileiros não possuem Manicómio Judiciário;
que só existe uma Casa- de Custódia e Tratamento no
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Brasil; que temos àpenas Insti.tuto de Reeducação em
três Estados: São Paulo, Paraíba e Minas Gerais".
"São fatores congressados: o menor abandonado, .. o

tráfico de entorpecentes ... a prostituição organizada"
(Ib.).
"0 grande saldo da década tr·ansata é a vi_olência ... Diante desse quadro: aumento da criminalidade violenta, superpopulação presidiáría, ajustiça t(!rnou-se quase
impotente;- e o povO, como testemunhamos, aplicou .furiosamente, com suas próprias mãos, a lei de Linch (lb.
Grifos nossos).
.. Encontramo-nos muitas vezes pelas ruas com assassinos frios, calculistas, violentos, que durante anos aguardam seus julgamentos em liberdade...Somos o único Pais
do mundo onde todo homicida tem direito ... a uma_ '_'_amostra grátis" ... " ~Ib.).

Denunciando as condições do Presídio da Pedra Preta,
na Bahia, disse que lá as condições são tão sinistras qUe
leva a que alguns delinqUentes matem para serem autuados em flagrante e serem removidos para a Casa de Detenção (!).
Focalizando o caso da Baixada Fluminense, lembrou
que ela é, hoje, estatisticamente, a região mais ViOlenta
do mu~do." ...Se fo:Ssem realizadoS júriS todos os diaso que jamais acotlte<:eiá -.a pauta de julgamentos de
Nova Iguaçu levaria cerca de vinte anos para ficar em
dia! ... A média de homicídios dolosos na Capitãl paulista- excluindo a Grande São Paulo- é de 3 por dia".
Ma's há, também, a violência do trânsito ... Em 1979,
'' ... registrou-se a média de 9 mortes diárias como coitseqüência- de acidentes de trânsito ... O automóvel, pelo menos em São Paulo, está matando mais do que todos os bandidos jui'z'tos" (Ib. Grifos nossos).
.c
" ... Segundo análise do Delegado-Geral de Policia de
São Paulo- Dr. Celso Telles, não se pode, diante tÍo.sfatos registrados- estabelece,..se uma relação entre aumento populacional e fndice de criminalidade" (Ib. Grifos nossos).
Falando especificamente sobre o problema da Polícia,
proclamou que "a organização policial, moralizada,
aparelhada, digna de respeito, e não temor, é uma necessidade... Mesmo nas grandes cidades estamos assistindo
ao avanço daquilo que poderiamos chamar de criminalidade triunfante. Os eternamente impunes criminosos de
''colarinho branco" (white collar). O policiamento ostensivo e seus conceitos já erosados é exclusivQme:nte c;ia
Polícia Militar .. Em muitos Estados desse Brasil ainda
não descoberto em plenitude a polícia ê uma irriProvisação ... A população hoje é vítima da improvisação com
que se tratam sérios problemas ... " (lb.).
Concluindo, ·ofereCeu o que denominou de "seis minutos.de sugestões". "Primeiro Minuto. A violência urbana
só poderá ser represada a determinado nfvel, na medida
em que o governo esteja capacitado a oferecer aos cidadãos certo grau de segurança e um padrão de vida razoável, isto é, compatíVel com a dignidade humana ...Segundo Minuto ... que se dê estrutura adequada ao regime carcerário e penitenciário, impeâindo-se desrespeito e repressão ... Terceiro Minuto. A lei penal e o direito nacional interessam a toda a Nação ... TOdos nós temos que
assumir esse encargo, afugentando o duende da omissão.
O problema da violência tem um quinhão nosso. de todos ...
Quarto Minuto. O problema dos menores carentes precisa
ser enfrentado de /!_ente... _Quinfo Minuto. Que se preocUpem as autoridades cOm a polftlca dos presídios,
eliniínando-se os focos de reincidência através de medidas profiláticas ... Sexto Miliuto. Esforcemo-nos poiS,
para atingir o saneamento da vida penitfinci7íria ndcioiial e
o problema dos menores, se quisermos vencer os graves e
difíceis problemas que temos diante de nós "(lb. pág.
3741. GrifOs nossos).
<

CAPITULO XI
Dr. Laércio Talli

O Dr. Renato Laércio Tallí, Juiz das Execuções Crím1nais de São Paulo, começou enquadrando a análise espíritualista do mundo e do homem, em contraste com as
estreiteza-s e falsidades das concepções materialistas em
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voga: "Não compreendo, não posso compreender, como
é possível o homem ainda não se assenhorear do pensamento de que o Mundo será melhor e realmente nosso se
soubermos conquistá~lo pelas influências padftcas edecfsivas do espírito. A conquista pela força, pelas armas, pelo
emprego injusto da força, será sempre ilusória e passageira. A verdadeira conquista é aquela que pertence à
verdade e ao bem. Ê grande e danosa ilusão pensar que
se-possa educar e reeducar alguém quando se perdeu a
influência em sua psique, em seu e..c:pírito, no seu interior,
em sua alma, porque são as idéias que conduzem o mundo, mesmo quando dissimuladas sob enganosas aparências de ódio, das paixões e dos mais bárbaros despotismos. O homem só adquire a verdadeira sabedoria investigando o mundo, sob a razão das grandes idéias e,
Soõretudo, sob a razão de Deus. Realizar esta síntese de
conhecimentos universais, mercê de uma sabedoria não
apenas mística, não apenas historicistas, nãO apenas naturalista, mas uma sabedoria te_ocêntrica que não se limita ao homem, à história e à natureza, mas tudo abraça e
penetra: Deus e o homem; -a natureza e a história; o local
e o universal; o coração e a razão, o natural e o sobrenatural; a verdade e as verdades; o relativo e o absoluto. E
d~sventura do homem de todas as nações uma falha na
orientação educacional. Nesse mister que reputo de fundamental importância qualquer erro, por mais insignificant~ ou involuntário que seja, poderá acarretar conseqUências imprevisíveis, irreparáveis e, até- mesmo, definitivas. Uma falha, um defeito na formação sensorial poderá causar um ser imperfeito; na Física, estiolar uma vida; na intelectual, um desajustado ou, quando não, um
desorientado - e quantos jovens desorientados em nosso querido ~rasil; na moral, um vicia~o- _e quantos viCiadoS, no mundo, e"ntre os nossos semeÍhantes; na social, o introvertido, quando não um revoltado; na espiritual e sobrenatural, um infeliz na vida presente e, quem
sabe, o mais grave, o maís Pesado- por toda a eternidade "Ib. pág. 3471. Grifos nossos).
Prosseguindo as considerações, cita o grande penalista
Francisco Carrara:'' ...Se a lei _eterna disse ao homem: tu
não podes voluntariamente deixar de ser pessoa - esta
mesma lei, para ser lógica, deve ter dito à sociedade (que
outra coisa não é senão um instrumento coordenado à
tutela da lei jurídica): tu não poderá, por quo!llquer ato,
submeter o homem a uma pena que lhe destrua a personalidade; tu não podes reduzir o homem à condição de
coisa. Ou é mister negar uma lei nioi-al, absoluta, imutável, que desde o momento de sua criação domina a humanidade (lei que não foi negada nem mesmo pelos pagãos, embora a entendesem à sua maneira, ou, admitida
uma lei moral suprema, é preciso deduzir dela "uma- suprema lei jurídica; daí a inalienabilidade, por fato alheio,
da personalidade humana"
"Os relatórios dos Grupos de Juristas- e cientistas Sociais do ministério da Justiça"- continuou .,;__: -~~ -iêrri o
grande mérito de chamar a atenção do todos, básiCa e
fundamentalmente, para um melhor conhecimento do
homem, o grande esquecido quando se enfoca o problema. Enquanto na esfera criminal o homem continuar a
ser o eterno desconhecido, as soluções_ propostas podem
atender episodicamente interesses sociiiS, podem minorar momentaneamente os grandes efeitos da violência,
podem desnutrir aparentemente a agressividade existente, mas jamais esta~ão conspirando para uma solUção-definitiVa;- perrriilnelite objetlVã., até porque a sociedade
estará çombatendo as conseqUências do mal e não as
suas causas determinantes ... E embora o Direito deva
a~ompánhar a evolução dos fatos sociais, cumpre-lhe
não permitir a subversão das normas fundamentais de
uma sociedade bem organizada, de acordo ·com a própria natureza do homem, dotado de razão e de consciência ... "(lb. Grifos nossos).
"FaÇam-Se as reformas ... mas não sem o direito ou
contra o direito ... Numa época em que se fazem sentir o
intereSse materialista, as- preocupações Subalternas, e em
que- os pregões demagógicos viSain a subVerter a hierarquia de valores; numa época em que o culto ameaçador
do existencial, fruto de uma sociedade consumista e he~
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donista, vem dia a dia, mais e mais se consolidando;
numa época em que se nota a deterioração da ética em
geral em todas as áreas profissionais; nurila época em
que o declínio do direito, o enfraquecimento da moral e
o abandono da religião constituem objeto de sérios debates e justificadas preocupações, só o restabelecimento da
escala de valores e das normas superiores- sociais, niorais e religiosas- e entre as quais figuram as do direito,
dajustiça, da eqUidade, do respeito à dignidade humana
e à caridade ordenada para consigo mesmo e para com
outrem, somente assim, alicerçado em tais fundamentos,
poder-se-ia ter assegurada a sobrevivência de forças capazes de antep~H óbices aos impactos dos falsos profetas
do materialismo, dos que pregam a ânsia da vida sem finalidade ética, o culto exagerado da existência , condicionando a filosofia a uma certa forma de viver" (lb.
Grifos nossos).
"Ê certo que o problema da violência dificilmente encontrará solução a curto prazo, tão vasto se oferece... a
etiologia do fenômeno violência não é nada fácil, posto
que concorrem concausas e os mais diversos condicionamentos: não venha, porém, o desencanto diante do tamanho da empreitada ... Já foi assinalado que a violência, companheira do homem na vida terrena, assumiu
modernamente duas novas características: intensidade
maior e instrumento de universal luta política ... Ê tão
avassalador que preocupa os governantes, juristas, oS
líderes políticos e religiosos, os sociólogos e patologistas
sociais, enfim a todos os que têm uma parcela de responsabilidade na vida pública ... " (Ib. Grifos nossos).
Entrando na conceituação da violência, preleciona
que ela "é o emprego da força contra a pessoa ou coisa";
ressalvando que "a pedraMde-toque ... no exame da violência em si reside na injustiça do uso da força. Com este
critério, poder-se-ã tranqíli!amente, porém sem generalizar, reconhecer a "violência institucionalizada, a chameida violência das estruturas sociais, Políticas e económicas_ "(Jb. Grifos nossos).
Abordando o problema da falência do sistema carcerário e penitenciário brasileiro e suas repercussões no
problema do egresso, enfatiza: "Ê um círculo vicioso:
ante a ineficiênCia do Sistema Penitenciário Brasileiro, o
homem condenado e preso deixa, por conseqüência,
váriOs outros problemas - que se proliferam diuturnamente.•. Os amargos frutos e a variedade de sofrimentos
decorrentes, atingem o presidiário em sua dignidade. E é
por isso que a sociedade passa a sofrer as conseqUências,
destacandoMse, dentre outras, os casos de reincidência
que aumentam assustadoramente, notadamente no que
tange à delinqUência juvenil" (Ib. Grifos nossos).
Entrando no agudo problema da Casa de Detenção de
São Paulo, informa: "Ê necessário que se saiba que a
casa de detenção de São Pilulo tem capacidade para
2.200 homens. Todavia, segrega, hoje, 4.531 como excedentes, visto que a população carcerâria atual é de
6.731 ... A superpopulação da casa de detenção de São
Paulo, desprovida de celas individuais- garantia e preservação dos detentos passíveis de recuperação - tem
favorecido o deplorável contato daqueles ou daquele que
simplesmente deliqüiu ocasionalmente, com criminosos
de alta periculosidade; na mais abjeta promiscuidade ...
A superpopulaçãO acarreta outros problemas e perigos.
Impede a administração de exercer uma fiscalização
mais efetiva sobre os detentos ... O mesmo drama ocorre
nas Cadeias PúbliCas da periferia ... e das principais cidades do interior do Estado".
"Na década de 1960, a violência dos delitos contra o
patrimônio repr-esentava não mais do que I 0% do total,
porêm hoje alcança a espantosa cifra de 38, dado extre..
ma mente alarmante e significativo ... " "Os engressos dos
estabelecimentos penais superlotados, como. os egressos
da FEBEM - os delinqüêntes juvenis -na sua quase
totaHdade, passam a ser os agentes dos dellios ... "
"Importa que se diga que os autores da violêncta são
sempre os mesmos, num círculo vicioso desanimador.
Cómeçain quando menores, praticando crimes quC ou·
trora somente delinqüêntes adultos perpetravam. Gal·
gando a maioridade, tais menores, antes recolhidos m:
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FEBEM, depois na Casa de Detenção ou Cadeias Públi·
cas superlotadas, agora criminOsos habituais e profissio·
nais, passam a ocupar o problema número um e priori·
tãrio da moderna criminologia".
Em liberdade, a maioria deles pelas falhas da repressão, encarcerados inadequadamente ou de forma subu·

mana, ... tais criminosos, agora adultos, se "doutoram''

em tais "universidades do crime", aumentando, substan·
cialmente, os _delitos de maior gravidade ... O Revoltante,
em tudo isso é que um número reduzido de menores, não
mais que uma centena, em todo o Estado de São Paulo,
apresenta deformidade mais acentuada de personalidade, quando pela primeira Vez- recolhidos na. FEBEM e
onde nada lhes é ministrado em termos de reabilitação,
desencadeia, fatal e aceleradamente, o seu encontro com
a violência ... "
"Atê então São Paulo está desprovido de um só estabelecimento especializado para tratamento do Menor infrator ... Na faixa dos 18 aos 25 anos se concentram os
mais temíveis delinqüentes, por vezes multirreüleidentes,
os quais agem sob o efeito de tóxicos, para justificarem,
como dizem, "para criar coragem". Neste tipo de ser já
inexiste qualquer tipo de sensibilidade moral .e afetiva,
estando ele impreginado do ódio que se faz presente....
Começa a avultar r;m Capital de São Paulo a onda de assaltos e homicídios com o aparecimento dos travestis."
Na anállse da Etiologia da Violência, afirma o conferencista que fatores diversos influem no aumento desse
fenômeno social.
"Quanto aos crimes comuns de violência (inclusive
contra a liberdade sexual, as "curras"), os fatores são os
apontados pela Criminologia: maior número de desajustados, miséria - o esvazialnento rural, os jlú."<os migratórios desordenados, o crescimento urbano desorganizado,
o subemprego e o desemprego, as desigualdades
econômico-sociais - lnenOi'es abandonados - educação
deficiente- drogas- prostituição-falta de afeto- pequeno relacionamento entre as pessoas- faml1ias desfeitas -abandono da religião- hereditariedade de pdis alcoôlatras, toxicômanos, frente às condições adversas da
sociedade consumista e hedonista em que vivemos."
"O Estado tem sido impotente ou incompetente no solucionar o problema dos menores abandonados ou carenciados, de onde se origina o grande número dos assaltantes, dos crlininosos, inclusive dos violentos. Quadrilhas
hoje atuando em São Paulo deixaram os reformatórios
da FEBEM ... "
Cita o Juiz de Menores Dr. Eduardo de Oliveira -cruz,
quando informa: "Segundo as observações e perqtiisas
feitas em todos os pafses cultos, princípalmente na
América do Norte, não há_dúvida de que tudo confirma
a verdade seguinte: "Os profisiíáhãis do crime iniCiam a
sua carreira muito cedo, na infã.ncia ou numa mocidade
precoce" (Ib, Grifos nossos).
Transcreve, a seguir, considerações de Roberto Gache
("Tudo pelos Menores", Pág. 76, 1943), que diz: "A delinqüência de um dado centro não é senão sua infância
pervertida, evolucionada. Os casos em que a herança ou o
meio fazem do adulto um malfeitor são menos numerosos.
O adulto é matéria formada, e muito difícil é que fatores
alheios a essa formação apareçam um dia, conduzindo~o
a maus caminhos".
"Examinemos, porém, os antecedentes dos delinqilblles
adultos e verificaremos que eles, na maioria,- cresceram
em um meio familiar depravado, abandonados por seus
pais, entregues a ocupações ambulantes impróprias de
sua idade, ou influenciados pelo exemplo desmoralizador do alcoolismo, da prostituição ou da mendicânciaL
Des.sa forma, o problema se resolve no setor infantil. Pouca missão ficará à-ciência antropológico-criminal, à ciência penitenCiária e à sociologia criminal, no dia em que,
sistematizdda a ação social, em for mà de uma perfeita e
completa prevenção da corrupção 'infa"Tltil, todos os elementos se evolucionem normalmente, criando à sua vez,
na normalidade, os meios fainiliares, das ulteriores gerações" (Ib. Grifos nossos).
Estigmatizando o dinheiro encarado como "abre-te
Sésamo" da vida, destaca o_conferéncista: "Não se pode
enfrentar o problema por um só lado, com parcialidade,
7

pois ê o "abre-te Sésamo'', meio mágico que quase_ tudo
_alcança em nosso aumento de criminalidade. O prazer, ·o
g'ozo, o conforto são erigidos em alvos, objetívos da vida
humana;.para tanto, o dinheiro tem suma importância,
pois ê o "abre-te Sésamo", meio mágico que quase tudo
alcança em nossa sociedade, na mentalidade comum. Isso, diarrainente; apresentado pela propaganda bem feita,
sugestiva e ardilosa a excitar a imaginação, a sensualidade
e os hábitos, principalmente da juventude, impefindo os que
não dispõem de renda a conseguir os recursos necessários
pela via criminosa, através dos jurros e do assalto à mão
armada",
Reportando-se à denúncia dos representantes do chamado terceiro mundo, na Conferência da ONU sobre
delinqüéncia, realizada em Genebra em agosto de 1975,
a respeito dos crimes pecualiares aos econOmico~
financeiramente poderosos e do crescimento da corrupção, diz o conferencista: "O pior criminoso "é o negociante que enriquece através do suborno, das fraudes e
da sonegação de impostos ... Quatro anos antes, o profes~
sor Jean Pina te!, em seu célebre livro "La Societé Criminôgerte", já denunciava aos quatro cantos do mundo
esta realidade: Hoje em dia paralelamente ao aumento
da criminalidade, dita comum, hâ um -~créscimo da criminalidade não punida, praticada pelos integrantes dos
altos escalões sociais. E o delinqüênte comum observa:
"Se os grandes infringem as leis sem serem punidos, por
que não podemos também?" " ... 0 homem sempre tende
para o imediato, o que estâ mais perto, sente muito forte
o apelo da terrenalidade ... Uma situação de injustiça- e
quantas as temos no mundo de hoje- tem o condão de
afastar do reta caminho, da orientação, até das convicções os que não têm uma força especial, uma fé arraigada para a prática do bem. A verdadeira orientação da
justiça consitirá em punir indiscriminadamente os crimes
dos poderosos e os crimes comuns... A sensação de impunidade também gera o crime, porque não hâ senso moral".
"A par das sugestões externas, dos apelos da "vida
boa", trabalham os tóxicos, meio de fuga à realidade e
que por si sós arrastam para a violência, pela necessidade
de angariar meios para satisfazer à cupidez dos traficantes. Vê-se, assim, a cupidez do tóxico nas escolas e em locais de reunião da juventude; à Cxpansão e institucionalização_ do lenocínio."
..A violência gera a violência, não resolvendo as situaçõ_es de injustiça, agravando-as ... contrariamente a isso, temos o amor que gera o amor".
"Retornando, ainda, ao quadro de violência, surge um
maior enrijecimento das autoridades policiais, algumas
delas despreparadas para o exercício da função,
Utilizam-se de mêtodos desumanos, por vezes com requintes de perversidade."
Sobre a missão_9a Polícia, observou que .....nascemos
e crescemos sob a êgide curiosa da alergia pela missão do
policial, esquecendo-nos de que os policiais, tanto civis
como miHtares, são gente igual a nós ... De acordo com
dados estatísticos· fornecidos pela Polícia de São Paulo,
nos óltimos cinco anos cerca de 5.000 policiais foram fe-i'ldos por marginais e 301 deles mortalmente, somente no
efetivo da Polícia Militar ... 62 policiais militares falece. raro no cumprimento do dever, nos anos de 1978 e 1979.
Ainda informa o comando que, no mesmo período, foram demitidos- 1.075 policiais, de acordo com os arts.
45 e47, do Decreto-lei n9 260/70 e expulsos 142, nos ter~
mos dos arts. e decretos já citados".
Q~anto _às sindicáncias instauradas para apUrar irre-gularidades diversas na atuação da polícia, "a bem da
verdade, é necessário que se diga, muitas das sindicân~
cias instauradas por representação fundad~ nos mais diverSos motivos, são atendendo a requerimento de advo~
gados,- Cuja--fin~_lidade ressalta evidente do propósito de
obstruir a atividadde da Justiça, nos processos-crimes
correspondentes em andamento nas diversas Varas Criminais da Cqmarca da Capital, cOnstituindo-se no _que
vulgarmente podemos chamar de "fogo de encontro".
Sobre os excessos policiais contra menores infratores,
adverte; "A escalada da violência tende a aumentar até
limites imprevisíveis se os infratores, menores ou maio-·
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res, não deixarem de ser agredidos e até assassinados. E
se a p-olícia não mudar radicalment~ a sua atuação, per~
manecerá irisolúvel o problema".
O Problema da criminalidade se escuda num tripé: a) a
polícia tem que possuir mais recursos, para ser, obviamente, mais eficiente; b) a Justiça tem que receber mais recursos, para ser mais dinâmica; c) o Sistema Carcerário há
que ser reformado".
Apontando para a primaúa para a prevenção éticosocial da criminalidade, trouxe reflexões do Professor
Herman Gorgen, da República Federal da Alemanha,
segundo o qual a criminalidade, apresentando incontida
progressão, " ... Contradita, irretorquivelmente, àqueles
que sustentam que a prosperidade material faz desaparecer o crime: Mostra-nos com estatísticas oficiais muito
recente, o crescimento extraordinário da variadíssima
criminalidade nessa sociedade que atingiu o mais alto
graU de bem-::estar nã História da Alemanha. Enunciando, dentre outros fatos, que a terça parte dos jovens da
presente geração se torna irremediavelmente criminosa
para toda a vida, propõe ele as seguintes medidas para a
prevenção desse aumento vertiginoso da criminalidade do
bem-estar: !9) E preciso proporcionar e transmitir à juventude um sistema de valores perenes e princípios fun!
damentais, bases da sociedade, do estado, do convfvio
social e da própria felicidade e segurança individual.
Trata-se da tarefa mais impOrtante em qualquer sistema
educacional. 29) A Lei também exerce uma forma normativa sobre a moral e a consciência social, isto é, de
cada cidadão. Para isso, entretanto, ê necessário que o
ambiente da vída pública seja, de acordo com as intenções do legislador, um ambiente de justiça, de afirmação positiva dos valores definidos e afirmados pelas
constituições e confissões religiosas, o que, sem se negligenciar as circunstâncias do crime, não permite seja eliminada a responsabilidade pessoal, nem que seja o críme
dissÕlvido por uma série de condicionamentos sociológicos e psicológicos. Em última instâncíã, é o homem o criminoso, e nãO- a sociedade, a estrutura, a economia, a situação de miséria ou de riqueza, apesar da grande influência exercida por elas sobre o homem ... Cada criminoso,
ao fazer um exame de consciência, conhece perfeitamente a encruzilhada, o ponto, a situação concreta, a hora e
o minuto em que tomou ele, conscientemente, o caminho
do crime. 3~>) A formação dos adultos, por sua vez, deve
ser organizada e orientada pelo sistema de valores da sociedà.de e .das constituições que, no mundo ocidental,
professam a lib~rdade individual, o Estado de Direito, os
direítos do homem em geral, a importância da família e
do matrimônio, a educação no sentido de respeitar os direitos alheios, a proteçdo da juventude contra idéias e atlvfdades amorais, o cumprimento dos compromissos assu~
midos perante a sociedade e finalmente, apesar de toda a
liberdade de religião e -da separação entre o Estado e a
igreja, a crença em um Deus todo-poderoso, cujos dez
mandamentos mantém as verdadeiras bases da felicidade
humana, individual e social" (lb., pág. 3744. Grifos nossos).
"Não se atingem as causas- ajuntou o conferencista
-combatendo-se o efeito tão-somente. Urge, ainda que
demorada e lentamente, sejam enfrentadas as causas. Sem
a extirpação ou superação destas, a repressão, por si só,
não fará mais que criai'- um suposto equilíbrio sempre
pronto a desbordar no excesso" (lb. Grifos nossos).
Ao enCerrai", invoca Ranieri, segundo o qual, "não
basta fazer leis, ainda_que belíssimas. Ê indispensável
que estas leis possam ser bem aplicadas. Não basta escrever que os meios de reeducação se fundamentam no trabalho, na instrução, na educação e na religião, se depois
esses meios faltam na sua atuação prática, Não basta escrever que a petS'õrralidade do delinqüente ê aferida com
a colaboração_ de psiquiatras, de psicólogos, de expertos
em criminologia, de educadores e de assistentes sociaiS e
ainda de outros técnicos, se depois esse numeroso pesK
soai alt~mente especializado deve ainda ser criado ou
não existe em número suficiente ou não apresenta idoneidade. Não basta esCrever que a atívidade de reeducação e prevenção deve desenvolver-se em institutos de
observação, de tratamento em pensionatos ou laresjuve-
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nis ou em outros institutos, se depois esses in-Stitutos
tambêm faltam ou estão ainda por construir. A violência
é fato Cof!sumado. A guerra está nas ruas. E: uma realidade cada vez mais violenta, fruto de problemas sócioeconômicos e de ínjustiças, que todos diagn-osticam, mas
poucos trabalham para resolver. Não basta aspirar um

" •.. Há mais de 6 anos a Casa de Detenção, em virtude
de sua Superlotação, que ultrapassa, hoje, mais de_.6 mil
homens, tem sofrido, como se diz, uma sangria:_o_elemento que passa a ser inconveniente ou a exercer alguma
liderança na Casa de Detenção, de imediato ê transfe.rido
para a penitenciária ... "
Referindo-se ao movimento cristão junto aos presos,
iniciado em São José dos Campqs, testemunhou a constatação di: que " ... Pessoal Adequado e Compreensão
Com o Homem Leva ~ Sua Readaptação".
Leu alguns depoimentos de presos atendidos pelo Movlmento. O sentenciado Deraldo Gomes Bonfim, dentre
outras coisas, confessa: ..Entrei e saí do recolhimento
provisório de menores ... Primeiro veio o furto de auto~
móvel, o tóxico, enfim o assalto".
"Enfatiza o Dr. Laércio Talli: "E: tônica dos depoimentos: de menor começa com as facilidades dentro da
própria cas~. furtos ínsignificantes de bugigangas, e hâ
um crescer, Tive a oportunidade de ouvir... mais de 280
presos, pessoalmente, e, em mêdia, 99% a história se repe-te" (lb. Grifos Nossos).
Trecho do depoimento do detento Valter Escudeiro,
da _penitenciária do Estado: ..Juizado de Menores! que graça, grande coisa o juizado de menores ... Foi ali
que eu cresci, foi ali que eu aprendi a ser mau: não encontrei ali amor, só ódio, alimerlto vivo do crime e a pessoa como instrumento. Hoje não sei como é que está
aquelejuizado, mas creio que não mudou e, assim sendo,
muitos virão para câ'~.
Trecho de uma oração composta por esse mesmo preso, tido como de alta perículosidade: .. Compreensão, Senhor. lembrei~me de Ti ao se aproximar o Dia das
Mães ... Fui crescendo e fui me afastando dos ensinamen~
tos de minha mãe. Julguei-me livre e entreguei-me à vida
dos prazereS terrenos, mas sinto que estou fracassando,
Senhor ... Fortalece minha vontade para que eu possa
vencer os problemas que me perturbam a mente, embora
eu esteja marcado pelas _desilusões .de_ haver tentado yencer sem Ti e considerar-Te dispensável em minha vida ...
Fazei com que nesta data sagrada haja um milagre do
meu renascimento para o bem e para o amor ... "
E insiste o Dr. Laércio Talli: .. Não tenho dúvidas em
afirmar que fundamentalmente, só há uma concepção,
do teísta, ou mesmo agnóstico, do homem que possui os
valores men_cionados, a es_cala de valores, as normas superion!s mõrais e sociais, i-digiosas, dentre ãs quais, a
justiça, o respeito à dignidade humana, a caridci-de ordenada para consigo mesmo e para com o próximo, que
pode superar o problema da violência. Enquanto o imediatismo, o relativismo, o materialismo puro, o individualismo, o egocentrismo forem os sóis da constelação
do agir e dos interesses dos homens, é muito díficil, é
muito difícil mesmo encontrar o fio da meada para iniciarmos a solução do problema da delinqüência ... A gênese biopsíquica de qualquer estado de periculosidade se
deve encontrar antes na personalidade do homem que
nos elementos que influem sobre ela. Daí a necessidade,
no estudo do homem, da sua personalidade, em se saber,
no momento do delito, até onde ainda existe possibnidilde de autodomínio, da autodisciplina ... "
-o-:- Q~1lustre Senador Bernardino Vian;~. perguntou por
q~e a socied~de não dá mostras de inquietação ou não
assume, no momento a tua!_, uma atitude de protesto efetivo contra a violência. Respondeu o Dr. Laércio Talli
que a manifestação da sociedade está presente. "Não
existe cidadão que não demonstre receio de ser vítima de
crime contra o património".
Participando dos debates a ilustre Senadora Eunice
Michilles destacou alguns fatos que lhe chamaram a
atenção: "O primeiro, a maneira: como--~o Di. Renato
chama a _atenção para o problema da carência de Deus
nas nossas vidas. E um fato pouco lembrado na maioria
das exposições ... De fato, sentimos que â medida que nos
afastamos de Deus e llos afastamos dos princípios morais que outrora estávamos preocupados em cumprir e
atender, a coisa vai ficando muito mais difícil pela inversão dos valores a ponto de se dizer que ser honesto ê burrice ... A desonestidade não é castigada naquele que sabe
pnltic.á-la, ele é um vivo, é inteligente, ele é premiado. E

futuro melhor, mais humano e fraterno, é preciso
engajar-se para realizá-lo. Eis a ação que deverá efetivamente transformar o programado, o teórico, em realidade, para o acabamento do que se idealizou, afastando o
quanto possível das estruturas as injustiçaS, gerando, assim, condições favoráveis para a perfeita realização' material, espiritual e cultural do homem."
"E este o homem que deverá, como um magnHico
edificil, ser construído. Para isso, deve~se conhecê-lo perfeitamente. sondando todos os segredos que ensejam sua
origem, educando-o e atualizando todas as suas potencialidades e aperfeiçoando e desenvolvendo a sua inteira
personalidade, dando-lhe, como diz Platão: "Á alma e
ao corpo toda a beleza e perfeição de que são susceptí~
veis. Ei.s a meta a ser atingida" (lb. Grifos nossos).
Dando início à fase de debates, proclamamos a verificação de um ponto nodal já identificado: o problema do
menor. Dissemos que ao que assistimoS no Brasil, hoje, ê
uma espécie de concepção anárquica da sociedade... Reconhecemos que a retirada dos ombros dos meios de comunicação da responsabilidade única no aumento da criminalidade é correta, sem embargo de que essa ê uma
das causas qu_e compõem o feixe de concausas geradoras
da violência. Anotamos, ainda, que estamos pecando
pelo excesso de diagnose. Dirigindo-nos ao Dr. Laércio
Talli, perguntamos o que, na área de execuções criminais, na parte do Código de Menores, ele teria a dizer
com relação à aplicação de penas em institutos correcionais a esse enorme contingente de menores propensos à
violência.
Respondendo, por primeiro, o Sr. Percival de SQuza
objetivou que a nossa sociedade de hojc_estâ dando mais
valor ao patrimônio que à vida. Repetiu ter preferido en~
focar suas duas preocupações principais em torno do sistema penitcnciârio. "Não sabemos nada ou quase nada
sobre as pessoas que são condenadas e encaminhadas
aos estabelecimentos penais ... "
Criticou que se JevC Cm conta mais o fato delituoso do
que o homem enquanto taL " ... No caso dos menoresdisse - precisamos ter o pessoal adequado para tratar
com esses menores na sua entrada - e pode pareceres~
tranho, mas digo isso aqui pela minha vivência -, pessoal que saiba conversar com esses menores ... " Quem visitar o Pavilhão n~' 9 da Casa de Detenção, que é reservado aos primário, vai verificar um número assustador de
jovens de 18 a 19 anos que já estiveram in-ternados em estabelecimentos para menores".
Sobre o problema do menor vinculado à Vara das
Execuções_ Crimin"ais, respond6_u_ o Dr. LaérciO Tã.Ui,
pois está inteiramente a-c-argo do Juizado de Menores.
.. lnexiste um estabelecimento especializado para o atendimento do menor infrator, do menor violento. E esses
menores continuam_convivendo com aqueles carentes,
abandonados e sem, ainda, uma deformação maior da
personalidade".
Quanto aos mandados de prisão, respondeu: " ... -Um
delinqUente poderá vir a práticar até 90 delitos, como
este caso c inúmeros oú.tros- a média!: 5, 1"2-, f3. Então,os mandados, não obstante o número aparentar assim
alarmante, a verdadt: é que a grande quantidade torna-se
reduzida porque refere-se a um mesmo delinqüente". Os
delinqüentes de maior pcriculosidade a po!ícia de São
Paulo tem correspondido e os tem afastado do convívio
da sociedade".
Sobre se o não-cumprimento d~ mandados, além das
deficiêndas do aparCJfio judicíâriá e policial, estaria na
razão direta, também, do problema da superpopulação
carcerâria, respondeu o Dr. Laércio Tafli acreditar que
não ... u ••• Esse número de mandados decorre muitas vezes de_ o sentenciado ter uma posição social capaz de
resguardá-lo do cumprimento, com uma fuga, mudando
de domicHio ou de residência, prejudicando a localização ... " (pág. 3747).
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C<!Stigada apenas naqueles menores, naqueles que não
têm colarinho engomado".
"Outro fato que me chamou a atenção ... : "Do número
de crianças que pela primeira vez são recolhidas pela FEBEM, pouquíssimas ou pouco mais de uma centina reaiR
mente apresentam problemas de conduta ... Se os que
chegam ali, realmente, não têm problemas de conduta e
saem com terríveis problemas de conduta, estão pagando
para criar uma violência" (lb., pág. 3748).
··Um outro fato que me pareceu muito promissor, uma
idéia que poderia ser/evada a uma feliz execução é do Ministério do Menor, ou Ministério da Famifia, ou do_Ministério do Bem-Estar Social."
" ••-Yi com muita alegria o testemunho dos prisiOneiros que, via religião, estão alcançando alguma coisa.
Parece-me que ai está: talvez, a Grande Chance de, através
da Religião, salvar aqueles que já chegaram ao estágio citado."
O ilustre S~nador Jutahy Magalhães, dizendo ter ouvido na Comissão, por várias vezes, que a preocupação
com o consumismo seria, não uma das razões da violênçia, mas ~ ra_~ão, perguntou qual o modelo econômico
menos vulnerável à criminalidade e por quê. Respondendo, o Sr. Percival de Souza, após re~salvar que A Criminalidade existe em toda parte, mas que há sociedades
mais violentas e menos violentas, disse: "para responder
sucintamente a sua pergunta, diria apenas que, se· em
uma sociedade o crime cresce mais depressa do que ela. a
falha só pode estar na sociedade... " (lb. Grifos nossos).
Manifestou, ainda, o ilustre Senador o desejo de saber
a opinião do Dr. Laércio Talli para o aperfeiçoamento
do Código de Processo Penal para agilizar a ação da Justiça, respondendo o Magistrado que em relação à .criminalidade não se precisa mexer na Lei, apenas " ... Que se
dêem condições para o cumprimento da lei..~ Se o Código
de 1940 ainda não foi colocado em prática, vamos
experimentá-lo, pelo menos". Proclamando ser interessante entrelaçar esta consideração com os comentários
da ilustre Senadora, ajuntou: "A Vara de Execuções Criminais possibilita ao Juiz, diariamente, entrar em con·
tacto com os problemas da capital, e da Grande São
Paulo. Diariamente nos ê possível observar quanta gente
sem amor, sem alegria; quanta miséria sem-mãe, quantos
pobres sem teto, mas, o mais grave de tudo isso, quantos
ricos s_e_m paz. Acredito -qu_e os homens que detêm o Poder
EcoftômicO, interiormente, estão tão pobres ou mais pobres
do que aqueles sem os privilégios dos bens matefials" (lb.
Grifos nossos).
Indagou, por último, o ilustre Senador Jutahy Magalhães, referi.ndo-se a dados tr_azidos pelo Presidente_ da
Ordem dos Advogados de que para os criminosos de colarinho branco a percentagem é mínima em relação aos
delínqiientes pobres que estão nas cadeias, quais as razões que levam a essa diferenciação de tratamento, se ê
apenas a ação eficiente dos profission~is liberais dos
_advogados, ou se a Lei tem alguma razão ou se até a
polícia é responsável por i1>so,
Respondendo, afirmou o Dr. Laércio Talli que a policia, assim como outros setores se encontram despreparados para reprimir determ [nadas espécies de delitos, e
acrescentou: " ... A Policia tem de possuir mais recursos
para ser, obviamente, mais eficiente. e chegar a ter elementos para enquadrar em il"Jquérito -os ditos crimes_de
delinqüentes de colarinho branco" (lb. Grifos nossos).
O Sr. PerciVal de Souza, em aditamento à resposta do
Magistrado, enfatizou que ''Se a lei que aí está fosse cumprida, muita coisa seria evitada'· (Ib. Grifos ncisSos).
Ü ilustre Deputado Jairo Maltoni, perguntou ao Dr.
Laércio Talli o que aconteceu após suas visitas ao Manicõmio Judiciário, tendo Sua Excelência respondido que
isso está narrado no livro do Dr. Percival de Souza infitul~do "A Revolução dos Loucos".
Sobre se o Governo" adotou alguma _providéncía, respondeu o Magistrado que no citado fivro.há um Capítulo sobre isso.
Ponderando que, se nós evitarmos que o menor se
tnmsforme num marginal, estaremos nos poupando o
trabalho, num futuro talvez não muito distante, de nos
preocuparmos com sua recuperação, perguntou o ilustre
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Deputado o~ que os conferencistas achavam disso. Respondeu o Sr. Percival de Souza que realmente a prevenção é fundamenta!, informando, quanto ao problema
do Manicómio Judiciário, que lá ha-via I .200 pacientes
para 4 médicos, o que significa a possibilidade de cada
_um ver o médico uma vez por ano, durante 15 minutos!

" ... Durante o ano de 1979, o Juiz das execuções criminais
liberou, contra parecer psfqulátric_o, cerca de 600 paclentes
do Manicómio Judiciário e... Desses apenas um retornou"
(lb. Grifos nossos}.
Assinalando que as instituições que existem por todo o
País e que albergam menores carentes representam uma
escola para o menor delinqUente e que ele próprio conhece centenas de casos de menores que, deixando o seu internato, no dia seguinte já iniciam o caminho do roubo,
do assalto, da maconha e de outros artigos nocivos à sociedade, perguntou o ilustre Deputado se não poderia
haver um trabalho de centralização de todos esses organismos sustentados, mantidos e financiados pelo Governo.
O _Sr:. Percival de Souza manifestou dúvidas soPre se a
solução seria a centralização ou a regiOnalização. QUanto às "escolas de criminalidade", mencionou as "escolas
de trombadinhas", testemunhando: " ... já ouvi um depoimento ao vivo, depoimento de menores atê o momento de sua autuação, e que, dentro de seu universo limit_a_do, se vê dentro de uma opção que é, ou ganhar um salário mínimo de menor, ou então ganhar, como muitos
dele& ganham, até mais de cem mil cruzeiros por mês,
desde que saibam atuar bem em lugares como a rua Xavier de Toledo, rua José Paulino, como a rua Augusta ... "
O ilustre Deputado Audálio Dantas perguntou que fatores levariam à preocupação maior com o patrimônio
do que com a vida, e se isso não seria conseqUência do
medo dos que, sendo privilegiados, temem os que foram
deixados à margem.
Respondendo, disse o Sr. Percivai de Souza que hoje,
nas grandes cidades, todos nós da classe mêdia estamos
nos fortificando para vivermos erri fortins e que, se somarmos o efetivo dos organismos particulares de segurança em São Paulo, eles são maiores do que os da Polícia Militar. Há pessoas que contratam guarda-costas
para andar nas ruas; conforme o poder aquisitivo, malarou menor ê a preocupação de segUrança. Iriformou que
Belford Roxo, Município· da Nova Iguaçu. na Baixada
Fluminense, ê apontado como o lugar mais violento do
mundo.
O ilustre Deputado Erasmo Dias, dentro de um enfoque de prevenção, e considerando que o problema do
menor ê que é o ponto crucial na questão da violência,
observou e sugeriu: "o problema capital, no momento, é o
atendimento dos menores na_fa[xa de 10 a 12 anos. 1:. preciso que se retire essa massa de circulação, carente, abandonada, delinqUente ou não, durante cerca de cinco a
seis anos, numa infra-estrutura patrocinada pelo Estado,
num regime até quase paramilitar, dando-lhe casa, educação, assistência. Imaginamos, inclusive ... A criação,
no meio em que eles vivem, porque o menor tem qUe ser
tratado no meio onde ele vive, nas cinco zonas de São
Paulo, de extensas casas, ou cidades da criança, com caw
pacidade de três, quatro, cinco mil crianças, na faixa de
10 a 12 anos, em grande alojamento, Com famflías já
aposentadas servindo de pai e de mãe, com escolas do
SENA! a lhes dar profissionalização, com cursos de J9 e
29 graus a lhes dar educação, para que, durante seis anos
no mínimo, esse p-otencial tenha um retorno que justifica
qualquer tipo de recurso ... Muito mais Tmportante, ou
talvez tão importante quanto o egresso~ quanto o menor
já qelinqaente, ou o cidadão marginal, é salvar essa faixa
que está prestes a cair no precipício" (Ib. Grifos nossos).
Exemplificou com uma instituição existente em São
José do Rio Preto, a "Cidade da Criança Ou- Cidade do
Padre Gregório", que abriga 800 menores, e que é um
exemplo, um modelo que por todos deveria ser conhecido ... E FinalizOu: " ... o importante é criar essa criança no
meio em que ela vive; tirar uma criança dessa e internar
fora do meio em que ela vive será, realmente, empanar a
realidade, e com um retorno passivei ao meio de onde
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surgiu, com tod?s as mazelas que uma cidade conhece ... "
(ib.).
O Dr. Laércio Talli, encerrando sua participação na
Reunião, acentuou que outra coisa nãO fez São João
Bosco senão aquilo que o ilustre Deputado Erasmo Dias
- advoga._
CAPITULO XII
Prefeito Jaime Lerner, de CuTitiba

Na lO• Reunião, realizada a 22 de. maio de 1980, foram ouvidos os Prefeito; de Curitiba, Dr. Jaime Lerner;
de São Paulo, Dr. Reinaldo de Barros, e do Rio ddaneiro, Dr. Israel Klabin.
O Prefeito Jaime Lerner, conceituando a violência
c-OmO " ... a quebra dos- valores éticos que a lei costuma
-proteger para bem da sociedade como um todo," e levando em conta que "a grande maioria do povo brasileiro está à margem dessa sociedade e, portanto, de seus valores êtícos", concluiu que "a lei deixa de ser para todos:
está a serviço de uma minoria".
Alinhou diversos dados que _configuram os agudos
deifliVeíS da sociedade brasileira: alta taxa de mortalidit.de infantil; 40 milhões sem luz; 65 milhões sem água; 32
milhões sem instalações sanitáriaS domésticas; 2 milhões
dC: menores abandonados; milhões com lesões cerebrais
irreverS1Veis-provocadas por desnutriçãO; 75 a 80 milhõeS
vivendo à margem, sem trabalho sistemátíco; concentração da proR[iedade das terras e das empresas; diminuição das pequenas empresas artesanais; mecanização
da agricultura~·-~om liberação de mão-de-obra nãoabsorvível pela indústria, que precisa iricorpOrar avanços
tecnológicos; incidência do Imposto de Renda sobre os
20 milhões que têm a sorte de trabalhar; distribuição de
renda d3s niais concentradas do mundo,-COm teridência a
concentrar-se ainda mais. "Diante de tanta iniqUidade e
de tanta injustiça - observa - é difícil concluir de que
lado está a maior violência: nessa sociedade ou nos que a
agridem. ~ claro qúe com isso não pretendo justificar
qualquer espécie de delinqiiencia Ç>U comportamento
anti-social, mas apenas lembrar que A violência é um ato
de falta de respeito para com valores éticos e humanos de
um sistema social que, como mostram as números da realidade, não tem qualquer respeito pelos valores éticos e humanos de milhões de brasileiroS... Milhares e milhares de

famflias ... não estão conseguindo lugar nesse barco ...
São marginalizadas as oportunidades de trabalho, as
condiÇões de inoradia, as possibilidades de educação, de
aCesso à saúde, de lazer, a expeci-ãtíva de um-futuio melhor ... Não poderia haver melhor caldo de cultura para o
jlorecimento da descrença, do desespero, e, naturalmente,
da violência. E da marginalização da sociedade que nãsce O
marginal da lei".

Entrando na fase de proposição, ~stentou éj_ue -..... E
preciso assegurar melhores condições de vida ao homem no
luga!__ onde e_!e está, ou seja, em cada um dos ·quatro mil
municípios brasileiros. Ao invés de investir imensos re-

cursos nas grandes cidades, para tentar remediar a situação dos que jã não têm remédio, esses mesmos recursos poderiam ser aplicados na origem, ou seja, nas pequenas cidades. Se encOntrasse Trabalho, Educação, Saúde, nas pequenas cidades, nenhuma faml1ia iria tentar alcançar isso nas grandes metrópoles, onde o que a espera
não ê a vida melhor corri que sonha, mas a deterioração
de sua existência ... " ... _Uma pequena injeção de recursos
nos pequenos municípios, nas cidades de parte médio, se
houvesse uma reformulação tributária nesse sentido, os
municípios teriam condição de melhorara sua qualidade de
vida, e, af. absorver parte da população que hoje migra
para as grandes cidades ... Na medida em que se confira es·
caia humana às nossas cidades e se d~ poder político ao indin'duo no selo de sua comunidade, certamente a violêná'a
encontrará menos motivos para nascer e crescer" ( DCN-11
30-9-80, págs. -sr32-5133. Grifos nossos).

CAPITULO XIII
Prefeito Reinaldo de Barros, de São Paulo

O Prefeito de São Paulo, Dr. Reinaldo de Barros, começou concordando em gênero, número e grau com a

exposição de seu antecessor, dizendo que falaria, dentro
do tema da violência, do Município de São Paulo ... Dentro de meu Município se encontra hoje a maior riqueza
do País, mas não deixo por menos, encontra-se, também,
a maior pobreza ... Dentre os 9 milhões de habitantes,
75% recebem menos do que cinco salários mínimos mensais. E grande -pilrte dessa população, eu diria em torno
de 2,5 milhões de habitantes, recebe dois ou um pouco
mais de dqís sªlãrios mín_ünos... As favelas de São Paulo
estão crescendo_à.razão de 30% ao ano, quando nomesmo período a população do Estado, a população do Município cresce aproximadamente 4% ao ano". São Paulo
hoje conta com 900 núdeos e cerca de um milhão de ha~
bitantes em favelas.
Sobre as causas que considera principais e intimamente ligadas ao -problema da violência urbana, enumerou: a
pobreza nacional; as desigualdades provocadas pela
pobreza geral; a mã distribuição de renda e seus efeitos;
o enriquecimento ilícito, através de especulação fundiária, ~e alimentos, e de outros bens; a posição relativa,
débil, das municipalidades no conjunto governamentaL
Informou que dentre as modalidades de morte violenta
em São Paulo, os acidentes de trânsito respondem com
50%. Possuindo um milhão e oitocentos mil veículos,
50% dos existentes em todo o País, São Paulo registra
16,6% óbitos por acidentes de trânsito para cada dez mil
VeícuiOs ___ registrados no Município. Comparando com
Nova forque, o mesmo índice para cada dez mil veículos
é de-3,2%. Comparando com Chiacago, ê de 2,2%. comparando com Los Angeles, é de 2,4%. Comparando co~
Osaka ê de 2,4%, e comparando com Tóquio ê de 1,5%.
CAPITULO XIV
Prefeito Israel Klabin do Rio de Janeiro

O Prefeito d_o Rio de Janeiro, Dr. Israel Klabin, começou por re.<>Saltar que "a violência é um aspecto per·
manente da conduta humana, de base instintual e é sujeita a um conjunto de fat_ores psicossociais e psicoculturais._.. _Existe uma constante história. E uma relação di reta com a densidade demográfica; é maior sempre nos
centros urbanos" (Ib.).
"Na perspectiva das ciências sociais- afirmou- iinporta particularmente levar em contra as relações entre a
violência e_ a ordem social... Dadas as características da
ordem social e da cultura vigentes em uma dada sociedade, variam tanto_os graus violência para a preservação
dessa ordem s_ociat Q_!J.anto os da violência orientada para
sua modificação."

de

"Na cidãde do Rio de Janeiro- sublinhou- como
em outras - é mais do que conhecido, já é um caso patológico o feliômeno da violência ... O Rio participa das características bãsicaS das grandes cidades brasileiras. Em
particular, entretanto, o Rio, delas se distingue por duas
notas. A primeira se encontra no fato de que o Rio é, entre
as principais metrópolis da Pafs, aquela em que tem havido
menor expansão de oportunidades novas de emprega, rela-

tivamente a um acelerado crescimento demográfico recente ... cerca de 20 milhões de pessoas migram, ou seja,
emigram na década (60 /70 ). Destes, 15% provinham de pe-quenas cidades e 5% de áreas rurais... A segunda nota importante sobre o Rio de Janeiro decorre de sua topografia
e também de sua história: é a de que, no rio, se verifica,
mais que em qualquer outra da Pafs, a mais estreita contigüidade e coexistência, no eSpaço e no tempo, de grupos
soCiais ·os mais dispares: a favela e a alta classe média...

"Ib. Grifos iiOssos).
De 1965 para f979 Onúmero de favelas subiu de 211
pa.rã 302. "E enquanto a populaçã não favelada do rio de
Janeiro .subia apenas de 10%, a população favelada subiu
de 317%, ou seja, o Rio de Janeiro, hoje, são duas cidãdes
de contexto e de patologia distintos, é a segunda maior cidade do Brasil e a terceira maior cidade do Brasil, sendo
que a terceira são aS favelas do Rio de Janeiro, com um total de cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes. E estoufa·
!ando apenas do Município ... "
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" ... Observamos no Rio de Janeiro o seguinte: a) ocorrência de maior heterogeneidade social do mundo; b) que
se manifesta em tiffia sociedade que tem, sem apreciáveis
segmentações, a mesma cultura bãsica; e, ou seja, uma
mesma perspectiva vivenciar em todos os segmentoS da
população ... ; finalmente, o fato gravíssimo: c) onde se ve-

rifica uma generalizada dissolução dos valores éticos e morais tradicionais ... O que se pode constatar é a existência
de uma mesma cultura básíca, geradora de uma visão do
mundo comum a todos os estratos sociais, com aspirações bâsicas extremamente semelhantes" (Ib. Grifos
nossos).
ComparandO- com o caso da Indía; saHe"nfOu: " ... a
India é um mosaiCo de dezenas de milhares de culturas e
milhares de grupos culturalmente segmentados. No caso
brasileiro, isso não é verdade... Os Priildpios báSíCoS.da
cultura ocidental hoje (estão) diluídos sobre formas exis~
tenciais distintas, fundados no legado clássico cirstão da
liberdade e da igualdade dos homens. Mas, esse legado é
frontalmente vTõiado pela marginalização da grande
maioria da população brasileira e, sobretudo, nos contextos urbanos ... Um fato extremamente grave que é a
dissoluç-ão dos valores morais tradicionais reduziu ou anu~
iou a existência ae- contenções internas diante de uma Postura consumista. A expectativa de realização pessoal, neste mundo, libera os instintos para extrair conseqüências
prâticas de inaceitabilidade das disparidades sociais ...
..(fb. Grifos nossos).
Afirmou- que no- Rio de Janeiro se Pode observar o seguinte: _l '?) o aumento geral dO. crlminaliiiade:· 2'1) o aumento de menores entre os autores de a/os delituosos: 3'1) o aumento da proporçfJo de criminosos egressos de instituições
penais; 411) o aumento da proporção de crimes organizados
por gangs, quadrilhas. etc.; _511) o aumento dos crimes de
caráter ostensivo, cometidos â-lus do dia; 611) o aumento da
perversidade com que os crime são cometidos; 711) o aumento dos crimes cometidos por indivíduOs das classes média e
alta; 8'1) o aumento dos crimes relacionados com drogas.
Do mesmo modo ... o medO- da população aumenta em
rftmo mais acelerado do que os fndices da criminalidade ...
E indiscutível a exlstência de uma orquestração da imprensa falada e escrita em tonro do tema da violência e da criminalidade. A populaçdo carioca vai si! tornando uma população amedrontada" (Ib. Grifos nOsSOs).
"A violência e a criminalidade, no Rio de Janeiro, têm
condicionantes específicos, a' saber: '1) a· Rio de JandrO é
hoje uma cidade situada por uma periferia, onde mais de
um milhão de pessoas vivem- em condiÇões subUmafias:
... insalubridade, promiscuidade, carênCias bâsiCas de
serviços, transportes que são _uma prévia do Inferno ... 211)
o Rio de Janeiro, sobre um contfnuo cultural homogéneo,
tolera a contigüidade dos extremos da heterogeneidade soi:Ontatõcial... 39) as populações pobres e miseráveis;
com o meio urbano, perderam os freios morais inibidores
que eram garantidos pela cultura tradicional... ..(Ib. _Grifos nossos).
Levando em conta dois tipos básicos de criminalidade,
a) a criminalidade profissional (Gangs, máfias), e b) a
criminalidade social, "que atinge as populações pobres e
as predispõe ·para buscar no crime, especialmente contra
a propriedade, aquilo de que precisam desesperadamente
para sobreviver", entre cujos fatores principais enumera
o desemprego e os baixos salários, aponta duas ordens
básicas de ..caminhos de solução": a) a ..estrutural",
que, relacionando_-se com o ..inaceitável grau de heterogeneidade a que chegou a sociedade brasileira'\ busca
acelerar medidas para garantir o pleno emprego, as-segurar a todos educação básica, assistência social e previdência, e tenta reduzir as diferenças s6cio-eConômicãs
entre segmentos e regiões do País, comporta quatro tipos
de providências básicas: 1') programas para inelhOrar a
condição dos menores e de setores desvalidos, combinando oportunidades educacionais com novas Oportunidades ocupacionaís; 211) p'rograrnas organizados para
reestimular a esperança das massas em melhores de vida
e levá-las ao entendimento de que elas se beneficiarão

em

com uma maior integração social; 311}Progfan1as que pro~
porcionem novas e melhores formas de lazer para as
massas, como instrumento complementar de sua integração social; 4~') medidas que acarretem pronta melhoria âe tfãnsporte urbariO de massa:-b) a ..conjuntural",
dado ser indiscutível a necessidade de rever fundamentalmente os instiumentos adequadOs a conter a- violência, com a oferta de maior garantia aos cidadãos, urgindo fazer prontamente algo de sorte a diminuir a atual
pressão intolerável da violência sobre o Rio de Janeiro,
Prevê medidas que se destinam, basicamente, a reprimir
a_ criminalidade profissional, sendo, genericamente falando, de ordem policial.
----

"!!. absolutamente urgente e necessário proECder-Se,
numa estreita e construtiva colabo.raç~o entre as autoridades federais, estaduais e municip"aTs, a uma reVisão
crítica do sistema brasileiro de policiamento civil... Reforço quantitativo de nosso sistema policial... Esforço no
redimensionamento geral de suas tarefas e formas de
ação substancial incremento da capacidade de policiamento civil e da dimensão ostensiva desse policiamento"
(lb. Grifos nossos).
Informou estarem em fase final os estuQp_s para a
criação de um Sistema Municipal de Vigilâncla para a Cidade do Rio de Janeiro com o _objetiyo de exercer vigilância nos próprios municípioS,· nas ruas comerdiiiS,
pr_aças, praias e outras áreas de lazer. .. O que se deseja é
vigilante de elite, identificado efetivamente com a comunidade e, por isso mesmo, capaz de propiciar uma relação de
respeito recfproco".
Dando início à fase dos debates, o ilustre Senador
Orestes Quércia, Presidente da Comissão, informou que
no Congresso Paulista de Municfpios, recentemente reaM
lizado, a Associação, através da maioria dos prefeitos
presentes, aprovou a idéia de se criar uma comissão municipal de prevenção criminal.
Em nossa intervenção, salientamos, preliminarmente,
que os três depoimentos ouvidos nos deixam perplexos,
tal o grau de dramaticidade dos problemas e põem a nu
n_ossa pobreza e ~arência de-recursos que possióílitariaffi
a solução do proble~a da violência que, no diagnóstico
de cada um, tem origens variadas, mas cuja causa pr6xima _é, realmente, o estado de paupen'smo em que se encontra a Nação, como um todo e, especificamente, esSas comunida_des q_1f.e pasf!aram por um processo de inchação e de
crescimento desmesurado ... Reco_nhec~mos a dificuldade,
num Pai§ demQcrâtico, de se est_a_bçlecerem regras muito
rígidas de contenção das migrações, e que uma politica
_ de melhori~ __do nível de vida nas grandes cidades acaba
sendo um fator de aliciamento das massas pobres dO
campo e do interior. A Reforma Tributária feita ao tempo do Presidente Castello Branco, por outro lado, se de
início ensejou um alívio na situação das municipalidades, com o passar do tempo acabou por tirar dos municlpíos, atrav-~s_ da escamoteção burocrática, aqullo que
l~es tinha sido dado. A pobreza dos Munic(pioS brasilei~
r~s pode, perfeitamente, ser arrolada com uma das causas
dessç fenômeno de inchação urbana...
Perguntamos ao Prefeito Jaime Lerner que cotejo ele
poderia fazer entre melhoria dos níveis e qualiaade de
vida de Curitiba e criminalidade.
Quanto à reforma urbana, perguntamos aos três prefeitos o que imaginam fazer com relação ao problema da
contribuição de melhoria, do lucro imobiliário e da taxação do espaço aéreo.
Aos prefeitos Reinaldo de Barros e I~rael Klahln ind_a_gamos sobre alguma constatação que esteja sendo feita,
em São Pauio e no Rio de Janeiro, relativamente à correlação entre a melhoria da qualidade de vida e a criminalidade.
Em resposta, o Prefeito Jaime Lerner disse que CuritibR: realmente conseguiu domin~r o seu crescimento e ter
um bom nível de vida. Mas a preo_cupação ê que seja
acessível a todos, pois o índice de crescimento da população marginalizada, também em Curitiba, assusta. "O
problema de violência pode ser menor se _o moi-ado r, na ci-

dade, passa a definir as coisas a nível de sua vizinhança ...
Estamos procurando asso-ciar programas de nfvel global
com programas localizados em cada vizinhança, de tal
maneira que o morador organizado possa definir aquilo
que seja sua prioridade. É o que tenho dito muitas vezes:
o homem só respeita as coisas de que ele participa:" (Ió
Grifos nossos).
Finalizando, apresentou propostas concretas. "Em relação ao problema específico do campo, uma proposta
de Comunidades Urbanas, que são pequenas comunidades ao longo das estradas, pequenos bolsões que teriam
_ condiç_ões de absorver aquele percentual de população
do campo que migra por falta de condições ... Reforma
Tributária que possa -dar mais condições aos Municípios.
MgclificaçQes: IC~ do combustível aos Estados e Mu·
niêfpíos; a legislação, que possibilita a cobrança do lucra
imobilíãrfO" (Ib. GrifOS: nossos).
O Prefeito Reinaldo de Barros começou dizendo que o
problema da migração em São Paulo diminuiu. Hoje, o
que mais preocupa, ali, é o empobrecimento real da população ......0 que nos preocupa hoje são os que dimimiíram ó "status", aqueles que moravam em casa alugada, aqueles que o salário atual não dâ mais para pagar a
casa de aluguel e não dá mais para comprar uma nova
casa. E aí, acaba batendo com os costados numa favela ...
Estamos dando uma ênfase toda especial ao problema do
menor. Hoje, posso- dizer que há 400.000 menores sgltos
em São Paulo ... e provavelmente sendo treinados para
trombadinhas ou delinqüentes, aumentando a violência
urbana ... A população encortiçada de São Paulo é bastante grande. Mas ela está estável... O que está preocupando é aquela que vive em barraco, mesmo com invasores de áreas particulares, áreas governamentais, tanto federal, estadual ou municipal, vivem em brejos, em palafitás, nas piores condições de vida possíveL E cada família
desta, a grande média é de 3 ou 4 crianças, vivendo num
barraco. E essas crianças sem nenhuma perspectiva de
atendimento:.. São Pauto teria que_ ter 2 mil creches ...
Outro problema sério é o que fazer com a criança de 3 a
6 anos, que é a idade em que ela entra na escola ... E, por
último, o problema de transporte, que, indiretamente, é
um problema que envolve tudo ... O Município de São
Paulo ou o Podei- Público teria que procurar arrumar habitação- perto do local de trabalho dessa população ... "
(Ib. Grifos nossos).
Urgiu a premência da Reforma Tributária ... "Em vez
de o Prefeito ficar no seu local, no seu município, administrando, passa dois terços do tempo correndo atrás de
dinheiro ... "
O Prefeito Israel Klabin respondendo_ disse que seria
muito difícil _estabelecer correlação entre nível de vida e
criminalidade, ainda que todos estejam de acordo com a
influência das condições sociais na criminalidade. " ...0
que se dã em termos de interação entrenfvel de vida e criminalidade piirece-rile que deveria ser tomado, muito
mãiS, em termos globais e altamente sofistiCados - cm1
termos de conceituação de qualidade de vida, levando
em conta o futuro longínquo ... O problema fundamental,
a meu ver, está naquilo que falei superficialmente, na intefação de uma proposta política com o M odeio EcOnômico" (Ib. Grifos nossos).
A ilustre Senadora Eunice Michiles, dirigindo-se ao
Prefeito Jaime Lerner, disse: .. Senti. na exposição de
Vossa Excelência, também uma angústia que me parece
presente nos três depoimentos. E a necessidade vital
fortalecimentoo da autonomia dos Municípios, como úm
elemento para evitar a migração que é, de certo modO,
aquilo que alimenta as populações perifericas das grandes cidades e causa da cultura, sem nenhuma dúvida, da
viol_ência, violênc:ia essa quem~ parece, no Rio de JaneirO; ati-n&iu a tiíve"ls tais que parece mórbida.•• "E per·
guntou: "Como Vossa Excelência conseguiu esse aumento notável da área verde que, de certo modo, parece-me,
assim, um elemento amenizador da violência?
Respondendo, disse o Sr. Jaime Lerner: " ... A resposta
é esta: a idéia de que é possível entregar rapidamente
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uma área verde à população, em 15 dias, através da desapropriaç~o, é mais conveniente, é mais barata, do que se
esperar um ou dois anos para se construir uma-praça e,
depois, mais 20 anos, até que essa arborização atinja a
sua maturidade".
Com a palavra, o ilustre Senador Hugo Ramos disse
que esta vem sendo_ uma ComiSsão Parlamentar de Inquérito de pesquisa e quejâ se pode verificar ..una voce",
nas duas Casas do Congresso Nacional, uma crítica fundamental: Os Munidpios brasileiros estão falidos. Estranhou também que se pretenda cuidar, com uma l_egislação idêntica, de um longfnquo municfpio do Brasil, a
cidade do Rio de Janeiro ou a _capital do Estado de São
Paulo ou outras grandes cidades do Brasil. :t estabelecer
uma medida unifOrme para assuntos inteiramente heterogêneos. Afirmando ter sido assaltado 4 vezes e_.seu filho 4 vezes também, apenas tendo havido uma comunicação à polícia, ponderou: ..0 que ocorre, na Cidade do
Rio de Janeiro, é que 8Q%_ dos assaltos não são comunicados à autoridade pela incapacidade que as mesmas têm
de resolver os problemas de violência urbana. Este aspecto também é pertinente à cidade de São Paulo" (lb.
Grifos nossos).
O ilustre Senador Dirceu Cardoso a,firmou: "Todos os
jornais combatem os policiais. Tudo. A televisão, o rãdia, tudo, em cima do policial, mas ele é que é o agente, a
malha de segurança nossa, ele que nos dâ tranqUilidade,
o sossego, o respeito a nossa casa e ao nosso lar ... Portanto, uma das coisas é melhorar o aparelhamento repressor, a malha de segurança é a polícia, não é só o judiciário não, é a polícia ... Setenta por cento da criminalidade é por causa da favela, é por causa do maior número... E
o aparelhamento repressor que precisa ser mais cuidado.
Principalmente a polícia, tão malsinada pelos nossos jornais, rãdios e adminístradores, políticos, etc., mas eles é
que são a primeira linha de defesa da sociedade para
combater o crime, na hora em que se comete, na hora em
que se pratica, na hora em que ele se desencadeia ... " (Ib.
Grifos nossos).

O ilustre Deputado Erasmo Dias, referindo-se ao
problema da violência no t_rân_sito, "O grande assassino
em São Paulo é o trânsito", asseverou: "Acreditamos ...
que é um problema exclusivamente de educaçBo... Educando a criança, nessa tenra idade de sete e dez anos, o que é
o trânsito, o que é o_ sinal, como se andariãS ruas;- ê uma
concientização que vai dar maturidade e educação arespeito do trânsito, a única s-olução, a nosso ver... "Enfatízou que "O problema da violência urbana é o problema do
menor... que a união baixe uma política de Segurança Nacional. dando autonomia aos Estados e aos Munidpios,
para que, dentro de certas normas, ela possa, realmente,
baixar uma unirformidade... no Sistema Policial Brasileiro ... Enquanto a UniãO nãO levar a sêrio uma política do
menor, enquanto a União não levar a sério uma política ... de manutenção da ordem pública, baixando diretrizes, deixando que o Estado resolva seus problemas, vamos ficar, pelo menos nesses dois aspectos;-eterriamente
- desculpem~me a expressão - enxugando gelo e discutindo o sexo dos anjos ... " (lb.-Griffos nossos).
O prefeito Israel Klabin, respondendo, esclareceu: "A
minha proposta, de uma certa maneira, seria fazer com
que a comunidade. ela própria, pagasse pelos seus serviços,
sob a supervisão do GoVerno-e-itrteiãdo juridicamente,
em todos os níveis possíveiS, com oii Estados__ e com a
União" (Ib. Grifos nossos).
O prefeiTO Jaime Lerner, dizendo discordar das colocações dos ilustres Senadores Dirceu Cardoso e Hugo
Ramos, sublinhou que no Brasil se deu importância demasiada ao automóvel, que é apenas um dos elementos
da cidade, bem como a educação para o trânsito, que lhe
é correlata, "Resolver bem uma ddade econ_omiza às veles
mais combustível do que uma simples troca de combustfvel... " Não estou dizendo que nenhuma das medidas levantadas aqui no sentido de melhorar as condições de
policiamento deva ser abandonada, pelo contrârio.
Mas ... O fato de nós colocarmos aqui o diagnóstico das
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_cgusm_.s_i_g_nij[ciz que -estamos chegando perto do problema e
tentando modificar... " (Ib. GrifQs nossos).
O ilustre Deputado Erasmo Dias, em nova intervenção, dentre outras considerações, reafirmou que " ...
A própria ação da Justiça, não punindo aqueles que participam do processo, pratlcando 1iomiddios dolosa ou culpo~
-s-amente, faz com que a Impunidade seja um fato r gerador
do acréscimo nesse tipo de crime... " (Ib. Grifos nossos).
O prefeito Reinaldo de Barros, secundando tese do
il~sJre_Deputado Erasmo Dias acerca da importância da
educação para o trânsito, testemunhou: " ... toda vez que
uma campanha é feita em São Paulo, o índice-de acidentes
t~nde a diminuir'"' (lb. Grifos_ noss_o_s),
O ilustre Deputado Daniel Silva, concordando com o
Prefeito de São Paulo, admitiu qUe o problema maior será realmente na educaçãº da nossa juveJ!tude e das nossas crianças, qtie serão_o futuro de amanhã. RealçOu a
expressão do prefeito Jaime Lerner no sentido de que "a
marginaliziiçãO deve ter prforídade sobre os marginais."
''E o favelado -destacou -já começa marginal no berço.
Cada faveladO que nasce já é um marginal, porque o pai
d.ele, como disse o Prefeito, vai formar um barraco clandestiilamente. E ele estã num terreno ilegal, ele é um in-vasor. Então, a crianÇa jã nasce como um -marginal. O
problema é complexo ... não é só combater a víolência,
trias combater a causa da violência, combater a marginalização mais do que os próprios marginais" (lb. Grifos
nossos).
O ilustre Deputado Péricles Gonçalves asseverou:
",,,A ~Xperiência nos impUlsiona a dizer que A incidêncfa
cr~·minal tem as suas ra(zes no problema Sócio-económico.
Mas não é menos verdade que a violência, a incidência cri- mfn-al, no Pa[s, tem suas rafzes também profundas numa
Legislação caduca, capenga e antiquada" (lb. Grifos nOs~
sos).
Após receber os elogios do ilustre Deputado Miro Teixeira no sentido de que soube ordenar o crescimento da
Cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Israel Klabin, en---:Ç~.rfando su_ª participação, frisou que "a frustação diária
do homem que se dedica diretamente a sua comunidade,
dentro do modelo político e econômico que nós vivemos,
é total".
Na 1 ia. Reunião, realizada a lO de junho de 1980, foram ouvidos os senhores Dr. Renê Ariel Dotti, criminalista da Cap"itã.l do Paranã, e Dr. José Tavares da Silva
Neto, Deputado Estadual no Paraná.

CAPITULO XV
Dr. José Tavares da Silva Neto
O ilustre Deputado Estadual pelo Paraná, Dr. José
Tavares, inicialmente, afirmou: "Indiscutivelmente, o
modelo económico, a concentração de rendas nas mãos
de poucos, em detrimento de toda a população que vive
marginalizada,-é, sem dúvida, o reflexo de um regime capitalista monopolista implantado no Pais. Isto é também
reflexo da implantação, em nosso País, desse capital espoliativo representado pelas multinacionais" ( DCN-II
5-9-80. pág.-4 233).

Arrolou ÇIS seguintes fatores como responsáveis pelo
aumento da criminalidade: "a) Marginalização por que
passa grande parte da população que vive no campo; b)
Injustiças sociais e trabalhistas; c) Falta de assistência
Médica e Odon_tológica; d) Falta ou a grande precariedade do -Ensino do lO? grau; e) Mecanização e preval_ência
da mâquina sobre o hom_em;f} Substiüiição de Culturas
que dependem de mão~de-obra por outras que nã_o dependem; g) Erradicação de cafeejros, espeCialmente, nas
regiões onde essa cultura sempre predominou .. ~~ (lb.Grifos nossos).
"Em decorrência desses fatores ocorre o Desordenado
l;.rescimemo ,demogr4fico, que ê, em última análise, responsável pelo aumento do desemprego, diante do diminuto mercado _de trabalho, o que, por sua vez, leva o homem a delinqilir para sobreviver. A crescente-se a -isso, a
precária e injusta distribuição de renda que hoje se proces·
-sa no País" (IB. Grifos nossos).
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Trouxe à colação alguns dados do I BG E: " ... Somente
em S. Paulo, apercentagem de analfabetos chegou a aumentar entre 1977 e 1978 de 16,9% para 17,5%; ... a parcela econômicamente at{va, de São Paulo, que ganhava
menos de um salário miilimo elevou-se, no mesmo período, de 22,9% para -23,9%; perfazendo mais de dois milhões e quinhentas mil pess-oas, enquanto decrescia a poPUCação dos que recebiam mais de 5 salários mínimos,
numa percentagem de 18,5% para 17,9% ... Isso tudo sem
contar os milhões de paulistas sem qualquer rendimento
que atingiria hoje 39% da população de mais de dez
anos, que não têmmem carteira de trabalho, o que daria
uma percentagem· de 28,7% dos empregados, em cujas
casas_ não há água, correspondeu um milhão e duzentos
mil domicílios, correspondendo a doís milhões quinhentos mil domicílios,-numa porcentagem de 48% do
total da população; nem luz elétrica, numa população de
300 mil domicílios, numa porcentagem de 7% do tota:t da
população''.
·
Invocando sua experiênCia de ex~Delegado de Polfcia,
passou a referif Os fatores que entende mais relacionados
com o aumento da criminalidade.
Arrolou, primeiro, o PROBLEMA DO MENOR. O
menor" ... se encontra total e difinitivamente desassistido. A DELIQÜtNCIA JUVENIL, com bastante incid_ência no -quadro ne.B:ro de violência urbana, é um
problema que hã muito vem preocupando os pais, educadores, autoridades e especialistas, não somente no
Brasil, mas de todos os países em desenvolvimento ...
Nunca é demais lembrar que a deliqiiênciajuvenil começa
a parecer no meio familiar, manifestando reações violentas e muitas vezes agressivas entre pais e irmãos ... InfeJizmente, os óigãos governamentais encarregados de prevenir, reeducar, recuperar-os meriores deliqüêntes,- nada ou
quase nada têm feito nesSe sentidO. O que temos assistido é exatamente o contrário. A maion·a de menores deltqüêntes, reincidentes, são oriundos desses institutos.
Exemplos típicos: FEBEM E FUNABEM ... As condições estruturâis, tais cOrria pessoal despreparado e até
com vínculos com menores delinqüêntes (recolhidos a es-ses órgãos de custódia e tratamento) têm contribuído em
muito para a reincidência juvenil em nosso País ... " (Ib.
Grifos nossos}.

e

Abordou, depois, o problema do tóxico: "A inoperância da polícia, inclusive a da poifcia federal, contribuiu
indiscutivelmente para, através dele (do seu uso), o cres~
ce-nte aumento da violência urbana -em nosso Pais... Os
delitos sexuais, via de regra, são praticados por indivíduos sob efeito de substâncias entorpecentes ... " (Ib.)
_ Citou dados estatísticos para comprovar a pouca eficiência da polícia no combate a essa e a outras modalidades d~ crimes, no Paranâ.
"Pior que iim câncer é ter um filho jovem, saudável altamente dependente, física e psicologicamente, desse mal
que corrói, que destrói ã. juventude brasileira. Infelizmente confesso.que não tenho visto, durante minha carreira nem após ela, nada que tenha sido feitO para que se
possa extirpar, uri.la vez por todas, do seio da população
brasileira, este mal que pre:ocupa a lodos nós ... "
"O crime organizado é outro assunto que alcançou
grandes proporções aqui no Brasil. .. "
Denunciou o alto índice de corrnpçào dentro do organismo polic~al, dizendo ter sido ele, aliado a interesses
poHticos escusas, a causa de sua saída da polícia do Paraná. "Isso no Paraná ocQrreu, ocQrre e continua ocorrendo com maior incidência, a participação de policiais
em quadrílhas, em cometimentos delituosos. E, na maiOria
das vezes, policiais, quando são punidos, não vão para a
cadeian (Ib. Grifos nossOs).
''Cidade onde autoridade policial e seus agentes comba
tem o crime como devem, os seus índices diminuem Sens/
velmente ... a causa da violência e dd criminalidade não reside tão-somente na inoperância, na ineficiência, na conivência, na corrupçâá policial, mas estas, sem dúvida, con-tribuem_, e mf,liio, para o aumento desses fatores criminógenos do País ... Onde o policial é imbuído dos melhores
4
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propósitos, onde a ele é dado o direito de cumprir lei,
indiscutivelmente, os índices de criminalidade diminuem

sensivelmente. Isto pude ver na

prática~

Os marginais-

esse é um dado interessante - respeitam as aUtoridades
eficientes e honestas.... Eles não respeitam muito são as
autoridades·cum as quais eles mant~m Vínculos imorais e
desonestos ... Tendo dinheiro, o indiví(luo recebe a proteção da poUcía e da Justiça Critriinal..." ~Ib. Grifos nossos).

"A exploração livre e pública de determinados atas
anti-sociais tais como o jogo-do-bicho e a exploração de
lenocínio, também são causas geradoras da criminalidade ... Normalmente os banqueiros do jogo-do-bicho, os
traficantes de entorpecentes - que nunca usam a droga,
mas usam sempre os jovens - esses homens, em razão
de seu poderio econômlco, normalmente procuram
relacionar-se com as autoridades ... para terem delas a
sua proteção".
Citando entrevista sua dada à "Folha de Londrina",
sobre a corrupção policial, e que passou a nossas mãos,
denunciou o conferencista: ..... Verdadeiras fortunas têm
têm sido edificadas por policiais, notadamente delegados".
Afirmou que, em razão do modelo económico vigente,
predominam no País os delitos patrimoniais, cometidos,
segundo ele, em razã-cfdo desemprego, da miséria, da fome. "Se a autoridade policial é honesta ... e se investe,
não viOlentamente, não arbitrariamente, mas cumpriiido
a Lei, porque a Leí Penal em sijâ é rigoiOsa:,·o-rndicC-de
criminalidade numa região tende a desaparecer" (lb.
Grifos nossos). E. citou, para ilustrar, sua experiência
pessoal no Município paranaense de Arapongas, onde
conseguiu a extírpação do jogo-do-bicho, apesar do concluio doS poderosos que o ·defendiam.
"Não é só a miséda~ não é só o modelo económico que
são causas significativas para esse ãU.ffiento. lr;tdiscutivelmente são as causas maiores, mas as causas secundárias
estão aí: acobertamento por parte de pessoas que ocupam momentaneamente cargos de influência, removendo, a seu talante, policiais honestos ... imbufdos dos melhores propósitoS: Estes- nUnca têm valor, só porque não
fazem o jogo dos detentores do poder" (b.).
"Sintetizando, e o que é mais lamentável é qUe as autoridades responsáveis pela extirpação desse verdadeiro câncer, e que chamo de corrupção policial, dentro da admiitfs::.
tração pública, em todos os nfveis, o s6 na justiça Crimi:
na/ ou polícia judicldrta, nada têm feitO" (Ib. Gri[Qs nos:.
sos).

na

''Morosidade da justiça. Este;- tãmbém~ é Um fator que
contribui para o duinento da Criminalidade.:. A justiça
brasileira, da fornia como::cam-inha-, a pãssOs di tartaruga, é, indiscutivdmente, uma dentre as váriaS causas geradoras da violêricia e da criminalidade erri. nosSo PafS ... "
(Ib. Grifos nOssos.)~Como medidas a curto prazo para agilizar os julgamentos, mencionou: "'modifiCaÇão da leí orgânica da
magistratura, ... porque não foram apresentadas alternativas para os entraves que emperram a "máquina judi~
ciária'' na primeírã fnstânCiã ... Não s._e cuidou da Oãse
que necessita de melhores condições materiais, servidores -competentes e com maís elevada remuneração, e que
não pode prescindir de jufzC::s independentes e de promotores de justiça mais a filanteS~ A iCferida leí seivilit3.-rri~
bém para tumultuar a vida jurídica nacional, gerarido-se
na população a desconiialiÇR nOJUdiCíàiíO....::.lt:osStiLegislação Penal e Processual é, indiscutivelmente, altamente contributiva para o aumento da criminalidade. Os Cóâ.igos Penal e Processual Penal datam de 1940. Á época, a
realidade era outra ... as lei de imprensa e segurança nacional... também contribuem, porque só geram violência" (Ib. GrifoS iiõSSOS)~--- ----"Inoperâncfa, incompetência e Omissão da poi(da judiciária ... são fatàT"eS.,; que conti-ibuem, e muito, paTa -õ aU- mento da ~·iolêncla criminal em nosso Pafs••. __ ~ muito comum falar-se, hoje. em crimes insolúveis. Tsta, para mim,
smpre foi Sin6niin0 de inoperân"cía ... Muitas vezes cri-

mes não são esclarecidos por falta de recursos materiais"
(Ib. Grifos nossos).
"Baixa remuneração da policia também exerce -uma
grande influência no crescimento da violência urbana, decorrente, é claro, da própria atividade que desenvolve... ''
(lb. GrífoS -noSsos).--" ... O comando politico ê o maior inimigo da sociedade, principalmente em dois setores vitais da administração púólica: segurança e educação ..:t muito grande a
influência que numa cidã.de pequena exerce o delegado a
favor de um determinado detentor do mando_ poHtico.
Por isso é que os deputados gostam de ter o ·comando
político" (Ib. Grifos nossos).
O il_ustre Senador Leite Chaves, congratulando-se com
a convocação do conferencista, admitiu que poderia estar havendo algum entusiasmo no que diz respeito a conceitos, mas que a expos_ição valia sobretudo pelos fatos.
Abordando o problema da violência policial, ressaltou
o conferencista que "ela ocorre tão~somente c_ontra os
envolv~dos (presos e detidos) que não tenham n~nhuma
repreSentatividade ... Contra os ricOS, cciõ.trá- os poderosos, o_ tratamento é completamente diferente... "E aos ·outros, _àqueles que n~o têm nenhuma__repr~sentatividade,
resta-lhes, e tão-somente, o rigor da lei, às vezes, a violênc~a policial"(lb).
"A desunião entre as polícias civil e militar outro
assunto muito sério ... Se o delegado diz para um policial
militar; _olhe, você vai levar ... Não, não posso fazer, porque o senhor não é meu superior, só posso· fazer- se oComan~ante der ordem ... f: muito oportuna esta hora para
que na reformulação e reorganização policial se acolha a
afirmação maior de que a polícia necessária é àbrigatoriamente a polícia civil, que é a polícia jlidiciárüi .. Devem se adequar... As polícias em benefíCío -da causa
maior, que é o combate à violênCia e a crimiilalidade".
''Qs_meios de comunicação. A televis_ão, no meu entendimento! discordarido -de_- muitos, contriby.i para a violência_... A televisão contribuí", sim, par_~_o aumento" da
criminalidade. Ela desperta em milhares de pessoas, que
às vezes não têm o que comer, mas têm um televisor, ·ou
na casa do vizinho, falam: olha lá, um negóciO bom de eu
faturar um dinheiro ai..._ Não há dúvida que a televisão
desperta, sim, interesse à criminalidade ... "_ (lb. Grifos
nossos).
"O sistema penitenciário ... Existem no Parartá as Cadeias e as Penitenciárias Públicas e aS COD.sfclero v"erda- deiros cemitérios de gente viva ... As Cadeias Públicas
sem as menores condições de higiene e alimentação, nas
condições mais subumanã.s poss[vds ... A superpopulação
carcúária: A superpopulação carceráiia e não Separação
de presos por mOdalidadeS deliiuosas, inclusive a pre-Sença de menores nesse meio; constituem um dos mãiores crimci:s Cjue- o-Próprio" GóVéri10 coiiiete contra-os Seres
hUmanos aH recolhidos. Como forma de pelo menos minimizar esse gravíssimo problema, é entregãr a direção
desseS -estabefeciriiintos a pessoal especializado ... 99,99%
- isso em termos de Paraná- das pessoas recolhidas ao
cárcere é composta de pesSoas pobres e miseráveis" (10.
Grifos nossos).
Finalizando, deu sua visão política do problema: ..A
causa de tudo o que acabo de afirmar reside na falta de
legitírriidade do poder implantado no Pafs ... A aplicação
autoritária da doUt"r"inãCfe seguranÇa· iúi.Ciõriãi ... tenl aPeriaS gerado o reforço da autoridade ... A polftica econó,- iniCa, PoSta em prática noS últimos a rios, ex:a'cerbOU-as
notórias deSigu:ildades"fegionaís, setori"âis' e-de classe ... - Ve}o ... o Poder institucional implantado neste' Pafs; indiscutivelmente, a causa primeira, ou seja, o grande respon~
sá.vel pela difícil situaçãO Por qiie passã a NaÇão, iilclusive rlo campo da violência urbana, que nada rnais é que o
iejlexo da ilegitimidade do Poder" (Ib. GX:ifos nossos).

e

· ·CAPITULO XVI
Dr. Renê Aríel Dotti

O _Dr. Renê Ariel Dotti; começando por lembrar o
universal fracasso das penas privativas da liberdade,
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alertou:'"' ... o nosso Pals deve marchar com a preocupação de analisar a violência e a criminalidade não comõ
'fenómeno de uma epidemia, a justificar uma ter.:i.pía de
choques, mas como wnfenómeno endémico, de maneira a
proporcionar estudos de caráter especializado e permanente-... A instituição em caráter obrigatório da criminolo·
gia, nos cursos de direito e de socíologia, seria ... uma das
propostas concretas ... "(DCN-11 05/09/80, pâg. 4239.
Grifos nossos).
"A violéi1cid e a criminalidade são fenômenos colnplixos
que não têm, evidentemente, uma causa oufator unifairile,
e que, a exemplo do Q.ue ocorre nos Congressos Interna-ciõriais -de Direito e Criminologia, há necessidade-de qUe
se movimentem diversas frentes para o combate à violência
e à criminalidade, desde os meios necessários à implantação de uma educação efetiva, de medidas de natureza
económico-social e polflica, até os mi?ios considerados de
tratamento formal do problema" (Ib. Grifos nossos).
"Parece-me, então, extremamente importante que se
promova, que se estimule, atravês das Universidades, o
estudo das causas, dos fatores e das condições da criminalidade, e qUe tenhamos, nas faculdades de direito, nas
faculdades de sociologia, e de psicologia também, a
oportunidade de um contato direto com o nosso objcto
de estudo ... h importante, dentro dessa perspectiva, a
criação de um instituto nacional de criminologia ... "
Declarando achar importante que a abordagem do
problema não se faça a nível merante formal, apresentou
as proposiÇões que ofereceu ao Grupo de Trabalho instituído pelo então Ministro da Justiça Petrônio Portella,
sob o título de "Da qualidade de Vida e do Meio Am·
biente":
"Proposição nl' 1: ... Planificação familigr e humanização das cidades... Proposição n9 2: ... Estimular a fi·
xQção do homem na meio rural ... mediante; ... uma política ... de estabilizar o fluxo de habitanJes nas cidades e a
disperSão Ordenada ... reestruturar a vida e o sentido dos
bairros... encorajar os habitantes a personalizarem o seu
bairro ... descentralizar certos equipamentos gerais ... estimular a vida associativa ... fazer da cidade wn pomo de en·
cantro... reabilitar as ruas e praças... favorecer a extensão
da zona para pedestres ... evitar sistematicamente o glgan·
tismo em todos os estabelecimentos das poderes públicos...
fomentar a ocupação racio1]ai dos vastos espaços despavoadf!S do território nacional... Proposição n<? 3: A proteção
do_s direitos humanos, económicos, sociais, polfticos,
culturais, deve merecer o empenho permanente do Governo ... Proposição nl' 4: Para melhor defesa dos direitos ... não apenas declará-los formalmente como também
alertar que... serão interpretados de acordo com a De!:laração Universal dos Direitos Humanos e os tratados e
acordos ... Proposição nl' 5: A proteção efetiva e ordenada
do consumidor deve ser_ incluída no capitulo dos direitos e
garantiaS -individuais discritos na ConstitU.íção ... São
inafastáveis e urgentes as seguintes medidas: a) consolidar extensã legislação que trata do assunto ... b) revisão
das sançõe5 -Penais ... c) espec13.lização- de ju1zes- e trlbu~
nais ... d) instituição do rito _sumaríssimo ... e) maior estf.
mula às associações de defesa do consumidor ... Propo·
sição n'i> 6: A qualidade de vida e o meio ambiente constituem os velhos e os novos fatores de violência e criminalidade. Uma grande variedade de delitos contra a pessoa
pode ser evitada com a harmonia entre o Homem e a Natureza. Para tanto ... : a) resguardo em nfvel constitucioÍlal do· direito à boa qualidade de vida e a um meio_ am- ~iente sadio ..._ b) elab()raçào de legislação autónoma,
contendo, entre outras normas, sanções adminis"trarivas,
iiscais, civis e penais para os predadores do meio am.
bie~te: .." (Tb. Gritos nossos).
" .. _LAs reformas propostas nos modelos do Código de
Processo Penal não podem ... se fazer de maneira globalizada ... devem ser introduzidas através de setores ... O noSsa
Código" Penal .. , poderia, desde logo, criminalizar determi·
nados comportamentos que ofendem gravemente a segu~
Tança indiVidual -e- coletivã e que, na atuatidade, estã_o
sendo tratados como simples contravenções penais ... O
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port~

ilegal de arma~ ou depósito de armas constituem mo-

dalidades de infrações perigosas à vida e à tnte"gn'dtide corporal, que mereciam, desde logo, a criininalização... Que
os arts. 130 e 131 do Código Penal vig_ente (perigo de
contágio venéreo e perigo de contágio de moléstia grave)
sejam suprimidos, para qU.e, em seu lugar, se criminalizem esses_ comportamentos dos arts. 18 e 19 da Lei das
Contravenções Penais ... " (lb. Grifos nossos).
Advogou o Aprímoramento da Justiça Criminal. "A
chamada prisão cautelar foi recomendada pelo Grupo de
Trabalho para atacar determiriada cririlinalidade gravíssima, consistente no ro_ubo qualiftcado,-na extorsão qualificada, na extorsão mediante seqUestro, no estupro, no
atentado violento ao pudor e no rapto violento, além do
tráfico de tóxico ... " (lb. Grifos O.ossõs).
"Não temos, istO é- mitiio--Cóffiliril iias grandes Capi·
tais, em determinado horário- da noite, ã preStação juris·
dicional continua... que numtt eventual refonna da Lei O r~
gânica da Magistratura se instituíssem Juizados de Plan·
tão Permanente" (Ib. Grifos nossos).
''Que se instituam os sistemas de estagiários nas delegacias de polícia, nos juizados criminais, nós j_!.lizados de;
famflia ... O ideal _seria que_ se iritituísSe legalmente:, em
nível de estágio, em carâter obrigatório, a particlpáção
de estudantes de_ quarto e quinto anos ... A prátiCa de estágios, inclusive, seria um dos meios de contenção da
própria corrupção policial nas delegacias".
"Parece-me falível... essa dupla frente de instrução: a
instrução policial e a instrução criminaL. O Ministério
Público, como dominus litis -nos crimes de ação pública,
deveria ter, em nosso entendimento, a titularidade não
só do exercício da ação penal, como a capacidade legal
para requisitar, permanentemente, da autoridade policial os meiOs de prova necessários para a formação de
seu convencimento e à instauJ::ãção da ação penal..." (Ib.
Grifos nossos).
"A especialização da Magistratura ... serld uma das me~
tas importantes... ~·
" ... Maior agilização da Justiça CriminaL iirstiiiiindo-se que o Procedimento sumário deve ter efetivamente o carárer sumário, vedado às partes o recurso dos memoriais,
e vedado também, conseqUentemente, ao juiz o recurso
ao prazo para a redação de sua sentença ..."
"Um dos aspectos gravfssimos da violência consiste nO
alarmante índice da criminalidade do tTãiisito ... -Além,
portanto, de urna Legislação Espec(flca que combata essa
grave síndrome da violência nõ Trânsito, é' preciso, como
proposta imediata, em nosso entendimento, a: revogação
da malsinaáa Lei nP 4.611 (que instituiu a fase judicial, na
polfcia, para certos-crimes culposas). f: óbvio que o c_ombate à problemáiica da violência no trânsito não pode
ser promovido através da frente penal tão-s_omente, mas
de medidas de caráter preventivo, que envolvam a preocupação da família, a preocupação das escolas, a preocupação dos clubes de serviço ... A criminalidade e- a violência, sendo extratos da comunidade, são problemas da comunidade e que devem ser abordados pela comunidade e
que devem ser abordados pela comunidade e que não são
apenas problemas do Governo e resolvidos através do Go-verno ... " (Ib. GrifoS nossos)."Também é necessária a elaboração de um C6digo de
Execuções Penais. Um Código de Execuções Penais se
constituiria no Estatuto da Pessoa Presa e viria, então,
suprir esse hiato de legalidade que existe entre os momentos dramáticos da aplicação e da execução da pena,
regulando não apenas os direitos, como também Os deveres da pessoa presa ... E evidente que a pena privativa da
liberdade, com as penas em geral, têm um caráter aflitivõ
que não desaparece, posto que a pena é, e deverá ser,
como tal, sofrimento, enquanto o homem praticar uma
infração que mereça esse tipo de reação ... ,.
Frisou, concluindo, ser fundamental que o preso não
seja peso morto para a sociedade e para o Estado.
Dando início aos debates, enfatizamos: .. De tal modo
o problema da violência angustia a sociedade brasileira
que desde o primeiro momento se fez um esforçO de artí-
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culação parlamentar, sob o comando do Senador Orestes Quércia, no sentido de não permitir de forma alguma,
que o problema da violência, de tão fundas raízes. de tão
complicadas indagações, resvalasse para o terreno
político-partidário, ideológico, inuitas vezes, até coiljUn-_
tural, de somenos importância"
Lamentamos que o primeiro dos conferencistas resvalasse para esse terreno.
Em seguida, frisamos achar da maior importância algumas das colocações do Dr. Ariel Dotti, Como a prOposta da inscrição: no corpo da Constituição, da proteção
ao meio ambienie, "em relação" ao qual se perpetram
-uma das maiofes e mais dramá.ticas formas de violência
no mundo moderno. Reconhecemos, também, que as
prisões brasileiras ~e constituem, por força de uma estrutura ·deficienie- e dejormadà, nas maiores eScolas de violência, talvez, em nosso País.
lndagcWzos-lhe se ele continw:i-achando que é necessário,
nos casos de tóxicos e de atentados violentos ao pudor, a
aáoção da prisão cautelar.
..... Na atualidade, respondeu o Dr. René Dotti., um
assaltante_ de _banco ou o aytor de um seqüestro, se for
p~~Cessado segundo os termos do Código penal, receberã_uma íittimã-ção policial para comparecer à-autoridade
e ser interrogado, qualificado ou pregressado com prazo
~uficient~ para evasão ... Confessa· que não teria nenhum~_d_úvida em __substituír essa proposta, a partir ào momento em que sentisse hã Vir prestação jurisdicional rnitis
_i_nterisa e -que a qualquer hora do dia ou da noite tivéssemos o Judiciário aberto para as medidas em defesa da liberdade e da segurança social. Teremos que ter a coragem
de insistir na necessidade de fazer Com que a magistratura
seja diuturna, para obviar esses inconvenientes. Na falta
dessa fórmula e diante do reconhecimento de que a prisão para averig"UaÇões, embora tolerada, é uma priSão
çtiminosa,_eu manterla a pi'o""posta da prisão Caufi?lar... "
(lb. Grifos nossos_).
Assirialando que o problema do Tuizado enl plantão
permanente difere um pouco dO juizado de instrução,
_pe!'guntam6s qual "inecâriismo põderia dar grandê ceiÚidade à justiça.
Respondeu o Dr. Dotti que haveria o exã-me de medidas urgentes, uma espécie de pronto-socorro judicial.
Confiri'noU ele, tá.nibém, a propOsta di utilizâção dê
estagiários acadêmícos, nesseS plailtões, bem- corria de
juízes em início de carreira.
--=-perguntamos se a eliminação da instrução criminal na
polícia-não seria outro fator de aceleração dos julgamentos.
Respondeu o Dr. Ariel Dotti que a recji.Jisição de provas ur_gentes deve ficar com a autoridade policial, mas a
colheita de elementos mais sensíveis, como a reprodução
de depoimentos, a cargo da autoridade judiciária.
Perguntamos-lhe se a permanência do criminoso solto,
depOis- de Pronunciado, corrlo enseja a Lei Fleur,Y, não
seriá outro fator de desmoralização do Júri e da JUstiça
em geral perante a opinião pública do País, respondendo
ô-Dr. Ariel Dotti que, atualmente, o réu é jUlgado pelo
Júri quando ele quer; e que após o trânsito em julgado da
_sentença de pronúncia é que se poderia tornar exeqüfvel
o mandado de prisão, e que a presunção de inocência deveria ceder diante de duas evidências: o trânsito em jul_gado da sentença de pronúncia e o trânsito em julgado
da sentença de condenação.
Perguntamos se, no caso de legislação complementar
pelos Estados, adotaria o conferencista, qu3.nto ao Código de Processo Penal, a complementariedade ampla ou
apenas restrita.
Respondeu sua Senhoria que em relação a certos atas
-de caráter complementar, a lei complementar pelos Estados, em País_ de dimensões continentais como o nosso, é
viável e necessário. Apenas seria contrário a uma libera,_ção anárquica. O esvaziamento dos presfdios, ao invés
da construção dos presídios, ao invés da construção dos
necessáriOs, seria desastrpsa. A con~rução de peflitencí.irias regiOnais é uiriã. -necesSidade urgente.

Quarta-feira 16 0391

Quanto às nossas ressalvas sobre digressões políticopartidárias e ideológicas por parte de conferencistas, o
flustre Presidente da ComissãO, Senador Orestes Quércia, declarou: "Se entender que uma das causas da violência ê_exatamente a forma pda qual se administram os
destinos do País, o depoente tem o direito, e até o dever,
de expor sua opinião" (Ib.)
Intervindo no debate, o ilustre Senador· José Richa
creditou ao ..modelo político autoritário", que favoreceria a impunidade, o ser uma das causas geradoras da violência, bem cOmo a praxe do comando político.
O ilustre Senador Leite Chaves perguntou ao Df. René Ariel Dotti se ele seria a favor ou contra a manutenção da Lei Fleury, respondendo o conferencista;" ...
Seiia PõSSfvel, talvez, coi:nPatili:iar as exigências da segurança coletiva, que estariam ameaçadas pela masSificã.çãõ-d"a apiicaçâo da Lei, e a liberdade individual, no
sentido de a pessoa ser garantida livre até a senteriça final da sua causa com trãnsito em julgado ou até a pronúriêía cOin -trân_sfto__enljulgado, salvo - é claro - os
casoS de prisão pre-ventiva que as circunstâncias estejam
a exigír" (Ib).
Referindo~se ao Anteprojeto do Código de Processo
Penal, perguntou o ilustre Senador se o conferencista está a par de algumas refusões ou alterações que o Projeto
retirado sofreda antes--de ser novamente encaminha-do
ao 'Cõôgresso NàCi-ónal, resPOndendo ODr. Ariel Dotti
-que os estudos ainda estão em nfvel de Grupo de Trabalho no Ministério da Justiça.
Perguntou, por fim, o ilustre Senador, se, a propósito
da necessidade de dimiriUir o ritrrio das migrações, entende o conferenCista que o aproveitãmento das terras Ierteis do País, notadamente na região Oeste, num sistema
de colonização, para amparar aquelas pessoas que se estão deslocando dos campos para as cidades, seria uma
solução_ interessante, ·respondendo o conferencista que
sim, pois- as populações penféricas, sem' -condições de vol-iizr ã Sius núcleoi(/e origem, constituem um dos fatores do
aumento da violência e da criminalidade.
O ilustre Deputado NiValdo KrilgCr, observando que
a ausência de cuidados na fcirniaçãO do homem brasileiro atual está na raíz de toda a problemática da violência,
perguntou ao confe_rencista se a ausência de recursos
pãra· iriVc!stir _nO .nomem hrasilCiro nãO seria uma· das
caUsas da violên._cía~ respondendo o-Df. Renê AriC:l Dotti
que isso contribuiria, sem áúvida, para diminuir o ritmo
do crescimento dos índices de violência e criminalidade,
mas não eliminaria o problema, fi esmo porque, " ... A
violência e o crime não desaparecem. porque nos modelos
-ecOfzômlCoS mciis perfeitos eles continuam ainda soó várias
formas. O filme "Laranja Mecânica", por exemplo, é
uma demonstração das mais vivas de que a violência
pode ter outro tipo de fator que não seja o fator ligado
indissoluvelmente à qualidade de vida deficiente... Assim
como detenninadas.iristituições cuidam da saúde eni caráter- metódico, permanente e científicO, também a defesa contra a violência está ·a exigii- do Governo e da comunidade uma união profundamente importante, e que tenhamos esta análise em ca_ráter permanente" (Ib. Grifos
nossos).
A 19 de jimho- de 1980, realizou~se a 12• Reunião da
ComisS:ão~Pãrfiirne-ntar-de-Jnquérito, sendo ouvido, inicialmente, o Cel. Paulo Azambuja de Oliveira, Secretário
de Segurnaça Pública do Distrito Federal, e, em seguida,
o Deputado Erasmo Dias, ex-Secretário de Segurança
Pública de São Paulo.

CAPITULO XVII
Cel. Paulo Azambuja de Oliveira

O Secretário de Segurança do Distrito Federal começoU11.SSinalando que as causas da violência, aqui, são
as mesmas que se notam em toda a atual conjuntura
mundial. C1tou Problemas de origem sócio-econômica,
acentuando: " ... O Distrito Federal não tem estrutura
para absorver, de mo<!_?_l.!lg~m, essas famflias que para
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íl;nJoli•"<Jm c p(lra dt se dingem. São famíhas car!i!ntc:s

.-:ie lUd.o ..•.O Distrito Federal não tem como absorver a

mão-de-obra de baixa qualificação que, normalmente,
aqw existe. Aquelas pessoas que ajudaram a construir

Brasil!a, que eram empregadas na constn1ção civil, hoje
já. não dispõem desse mercado de. trabalho, porque
Brasília, com os seus 20 anos, é uma cidade já construida, já consolidada... .. É comum, pois já tive oportunídade
de presenciar, o que se chamou aqui, da invasão ... "
( DCN~II 27-8-80, pág. 075 - Suplemento).
"Nós temos que dar um mínimo de educação ao nosso
povo. Temos que mostrar que colocar uma criança. no
mundo ê algo muito sêrio e só. pode faz.ê-lo quem real·
mente tem condições de dar um mínimo de alimentação,
vestuário, habitação e um pouco de escolaridade pelo
menos mandar à escola. .. Refiro-me especialmente ao
Distrito Federal, onde os .cri:rnin.osos, os que têm praticado os maiores crimes principalmente asSalios~ homicídios,
furtos de veiculo, .são indiriduos muito jovens. com a média
de idade de 18, 19 anos .. , Essa gente como é que aparece?
a origem está nesse fato que acabei de apontar, que ê a
falta total de informação dos nossos brasileiros mais _carentes sobre o que é ser pai, o que ser mãe. O prâbtema (jue
esta desinformação gera, na minha opinião, aqU.í no Distrito Federal, é a raiz de toda violência e criihinalidatle que
aqui, realmente, está aumentado. A paternídade tem que
ser responsável. Temos que mostrar a eles que quem colocar uma criança no mundo tem que se responsabilizar por
.sua sobrevivência, tem que lhe dar comida, vestuário, um
teta e mandar à escola, se não, não vai adiantar tOmar-se
nenhuma medida para o combate à violência. Isto que
estou dizendo, para que ninguém confunda, é a reaJidade. a necessidade de se estabelecer um planejamento familiar. Não é o controle da natalidade, que é diferente. O pia~·
n.ejamento familiar tem que ser feho; as pessõaSiêffi.que
ser esclarecidas sobre.como proceder, as pessoas mais ca·
rentes, porque as pessoas de mais cultura já fazem naturalmente o seu planejamento familiar ... " (Ib. Grifos nos·
sos).
"Outro problema sério, também, no Distrito Federal,
são as migrações: pessoas carentes, principalmente do
Norte e Nordeste, para cá se dirigiram e continuam <1. se
dirigir~· o-atllal Governo, o do GOvernadOr LàmàísOI"l,
está desestimulando as migrações para o DistfitO FederaL O DF não pode receber mais ninguém ... O governo
atual do DF está promõvendo o desenvolvimento do que
se chama a região gea.econômica ... "
"Outro fator muito_sérfo, que é o flagelo de nossa sociedade, e infelizmente
aumentando conSideraVel~
mente no Distrito Federal, ê o tráfico de e/'l.torpecentes, o
uso de tóxicos. Nos crimes mais bárbaros, praticados no
Distrito Federal, seus autores, quase todos, estavam sob a
açào do tóxico ·~-'"' ___
Contribuem, também, para a violência a má utilização e
o mau comportamento de alguns meios de comum'cação. O
rádio, televisào,jornai.s, revl.stas, filmes, quando mal utilizados. constituemfator importante no aumentõ.da Violência ... Vez por outra ... _alguns profissionais mal avisados,
procurando vender os seus jornais, os seus programas,
transformam os marginais em ~·erdadeiro.s herOis, e a polí~
cia passa a ser o marginal ... Eles criam mitos ... N6s pre~
cisamos da imprensa para nos ajudar no trabalho de com·
bate á violência ... "
"Outro fator que também contribui para que a violência não seja combatida como deve ser é, naturalmente, a
falta de melhores condições dos organismos policiais~ .. Devemos aproveitar ao mâximo o que temos ... A missão da
PoHcia Militar é dar segurança através de policiamento
ostensivo; então, ela tem que reduzir ao iníriimo os ho~
mens utilizados nas ações, nos trabalhos administrativos. E mais: não deve ter horârio de trabalho ·~O poli~
cial d.eve ir para a rua ... Policiais que há muito tempo
não iam para o policiamento, óesempenhar a função
para a qual são pagos. estão indo para as ruas, estão
indo para o policiamento ostensivo. estão, o que é melhor ainda - tendo uma maior motivação para o exercf~

está

cio de sua profissão. Quanto ao:> recursos mat•.::riais. te~
mos de trabalhar çom o que nos dão ... "
"Oulro problema sério, também, que contribui para a
violência, é a legislação desatualizada e:tisll"nte ... Esta úl~
-Úma Leí de 77, a Lei n~"'6..416, que permite que o criminoso prímário responda pi-Õcesso em liberdade, tem nos
causado problemas seriíssimos, muito graves ... Também
aquela prerrogativa de o primário respondei em liberdade a uma condenação ... " (Jb, GrifoS nossos).
Apresentou, para concluir, sua sugesJõe.f. "Acho da
maior importância rodos se concretizarem para o problema da violência .. Todos oS brasileiros têm que se conscientizar do problema da violência ... "
"Planejamento familiar é Uma ileás.sidade .... Melhor
distribuição de renda ... Atendimento ao menos abandona·
do é imprescindível; se não, ficaremos sempre fabricando
criminosos ... Integração da polícia com a população .
Estamos desenvolvendo aqui no DF diversas ativ1dades
no sentido de valorizar e dar melhor qualificação ... Muita gib.te entra numa delegacia com medo ... A Delegacia
tem que receber bem qualquer cidadão ... Sempre os .casOS que aParecem na -delegaCia são casos socia1s; n1uitos
delis ..têm.QUe ser atendidos por assistentes sociais ... Essa
integração é imprescindível ... Desenvolvemos, também,
outras facetas do policial ... Através do esporte temos,
também, as nossa:> olimpíadas, cjue têm de ser realizadas,
desenvolvidas ... Justamente por incompreensão é que
muitos pO[iciais ficam einpitdúnidos e perdem a sensibilidade" (Ib. Grifos nossos),

CAPITULO XVIII
qeputado Eramw Dia~·
o_ Deputado Erasmo Dias, ex-Secretái"iõ dCSegurança
Pública do Estado de São- Paulo, começou encarecendg
que, no campo da prevenção e da repressão ·ao crime,
impõe-se reformular uma política geral e também tomar
medidas a curto prazo.
Esbo..;ou o que deveriam ser as grandes linhas de uma
Política Nacional de Defe!ta SoCial.. "Defesa Social en·
tendida como mobilização das forças vivas da comunidade
para enfrentar o problema da marginalização delllro de um
contexto global de _uma Politica Nacional enfei~ad~ no
âln.bito do Executivo. Nos vários campos, sej;: da p~
venção ou da repressão ao crime e à críminalidade, portanto, "na faixa marginalizada da sociedade, existem politicas dispersas difundidas por órgãos heterogéneos, sem
uma defrnição clara e precisa que possa responder objetiva e racionalmente ao problema que entendemos prioritário, nesta atual conjuntura e urgente" (Ib .. Grifos nossos).
"No campo da prevenção, a definição de.Uma polftica
do menor, do favelado, do migrante, do posseiro, et.c.,
bem como da repressão; ·particularmente no sistema judiciário". e Policial, impõe~se definir políticas, dentro de
uma Política Nacional, para que a curto e rn.êdio prazos
se tomem medidas objetivas e piâticas para fazer frente à
marginalização, faixa comum onde grassa a .violênC:hi", o
crime e a criminalidade ... No campo do menor ...
Torna-se imperativo tomar medidas para. prevenir e
aproveitar uma massa numerosa que, se não assistida,
fatalmente se marginalizarâ. Na faixa de 10/13 anos, nos
grandes centros, massa enorme de menores carenciados e
abandonados, se não assistidos, fatalmente se tornará
delinqUente! Esta é a prioridade" (Ib. Grifos nossos).
Dentre as favelas dos grandes centros existem algumas
delas marginalizadas, que exigem um tratamento priori·
iáriO no campo da defesa social" (Ib. Grifos nossos).

Apontou, igualmente, os problemas do Migrante. .e do
Posseifo ~-como problemas de marginalização.
"Nossa tentativa será Levanlar e. equacionar, em termos de Defesa Social, os Problemas do Menor, do favela~
do. do migrante, dO pOSseiro, do egie.sso, isto ê, na fafXa
perigosa -da marginalização",
"Impõe-se, globalmente, Defimr uma política no campo judiciário. englobando todos os aspectos desde a admi~
ni.stl'ação da justiça ao cumprimento da pena, dos qúais

não poderá estar desligada !~ma Politica o~.'v si.\'tema policiaL Existem faixas diston:ida.s de atuaçào nos campos
da Jus;iça e da Polícia; el(.istem dt!lros tantos. seja na
Polícia e na Justiça".
"A desatua/ização da nossa Justir,:a é um fato notório,
gerida pela .década de uma socit:dade de 40; nós jâ estamos na década de 80 ... Durante a minha gestão, de 5
anos, inclusive o assalto a banco era gerido pela Lei de
Segurança -Nacional; tivemos, no Estado de São Paulo,
menos de duas detenas de assaltos a bancos. Neste ano
de 8.0, quando o assalto a banco tornou~se crime colfi.Urfi.,
de !9 de janeiro a 16 d_e maio, em São Pauto, ocorreram
40 assaltos a bancos. Somente no dia 10 de maio deste
mês, em São Paulo, ocorreram 5 assaltos a banco, com
desvio de II milhões de cruzeiros".
Ressaltou que a Impunidade do crime é um dos grandes
fawres alimentadores da violência e da criminalidade.
" ... Enquanto tivermos a Dicoto,~ia da Po!fcia Militar,
do nosso policial militar atendendo à ocorrência, da nossa Polícia Civil fazendo inquêrito, e do nosso aparelho
judiciário nova-mente fazendo inquérito, haverá sempre
faixas de marginalização nessa processualística, que vão
beneficiar o marginal e gerar a impunidade".
"Mesmo no cumprimento da pena, lmpõe~se reformu·
lar o problema penitenciário e carcerário... Alêm da nOsSa
penitenciária sofisticada de custo onerosfssirno, de quase
12 mil crU.zeif6s pÕr iilêS para o nosso penitenciado, o
resto é depósito de preso .... Uma grande massa de condenados tem:-se tornado mais criminosa face à impunidade decorrente do próprio crime no aparelho judiciáríó:.
policial, e à própria maneira como eles são chamados a
cumprir a peria" (lb. Grifos nossos).
·~sistemas penitenciários de grande capacidade e baixo
custo em regime de semiliberdade. com formação profissional, educacional e mesmo cívica, poderão "responder à
reeducação de grande parcela de nossos delinqUentes ... ~
muito mais importante conscientizar a nossa. policia do
que ela precisa realmente, pode realmente fazer pela nossa·sõ"ciedade, do que conscientizar o próprio ddadão de
que deve defender a sua vida ... Mesmo o Poder Comple·
mentar da Policia tem sido encarado irracionalmente peJa
União ... ·c preciso que haja uma Politica Nacional, dejl~
nindo o pfópriõ poder de Polícia e o que é de sua competência... " (Ib. Grifos nossos).

"Existem, portanto, dentro dos grandes problemas, alguns pfiorítâriõs., urgentes, -que precisam ser_ resolvidos
imediatamente; mas, se nós nãO tivermos uma política
naCíonal que estabeleça, no campo da defesa social, suas
metas a curto e médio prazos, tudo será inócuo ... "
''_Não vamos falar, aqui, que o crime tem causa; tem
efeÚ.o, que é problema sociaL Ma.s. o fato é um só: a tizarginalização ín.cide particularinente sobre certos .setores de
nossa comunidade. Eu gostaria de deixar a nossa contri~
buição sobre um problema ... Prioritário; é o Problema do
Menor... Independentemente de políticas específicas
para cada caso, parece-nos crucial que a faixa dos I0/13
anos deveria ter uma mais alta prioridade, porque é a faixa em que o menor carenciado passa à fase de abandonado, e, imediatamente, à de delinqUente. É precis.o salvar
essa massa; ela precisa ser amparada imediatamente,
para que não se envolva no processo crimínógeno ... " (Ib.
Grifos nossos)~
"Outro problema que nos parece essencial ê o problema carcerário ... Impõe-se definir uma política carcerária, particularmente no sentido de evitar que esta mas~ continue a ser fato r alimentador do crime. Pela impu~
nidade que o nosso Código dá aos criminosos; pelas con~
dições em que eles cumprem as poucas penas a que estão
condenados, eu não tenho dúvidas, isso gera e alimenta o
crime, dia a dia. Se se fizer qualquer estatística em qualquer centro populoso do Brasil inteiro, ver-se-á que 80%
dos crimes são praticados por menores e por egres~o.s;
20% é uma faixã. marginalizada, que está à beira de cair
no precipício. Presídios, como a Casa de Detenção, com
6.000 presos, as nossas Cadeias de Polícia, com mais. de
8.000 presos, devem imediatamente ser desativadas ...

l2.úW,OO, o que ê bem razoáveL. H.ole podemos fazer
lH~Oe~n·:>;; sviuções para entrentar o cnme e tratar Q
alguma seleçào para o ingresso na Polícia".
<:-•Ji1denaoo que realmente possa ser reeducaq.o ... i)aque-Sobre o -ufvel~ill.e:diõ de eaüCação de nossos poliCiai~
hs aue estão senao puntd.o_s, alguns deles podem sCr rcoaqui, informou que,_ na Polícia Militar, o jovem_Pr~cisa
•..!!<:ados ... Por outro lado~ .é fato notório q.ue .axJsrem
ter o c~rso primário completo. Na Polícia Civil, precisa
a_)enados áe todos os tipos .em.promiscuidade em nossas
ter o 29 Grau.
c:;deias que de primários se tornam secWidárins f!m curto
·.-À
p-;opósito das alter·aí;õ.es que o ·confefe~Cista julga
prazo. ~preciso, com urgência, ·que esse sistema de depó~
nCcessâriÕ
realizar no Código de -PrOcesso Penal para
s:tos de presos e a reforma nos nossos Códigos, alteran~
eVitar certos prOblemas que criam maior Condição de
cto essa impunidade, atentem para o ptôblema do egres·
violência, respondeu achar que deve haver uma legisso"(Ib. Grifos nossos).
lação mais severa, com uma processualística mais ágil,
"Outro problema... Fundamental... E o problema
exemplificando a dliplicação;-na JustiÇa, do que se faz ~a
hrídico-PoliciaL. 1:. preciso _imediatamente a União to·
Polícia, e com certas formas de semi-ímpunidade. "Não
mar a si a regulamentação desse poder de policia ... A dié possível que um criminoso que mata um policial seja
cotomia de atribuições, os conflitos e as distorções na prócondenado só a dez anos e solto no dia seguinte; isso dói
pria Justiça geram embaraços a todo o sistema ... Impõe--se
para o policial, dói muito, porque ele se arriscou para
dar autonomia aos Estados, dentro de uma politica Gloprender".
bal da União cop1 vistas à reformulação do problema
- Sobre a prisão cautelar, opinou: " ... Se vier; virá apepolicial em suã organiZaçãO~ -remiffieração, formação e
nas legalizar o que tem acontecido ... Acho que a prisão
atribuições ... Não tem nexo nós darmos a um policial
cautelãr virá corrigir esta grande fal.h? que _e!'-iste atualatribuição judiciária. As duas fazem a mesma coisa diu~
mente e vai permitir tornar os poliCiais mais i-esponsá~
turnamente ... A citada política deveria Integrar a açao
vc;is, porque o policial que praticar uma exorbitância,
Policial e Judiciária dos Estados. A União deveria homo-geneizar. normalizar e supervisionãr"O Poder de Polfda,
numa prisãO, serã responsabilizado ... Então, com a priseja da Pollcia Militar no âmbito do Ministério do Exérsão cautelar a polícia terá mais cuidado _na detenção de um
individuo, porque o policial... será r~ponsável em caso
cito seja da Polícia Civil no âmbito do Ministério da Jus~
de arbitrariedade. Sou plenamente favorável.
tiça. (lb. Grifos nossoS}.
Dirigindo-se ao ilustre Deputado E;rasmo DiaS, -disse o
··~ fato notório que hoje a comunidade exige um ouilustre Sena,dor Jutahy Magalhães: "Eu considerei da
tro tipo de ação complementar ao Poder de Polfcia~ traduzida no guarda, no vigilante ... Prisão cautelar, tribumaior validade aquela sugestão de nós termos uma preonais de instrução, Polícia Judiciária, policiamento ostencupaÇão priõritária com os jovens: da f~i_xa de de_~ a -treze
sivo; são alguns pontos de conflito entre a·ação da PoHanos, criando condições para que eles convivessem com
cia e da Justiça que precisariam ser definidos, dentro desfamíliaS, como V. Ex• citou o exemplo de três comunidása política global de um Poder de Policia dos Estados ... "
de._sjá,_exis_tentes em S~o Paulo. Acredito_ que essa suge_sConcluindo, resumiu o Conferencista: "Abordamos - tifo tt?nha Sido a_principal apresentada, aqui, nesta com!'salguns aspectos essenciais coi:n propoStas de solução a
.s~o. acé ho)(!. V. Ex• enf~tiza a necessidade de construç~o
curto prazo, em alguns aspectos prioritários e urgentes.
de priSões perto da ârea-de origem dos presos e acho que
Urge a definição do conceito de Defesa Social que inteessa sugestão ... muito importante, desde que o preso, fiM
gre todas as Políticas especificas, dentro de uma global
cando de seu local de origem, da sua cidade, a sua
Politica Nacional de Defesa Social que se irr~d.iaria aos
: __ f~míliã. poderia trianter-se naquela localidade e não-haveEstados e Municípios inclusive formando verdadeira
ria_mais _um_ foco de migração. Pergunto se entendi cer~
tO"~
consciência nacional quar.to ao problema da viOlência, do
crime e da criminalidade.
Respondeu o ilustre Deputado: .. Exato, Senador!
O ilustre Senador Jutahy_ Magalhães, funcionando
Aliás, é o mesmo problema do nosso condenado, desde _
como Relator devido a nossa ausência por impedimento,
que, ·entendo, pos-sã ser reeduCado; é o mesmó problema
dirigiu, de início, algumas qUestões ao Coronel Paulo
do menor. Se eles não forem m_antidosjuntoà comunidade
Azambuja.
de origem, criam-se outros tantos problemas. Ao manter,
Ã pergunta sobre se haveria em Brasília uma maior incomo se tem em São Paulo, quatorze mil presos, com
cidência de crimes de menores, respondeu o Secretário
quarenta ou cinc[í.ienta presos numa cela, se homossede Segurança do Distrito Federal que isso realmente
xualizando, se pervertendo de toda forma, qualquer que
ocorre, havendo, inclusive, criminOsos-perigosos, com 16
seja a pena dele, ele vai voltar para a sociedade e contiel7anos.
_ _ _ __
nuar na senda do crime ... Esses presídios da poHcia, em
Sobre a idéia que deve haver -umif delegacia especialiSão Paulo, são uma excrescência ... " (lb., Pág. 082, gri·
zada também para o combate ao uso de tóxicos, e não
fos nossos.)
apenas ao tráfico, e sobre a tese de que o problema de tó- --Quanto a se existiria alguma estatística a respeito de
xicos seria um problema médico, re!;pondeli o Conferen~
menores que são recuperados nesses centros existentes
cista: "Eu não acho, de modo algum, que seja uma ques:das_f!}NABENs e das FEBENs, de egressos qUe saem e
tão médica. Eu não posso admitir isso. O que eu a,_~rrtito
não voltam, respondeu o Conferencista: "Eu tenho dois
é que o uso do tóxico tem sua origem nas camad~ de__ me-exemplos positivos disso. Em São Paulo, existe uma colhor poder aquisitivo da sociedade, na falta de orientação
munidade - inclusive funcional junto ao Rotary Club
dos pais .. , o_ fator principal do uso de tóxicos por jode Sãó Pauto- integ~ada por elementos da comunidade
vens ... da classe média de outras classes mais altas. ~--ª
de São Pauto, em que vi realmente exemplos de egressos
falta de orientação. Estamos assistfndo, lamentavelmente,
_.reçyperados. ~uma parcela muito pequena, mas é patroa dissolução da família sob vários aspectos. E isso contii- -cinada pelo Rotary Club de São Paulo ... Eu tenho quase
hui decisivamente para o uso- do tóxico···· (lb. Grifos ·nosque-certeza de que aquele cidadão que foi submetido, nas
sos).
-=--nossas cadeias, àquele regime de um mês, dois meses, um
"Esclareceu que ainda n_ã_o há em Brasnia uma .Deleano, dois anos, de prevaricação de todo o tipo, de convigacia Especializada no combate ao uso dp tóxico .. 9 " _ Y!ncia homossexual de todo tipo, ele fica marcado para
c-ombate ao tráfico compete à Polícia Federal. " ... O tratoda a vida, de modo que até a recuperação desses egresbalho tem que ser integrado entre todos, PoHcia Federal,
sos, às vezes, sofre o impacto moral de eles próprios se
Polícia Estadual, todos os outros organismos, e, princirecuperarem, porque eles ticam marcados perante asopalmente, os pais."
ciedade_ e perante eles mesmos. O que importa, para r-e.
Quanto a se é possível fazer uma triagem de policiais,
cuperar alguêm, é mudar o sistema carcerário, penitCncom os ordenados que atualmente são pagos, respondeu
clárfo ... -QUanto aOs menores mi gestão do Dr, Mário AI~
o Conferencista: "Nossos policiais (de Brasília) estão retenfel?. quanáõ ek era Secretârio de Promoção Social e
cebenao uma remuneraÇão Justa para os "trabalhos que
eu Se.cretário de Segurança Pública, realmente, nós nos
estão desenvolvendo ... O policial militar, o soldado deve
demos as ffiãos 24--horas P()T dia, no sentido de minimi·estar hoje, com vantagens, etc. na ordem de Cr$

e

zar o pt;oblem<! ... Não vejo, nesses ctepos1to~ da f"Bl:JtM,
ell_l São P~ulo, condição, absolutamente, de recuperação,

não dâ o calot humano, não dá trabalho, não dã emprego, não dá educã.ção àqueta gente. São paliativl)~ que
apenas ':l-gravam ... Naturalmente, a não se; feito nada,
há sempre algo que deva ser feito, mas enquanto não se
racion"alizar isso tÚdo:. Não teremoS uma solução razoável para esses problemas do menor e do nosso egresso"
(lh. grifos nossos).

O Hustre Senador Lázaro Barboza perguntou ao Secretário de Segurança Púb!ica do DF se ele dispunha de
estatístlca sobre a percentagem de crime organizado e de
crime eventual no DF, tendo o Coriferencista respondido
que 95% dos crimes que preocupam mais em Brasflia,
que são os assaltos e os r~ubos, são praticados por profissionais do crime.
-Sobre se a legislação penal continha os maiores entraves para mais eficiente ação da Polícia no combate à criminalidade, respondeu o Conferencista: "Exatamente,
eu âefendo uma legislação mais severa. O criminoso, o
assaltante não pode ser posto em liberdade nunca ... A
criminalidade qqui em Brasl1i(Z está aumentando, mas- não
-na proporção que parec.e. A imprensa, dando essa impressão à_ opinião pública, causa um impacto, uma intranqüilidade muito grande" (Ib. grifos nossos).
Encerrando sti.a participação, disse o iluStre Senador,
referindo-se à exposição do Deputado Erasm"O Dias:
...Sempre me alinhei entre aqueles que se colocam contra
a chamada prisão cautelar, pelo receio de cometimento
de abusos.-Se V. Ex• disse que a prisão cautelar viria, na
realidade, legalizar uma situação de fato, e obrigando, af
sim, o policial a agir com maior_tigor, com maior responsabilidade, e isso, efetivamen~e. calou fundo em
mim" (Jb.).

O ilustre Deputado PéríC!es Gonçalves, lembrando
sua antiga condição de Delegado de Polícia por muitos
anos, e após referir medida~ preconi.mdas em projetas
seus em tramitação_. entre as quais o rebaixamento da
idade de responsabilidade penal, perguntou ao Secre. târio_de Segurnça Pública do DF por que S. Ex• fala que
y_ai criar uma delegacia para os fumantes, o_s viciados, e
não parª_qs traficantes, quando a pfÓpria lei que cuida
dos tóxicos atribui à autoridade. competente e não estabelece competência da Polícia Federal. Revelou__não saber qual o critérío, aqui n_o Distrito Federal, para que
haja, dentro de sua estrutura policial, delegacia especializada qu_e possa combater tanto o fumante como o traficante.
Respondeu o Conferencista: ..Vamos parar um pouc-o
de teoria, não é_ nobre Deputado? Vamos parar de falar
em -problemas s_ocio-econômicos, esses problemas todos
abordados_ muito bem pelo Deputado Erasmo Dias,
quan_to ao· menor e tudo o mais, tenho muita tristeza de
constatar que nào--seTão resolvidos tão c~do. Então,_teffios que passas para a parte prática. E a parte prática é
esta: dotar o nosso ÇJrganismo policial de wna legislação
mais adequada .. ,_ A nossa estrutura policial, da Secretaria de Segurança, precisa ser completa~a rapidame':'te...
Nossa ideiO. é esta~· Vamos combater tanto o traficante
como o usuário de tóxico. Não posso admitir que exista
uma legislação que favoreça o viciado ... Porque o viciado é
o criminoso que tem praticado todos esses assaltos aqui em
Brasl1ia''.
A- pfop6sitó _de fato ocorrido em Brasnia, conforme
indagou o ilustre Presidente da Comissão, informou o
CQnferencista _sobre as providências, ajuntando: •• ...
Sou ... contra qualquer tipo de violência e muito mais sou
contra a violência dentro de uma Delegacia".
A 13• Reunião da Comissão, realizada a 21 de agosto
de 198"0 (DCN-II de 23.09,80), destinou-se a elaborar um
roteiro dos trabalhos da Comissão para o peifodo após
os depoimentos dos Senhores Professor Dalmo Dallari e
Doutor Octávio Gonzaga Júnior, Secretário de Segu~
rança Pública de São Paulo, a analisar o requerimento
do ilustre Senador Henrique Santillo.
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Na 14• Reunião da CPI, realizada a 26 de agosto de
cel;le al8uma oportunidade de educação e de trabalho,
1980, ouviu~se o depoimento do Professor Dalmo de não- tem apÜdão orgânica para um desempenho normal.
Abreu Dallari, Advogado, ex-Presidente da ComiSsão
A falta absoluta de assistência médica, psiquiátrica para
Justiça e Paz de São Paulo.
muitas-crianças e muitos adolescentes, ou mesmo a assis19) Prof. Dalma DaHari
tência deficiente recebida por muitos, são fatores que peAbrindo os trabalhos da Reunião, o ilustre Senador
sam consideravelmente para a existência de grande núOrestes Quércia, Presidente da Comissão, eSclareceu
lnerO- de doentes mentais o-u desajustados psicológicos .••
que, além do objetivo específico da Comissão, que é a
ESses indivíduos, convfVerido coin aS pOpulações_ dos
grã.ndes aglomérados urbanos, entram inferiÔrizados na
anãlise da violência urbana em todos os __seus aspectos,
luta pela sobreviVência e freqüentCffi-ente sofrem agiCsresolveu-se que a CPI examinasse, também, a violência
sões de váriãs espêcies por causa de SU:a in-feiioridãde. -E
urbana com características políticaS.
Iniciando sUa-exposição, àssinalou o Prof. Dallari:
sem disporem de ffieios para fugirem aos confrontos,
"Um dos sinais mais evidentes e mais agressivos-da crise
bem como por não receberem orientação para contornar
contemporânea é a explosão de violência, que apresenta
oU enfreritar p3cifica-mente as situ.ações_d_e cortflito, agriaspeaos peculiares em cada pafs Ou liie$iii0 i!m cada região
dem preventivamente~ ou reagem agredindo, ficando o
ou cada cidade. A violência tem os seus adeptos, os seus
uso de maior ou menor violência na dependência de fatores meramente circunstanciais".
beneficiários, os seus incentivadores ... " (Notas Taquigrãficas, pág. 2/2. Grifos noSsas):
e-Transporte. " ... Expansão horlzotital das chiades .•. Os .trabalhadores de mais baixa renda foram o briPassou, a seguir, à análise das "principais situações de
violência que são-constantes ou frequaentes no Brasil de
g-ãdos a procurar moradía nas áreas urbanas ... Não houhoje".
ve qualquer planejamento para que as pessoas pudessem
residir perto do seu local de trabalho ou estudo ... A cirUrbanização da Vida Social. Focando o fenômeno das
culação urbana passou a ser extraordinariamente intenmigrações, observou: "A confrontação direta entre esses
sa
... Desde a década de 50, o Brasil deu ênfase especial
novos contingentes de população e aqueles que já viViam
aos meios de transporte individual com evidente prejufzo
hã maiS tempo na cidade, especialmente os que gozavam
dos meios de transporte coletivo... Além de dispêndio eCode melhor situação económica, tornou muifo evidente a
nômico ...- o _trabalhador e sua família despendem muito
existência de grande desequilfbdo da distribuição da ritempo para se locomoverem de casa para o trabalho ou
queza e quanto às oportunidades de ascensão na escala
para a escola. Além de ficar bastante reduzida a possibisocial. A par da "ilusão urbana" ... houve também a
lidade de convivência familiar, é comum que a locoatração exercida -pela real superioridade de potencial di:
moção se faça em condições desfavoráveis, com grande
ganho nas atividades urbanas ... Desse modo surgiu na
desconforto e mesmo com risco para a saúde e a integricidade a categoria do "refugiado económico..... E a falta
dade físjca. Isso expliCa, em grande parte, a irritabilidade
de apoio e estímulo para o retorno ao campo, bem como
muito mais acentuada entre os habitantes das grandes cio gozo efetivó de algumas vantagens, têm contribufdo
dades, o que é um fator a mais para gerar violêil.cfa",
para que o migrante rural permaneça na cidade, ainda
f - Serviços urbanos - em nenhuma grande cidade
que vivendo em situação marginal."
brasl1eira os serviços urbanos fundamef!tais como de abasEnumerou os principais problemas comuns a todos os
.
tecimehto
de água, o fornecimento de ell~gia détfi_ca e o
grandes centros urbanos brasileiros.
sei-viço de esgoto atingem de modo satisfatório a maioria
Habitação. "Um númerp considerafvemente elevadO de
-da populãção. o crescimentO das cidades foi, quase sem
brasileiros mora em condições deficientes." AS ,~fãv-elas,
exceção, desordenado ... A falta de recursos dos municf"quase sen exceção, boje são habitadas predominantepios imped""i(iampliação das redes e a melhoria da qualidamente por trabalhadores ... comum encontrarem-se nas
de dos serviços... "
grandes cidades brasileiras famílias inteíraS perambulando pelas ruas durante o dia e à noite procurando abrigo
g - O menor abandonado. "A existência de grande núsob viadutos e pontes, em condições subumanas".
mero de menores em situação de abandono .._E da máxima
b - Alimentação: ... Grande número de pessoas VIgra~·idade, pois, além da injustiça de condenar à marginavem em estado de subalimentação... Na cidade de São
lização indivíduos _qUe nlal c_or:neçaram a viver, é uma
Paulo, onde existe a maior concentração de riqueza do
Jonte de delinqüência que ~o_meça pelas pequenas inPaís, muitas crianças continuam a freqüentar tiS escolas
frações e termina fatalmente na crimirialidaâe adulta,
durante o perfodo de férias, e:i:clusivatitente para obter alimais grave e geralmente muiio violeii1:a. O eqUacionamentos, uma vez que. permanecendo em casa, não terão o
mento do problema ainda não foi feito de modo satisfatório, insistindo-se na cÍiação e manuteflção de recolhique comer... muitas pessoas sque trabalham em fábrícas.
escritórios, repartiçõeS" Públicas ou nã. construção civil
mentos.~.Fa/ta... O apoio afetivo e psicológico ... Ao atin~
levam de casa sua alimentação, que é tomada cm congira maioiidtide o menor deve ser posto na rua, o que muidições precárias ...~·
tas vezes ocorre com a fácil previsão de que ele irá delinc- Educação -_..A Rede Escolar Insuficiente ê fatO
qülr, Pois a falta de umafamz7ia, o preparo deficiente paf.a
constante nas grandes cidades brasileiras ... A par de mio exercício de uma profissão e as lições de cn'mes aprendilhões de semi-analfabetos, há um grande número de
das no recolhimento se conjugam para tornar quase impossível uma ~·ida honesta. O menor desajustado tem grananalfabetos nas grandes cidades, não havendo sinais dei
de probabilidade de se tomar um criminOso violento, ou,
que esse número tenda a diminuir ... Os Professores gaquando menos, um adulto desajustado no meio social" (grinham salários muito baixOs e, por isso, geratirienfe, trafos nossos).
balham em mais de uma escola ou fazem do ensino uma
h- Os meios de comunicação. " ... E desastrosa a inatividade paralela ou secundária ... É muito cOmum que
fluência
dos meios de comunicação que enSinam a violênOs pais não possam acompanhar o desempenho escolar dos
filhos, não sabendo mesmo se estes estão freqUentando a
cia, fazem a exaltação dos violentOs e dão aos violentos o
escola ... Grande nUinero de crianças não recebe a educaráter de componentes normais da vida cotidiana. Escrecação formal sistemática dada numa escola nem a eduveu certa vez André Malraux que "A crónica policial banalizou a violência". Isso tem o sentido de que a violência
cação permanente e global que deveria ser propiciada
deixou de ser_ proclamada com heroísmo, mas tambêm
pelo grupo famitiar ... E cada vez maior o número de inlembra a inciusão da violência no cotidiano da cidade...
divíduos vivendo nos grandes aglomerados urbanos sem teMais grave é a exaltação de "JustiCeiros" que, agindo à
rem recebido qualquer espécie-de orientação para sua inteInargem da lei e cometendo friamente tod'as as violêngração na sociedade... "(grifos nossos).
cias~ -Siib~tituein os organismos institucionaiS-de coffibate
d - Saúde: " ...Muitos já nascem inferiorizados, em·
ao crime. A falta de um código de ética dos meios de cobora iguais perante a "lei... A falta de cuidadõs de saúde
para a gestante e o recém-nascido contribui pai-a a exismunicação e de uma eficiente ação comunitária influindo
tência de uma população doente, que, mesmo quando resobre esses meios, sobre os anunciantes que os utilizam e

e

Março de 1983,
sobre os consumidores a que se dirigem as mensagens,
deixa campo aberto à ação negativa desses recursos técni:
cos que poderiam ser altainente pOsitivos" (grifos nO!ses),
Discorreu, depois, sobre o que denominou de "contjbuiçõà da repressão", começando por denunciar que "hi
organismos oficiais mantidos com o dinh_eiro do povo pa~
combatú a violência e que agem em sentido oposto, por fa·
lha humana ou institucional. .. " Após dar seu testemu·
nho sobre a Viofêõ.cia fisica de que foi vJtima recentemen·~
te, disse o Conferencista: "Com base em toda a minQa
experiên~ia, como cidadão e.como advogado, posso indicar, objetiVameOte, algumas falhas graves do sistema ofldal de rejJr€ssão à violência" (grifos nossos).
__ ·
a - "Organização Policial Tumultada... Hã organi·
zações federais e estaduais, militares e civis, numa ineVitãvef suPerposição, onerando demasiadamente os cofres
públicOs-e, contraditoriamente, reduzindO a segurança
dos cidadãos~ Essa multipHcidade de organizaçõeS não
tem um cÕmando comum ... Isso acarreta conflitos de atribuições e... Dilutçao de responsabilidades ... " (grifos nossos).
b- ''Descumprimerdo da Lei. Generalizou-se no Brasil
a convicção de que aqueles que agem em nome da Segurança Nacional ou individual não precisam respeitar ci
constirutção e as leis do País. Existe aí evidente confusão
entre os Poderes Discricionário e Arbitrário e isto tem
sido fonte de violências ... Para agirem com a necessária
eficiência Os Agentes Policiais têm poderes discricionários, ou seja, eles podem escolher o meio legal mais
adequado para o cumprimento de uma tarefa e sua competência.,. Poder Arbitrário é poder livre de qualquer limitação legal. Num Estado constitucional ninguém, abs_olutamente ninguém pode agir arbitrariamente, fednaO
um direito de entrem. .. Não existe imcompatibilidade en~
tre agir com eficiência para prevenir ou reprimir a deliqüência e cumprir a lei ... Não tem sentido pratiCar aios legais para coibir a prática de atos ilegais. A ação policial,
embora às vezes forçada a utilizar a viOlência, em resposta a uma agressão ou então para interromper uma ação
criminosa violenta, é essencialmente contrária à violência
quando respeitados os limites legais e os objetivos que
dão no_breza à profissão de policial" (grifos nossos).
c - ''Falhas do Sistema Penitenciário. Outro fator de
agravamento da violência é o Sistema Penitenciário Bra_sileiro. Os Presídios, normalmente superlotados, são pavOrosos depósitos de pessoas, onde o criminoso primário ou
ocasional, multas vezes mal saído da adolescência. é obrigado a conviver com delinqú~ntes habituais, _altamente
agressivos, portadores de graves desvios psicológicos ou
atê mesmo evidentes psicopatias ... O Encarceramento
utilizado para punir a violência e evitar sua reiteração,
acarrettiftito contrário, contríbuindo para que criminosos ocasionais se convertam em profissionais do Erime,
fazendo violência ocdsional iransfoimar-se em Violência
crônica''-(grifOs nossos).

a

Concluindo, apontou o caminho de superação pelo
menos da fase aguda da problemática da violência ...A
conseqüência de todas as deficiências aqui apontadas é a
deterioração da qualidade da vida humana, pela presença constante e intensa da violência individual e institucional. A formação de grandes aglomerados urbanos,
em curto praz-o e sem planejamento, criou, no Brasil, sociedades exce!;~ivamente competitivas e mal organizadas,
que provocam ou estimulam a prática de atas antisociais. As pessoas vivem com medo dos lndivlduos violentos e das situações violentas, chegando-se a um ponto em
que cada p~~s~a vê num desconhecido um provável agressor
e muitos tornam a iniciativa de atacar, apenas por medo do
ataque dos outros... "
·~O fenômeno da urbanizaçdo da vida social, grande responsã -.:el pela deterioração da qualidade da vida, incluindo o estfmulo à violência, é fruto do mito do desen_volvimenta económico. Coagido por uma propaganda persistente a adquirir bens materiais, ganhar m"ais e cOnsumir
mais, o homem brasiieiro afastou-se dos- ~·afores cristdo.s
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que se encontram na raiz da nacionalidade. E lançou-se
r.uma competição selvagem, introduzindo a l!{oléncia em
todos os setores da vida sOcial"- (gdfós nossos).
"Restabelecendo o respeito à lei, [azehdo cada um res-

]J'Jnsável pe/õs atas que pracicar. dando condições para que
srja pos:rível viver cQm dignidade e atender de rnod() satisfa~
tório às necessidades esseiú:iais da vfda, Sem deixar a ~ona
rural e as pequenas cidades, assegurãi1do a todos_ uma_ efetiva igualdade de possibilidades, a sociedade brasileira estará reduzindo a violência 4 sua dimensão adequada de manifestação patológica. E os_ Jrrªsil~iros _g~scerão espiritualmente e viverão e_m paz".
Iniciã.ndo a fase de debates, manifestamos ao Conferencista nosso cstusiasmo pela maneira simples e objctiva de sua exposição e pela precisão de seu diagnóstico da
problemâtica da violência e de suas causas, e lhe perguntamos, quanto ao Problema do menor, o atual sistQtla
paulista e nacional, representado pelas fundações do
bcm-estar do menor, seria um caminho razoâvel de solução para se ameniz'lr o problema.
Respondendo à nossa pergunta, disse o Prof. Dalmo
Dalari que essa tentativa tem aprovado muito pouccr,
porque vem insistirido na téolica do recolhimento.
Lembrou que algumas experiências, como a feita através
do Juizado de Menores de São Paulo, estão provando
que a verdadeira solução para o· menor abandonado é a
colocação familiar ... O menor colocado num grupo familiar, aínda que não seja no seu próprio grupo familiar,
tem um amparo muito maior, tem o apoio- afetivo, tem
muito mais possibilidade de uma integração social. Existe na cidade de São Paulo a prática- do fornecimento de
recursos financeiros às famílias que queiram receber menores••• Então, desse modo, se dã ao menor o ambiente
familiar, com todas as vantagens, com toda a proteção
do ambiente familiar e se dâ à famflía pobre a possibilidade econômica de receber o menor ... " (Ib. Grifos riOssos).
Pedimos ao Conferencista uma abordagem do problema do Planejamento Familiar.
Sintetizando sua posição sobre o assunto, respondeu
ele que o grande problema do Brasil não é ter gente demais, é ier proprietários de menos ... " (Ib. GrifoS nossos).
Citou o caso de famílias enraizadas que são desalojadas para dar lugar a grandes projetas agropeCuârios, o
que pode ser vantajoso do ponto de vista económico,
mas é desastroso do ponto de visia s·ocial.
E continuou: ",.. A quantidade, a extensão de terras
desabitadas no Brasil é extremamente grande e não me
parece que seja absurdo pensar-se na idéia de desenvolvimento de planos para a fixação dessas pessoas na terra ...
é isso que me parece que se estã perdendo de vista, a
função social... quando for muito grãfide _o nÚ'!lerC? de proprietários, haverá multa gente querend~ o resPeitO à propriedade.. Um sistema que_tenha um grande número de
proprietârios .. é Seguro por si mesmo .. " (Ib. Grifos nossos).
Ressaltamos, a essa altura, o reverso da medalha, ou
seja, a existência de informações segundo as. quais o minifúndio estã se multiplicando no Brasil, com graves pre_
juízos para a produtividade econômic;a.
RedargUiu o_ Conferencista que, se o_ nosso critério for
o estritamente econômíCo, então, tãlvez, se possa dar
preferência à extensão, à concentração mesmo. Todavia,
"é talvez necessãriO ·admitirmos que o crescimento econômico serâ menor, nós desmistíficarmós ã idéia de crescimento econômico rápido e necessãrio pãra que rapidamente o Brasil se torne uma grande potência c optarmos
por um desenvolvimento menos acelerado,. porém mais
equilibrado e justo'' (lb. Grifos nossos).
Concluindo, aplaudimos o diagnóstico do Conferencista com relação ao problema das migrações e quanto à
questão da organização pOlicial tumultuada e às deficiências do Judiciãrio.
A ilustre Senadora Eunice Michilles, após elogiar a
simplicidade, profundidade e objefívidade do depoimen. to do Prof. Dallari, destacou, quanto ao problema do me-

·se

nor abandonado, que, realmente," .. as nossas casas cor_re- cionais não estão levando a nada ... " Os menores recolhidos, quase todos, " .. saem da casa de correçào com
sérios prob_lemas de conduta ... estamos pagando para
criar aelinqüentes... Parece-me que- a_ adoção de uma
famr1ia substituta é a melhor prótese que se podia dai'",
Quanto ao Planejamento Familiar, "defendo iflúansigentemente at~mada de po;ição nesSe sentido", enfati:ZC?tl· " ... Não importa o norile que sedê,-màs quC Se dê às
famílias menos favorecidas o direito e os elementos para
que·eta possa planejar a sua família ... "
Testem~nhando que "entre as famílias pobres }!â um
espírito de sOlidariedad_e muitO- grande", disse o-Prof.
Dallari poder inferir qUe a IlU-stre--senadora acha muitO
melhor a colocação em nova família que em recolhimento.
No que diz respeito a Planejamento Familiar, ponder~u: ·~Que cada família tome a sua deci~ão. Que tenha_ os_
esclarecimentos necessários e a pOssibilidade de decidir
efetivamente. Apenas dois pontos é que me parece importante ressaltar. Primeiro, a rejeiçilo absoluta do Planejqmento cumpulsório... o segundo é que, embora concor~
,dando com ess'J necessidade de dar a possibilidade de
opção, nós precisamos .. cu(daf do ofnecimento de possibilidades àqueles que têm poucas possióilidadeS ... "
O ilustre Senador Leite Chaves prguntou ao Conferencista se seria poSsfvel a contenção do progressivo-índice
de crescimento da criminalidade sem um processo verti-cal de reforma agrária ou um processo muito racionalizado de colonização.
- Re~pondeu o Pro[. Dalmo Dallari entender que hâ
ll:llla vinculação muito estreita no Brasil entre o problema da terra e a criminalidade." ... O yomeço_da sOlução
do problema deve~ser o enfoque social, quer dizer, dar
preferência, dar absoluta prioridade_ a quem ocupa a terra para trabalhar a terra ... " Lembrando o exemplo_ do
México, e o depoimento de um Profess_or_ mexicano que
recentemente esteve entre nós, ressalvou: " ... Não pode- mos ficar na exterioridãde ou na formalidade de dar a
terra _a queni., depois, não vai ter recursos para trabalhar
a terra. Ele (o Professor mexicano) dizia isto: "é uma coi~sa i_mQ!essionante na História do México verificar que,
desde 1910, periodicamente são feitàs reformas agrárias
e distribuições de terras, no entanto, a quantidãde de mis-erãveis na zona rural continua muito grande. O que sig~
nifica que a simples-entrega de terra não resolve. E preciso
todo um conjunto que implique a situação agrária em termos de posse e- propriedade da terra, mas também uma
polftica agrária de apOio a quem quiSer trabalhar no campo... " (lb. Grifos nossos).
O ilustre Senador Leite Chaves ressaltou que, ao falar
de sua dolorosa experiência pessoal recente, qua:ndo foi
-Vitíiliade si!qliistro e maus tfatos, o Professor Dallari o
fez sem mágoa e sem sentimento de vindita, ·a que demC?n~t!a_ sua grandeza de atina.
Agradecendo a referência, o Professor -Dallari disSe
Clue dava graças a peus por tê-lo poupado do sentimento
de ódio e da vontaôe de_vingança. ·Proclamou que, nUma
atitude de compreensão, se vai perceber que quase todos
os brasileiros querem funO.amentalinente a mesma-coisa.
O Ilustre Senado.r Hugo Ramos perguntou aõ Conferencista qual a diferença que ele, corno jurista, vê entre o
atentado e o assalto urbano.
ReSpondendo~ disse o Prof. Dallari: "Não temos, no
nosso ·sistemale_gal, a definição do atentado .._. S freqUente que se reserve a expre!'isào atentado para o ato de delinqUência que ténha algum objetivo político ... e o assalto tem o objetivo precípuo de retirar o património, o as- salto tem a conOtação de ofensa ao Qatrimônio, que o
atentado não tem".
Perguntou, ainda, o ilustre Senador Hugo Ramos, a
prop-ósito- do direito de propriedade, se o Conferencista
Considera alguma diferença entre igualitarismo_ e igualdade.
Mencionando a exaltação liberal da liberdade, em de!:t'imento da igualdade, observou o Prof. Dallari que a
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reação a isse: foi a exaltação da igualdade." ... A supervaJorização da libe_rdade, não pela liberdade em si supervalorizada, na verdade pela concepção liberal da liberdade,
havia gerado uma profunda desigualdade... B daí o desenvolvimeritõ de uma idéia segundo a qual o valor fundamental deve se,r a ig_ualdade_e com a afirmação de que,
Unia vez assegurada ·-a -Igualdade, mesmo que haja restrições à liberdade," essas restrições não serão injustas
_porque Serão iguais para todos. Isto é o que mqitos denominam, e eu menciono também, como um igualitaris_mo, uma superyalorizaJ<ãO da igualdade com uma con<r
tação extremament~ perigosa. ~ que pode levar à idéia
de que é justo, de que_é de_acordo com a natureza huma-il"a- e as necessidades humanas impor a igualdade, coagir
o homem, retirar a liberdade do homem para que ele
viva com igualdade ... Nós podemos superar esse aparente conflito, concebendo a liberdade como liberdade do
ser social (liberdade do homem que convive com os ou~
f~osfe a igualdade como igualdade de possibilidades.
Como igualdade, não como igualitarismo".
O ilustre Deputado Erasmo Dias assinalou que subscreveria o depoimento do Prof. Dalmo Dallari. Relativamente a outras considerações ligadas a nossa legislação
penal e ao funcionamentõ do aparato policial-judiciário,
citOu o Prof. Dallari ao penalisui Prof. Soares Melo, que
dizia ser mais importanle a certeza que a gravidade da
'pena'':.. a certeza da pena é fundamental. Que o delinqüente saiba que, delinqüindo, sofrerá uma punição ... "
Referíndo-se aos atentatos de natureza política, iridagou o ilustre Se~ador Henrique Santillo se jã é possível
Vislumbrar as causas desses atentados c se existe alguma
ligação entre eles e a violência que foi cometida no perio- ~o mais negro de n?ssa História pelas próprias TOrças repressoras.
Respondendo, afirmou o Prof. Dallari achar que as
noss_as polícias politicas não teriam muita dificuldade
para esclarecer tais atentados se houvesse mais empenho
- fia apuração. __Opinou que tais atas parecem ser praticad_os por "grupos que já atuaram no Brasil com grande
desenvoltura e que, agora, jâ estão no final de sua
atuação".
Aos 4 de setembro de 1980, realizou-se a 15' Reunião
da Comissão. sendo ouvido, ria oportunidade, o depoimento do Desembargador Dr. Otávio Gonzaga Júnior,
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
CAPITULO XX

Desembargador Otávio Gonza'ga Júnior
..Nos últimos anos- disse o Conferencista- quando
os números relativos à crirriinalidade começaram a apres-entir, no mun-do todo, um angustiante aumento, principalmente porque as condutas delituosas passaram a se
caracterizar pela violência, houve uma preocupação ge·
ral dirigida- ao estudo _do fenômeno, procurando
precisar-lhe as caUsas, e abrandar~lhe os efeitos ... Desde
logo d~linearam-se dois Campos de ·estudos e atuação:
urrl, v-oltado à etiolOgia do novo tipo -de comportamento
anH-social. Outro, lígado à sua sintomatologia ... "
(DC/'i-lf 10-10-80, pãgs. 5561-5562).
"Conceituados. criminólogos, sociólogos, psicófogos e
jmjst~s. a_p~_s_f_a!11a intensa, apreciando a conjuntura brasileira, já estabeleceram seus trabalhos e suas-conclusões
de cuja análise pode-se -extrair um verdadeiro consenso,
Assim é que entre as causas mais imp.ortantes do recrudescimen!O-__da -vlolê11_C_la ,urbana. _pOdemo~ re_fcrir: t) a
des(lgregarão familiar, 2) a densidade populacional; 3) as
favelas e os conglomerados i 4) o abandono do campo; 5)
a_s correntf!§_ ~i_gratórlas; 6) o menor abf.zridonado;--1) o des_en:tprego e o subel!lprego; 8) a insuficiênCia de esCola; 9)
a insuficiente assístência -mOOico-hOsp"ítalar; lO} a falta
de_p~~neja'!l~to fam_iliar-t li) a pádàdo podet aquisitivo, fruto da má distfibUição de renda; 12) o alcoolismo e
Os drogas; 13) A permiSsão dos- costumes,· 14) a inadequação dos sistemds carcerdrios e de recolhimento de menores." (lb. Grifos go~~os).
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Está claro que a maíoria das causas apontadas guarglomerados promíscuos, constrói e financia a venda de
dam uma estreita correlação entre si, e podem até ser tocasas populares; que constrói escolas; que alarga o atenmadas como concausas. O que irripoita, entretantO; é sUa
dimento na ãrea previdenciária; que adota uma polítíca
fl.Sc"a.T que -onera PrOporcionalmente o iD.aiS dotado eco~
identificãção, para que, éonicfpasso seguinte ãlgoae útil
mícamente, em benefício do menos aquinhoado, buscan~
e realmente profícUo possa ser fe1to'\
do uma mais justa distribuição de renda. Além dessas di~
..A simples menção -do _elenco das causas dá idéia da
ficuldades todas de ordem material, despontam outras
grandiosídade e dificuldade da tarefa da retranqífilização
de caráter psicológico, pedagógico, moral, religioso, culsocial, como a contenção e retração da violência quC:_
tural, etc., que dão ao· conjunto um tal grau decomplexi~
hoje caracteriza o crime ... Esse estado de coisas não é
da
de que só a açào diuturna e integrada dO Poder Públiprivilégio exclusivo do Brasil. Praticameiite todOS-os
co e das forças mais vivas e_ representativas da sociedade
ses do mundo o enfrentam, p-orque o crime violento a topoderão eventualmente superar''.
dos assola, sejam desenvolvidos ou não, ricos ou pobreS,
Para concluir, apresentou dados estatísticos da crimigrandes ou pequenos, antigos ou recêm-formados. o oque
nalidade na Grande São Paulo.
torna o assunto ainda mais complexo é justamente Õfato
Iniciando a fase de interpelações, perguntamos ao
de que também os pa{ses ricos e desenvolvidos sofrem esse
Conferenciasta: "V. Ex' tem conhecimento da exísténCia,
açodamento da violência, conquanto a análise de sua con~
em
São Paulo, de grupos organizados que se entregam à
juntura .sócio-económica não apresente problemas simila~
prática de atas de violência ... que vão desde_o assalto orres aos nossos, tais como o abandono do campo, corren~
ganizado a bancos, à prática de crimes dolosos contra a
tes migratórias, favelamento, abandono material do mevida, e de atentados que têm conotações ou aparência de
nor, desemprego, deficiência das redes escolar e médico~- _
serem gerados por motivação política?"
hospitalar e outros ... A experiência alheia, assim, só nos
Responde o Secretário de Segurança Pública de São
será útil na medida em que a realidade dos países em co~
Paulo que não tem nada, depois de muita pesquisa, que o
tejo guardem traços de similitude. Não haveremos de depossa
conduzir à afirmação dã existêilcia de grupos, a
sesperar também ante a idéia de_ que, suprimidas, atenua~
não ser de marginais, que mais propriamente se denomidas ou neutralizadas as causas, o crime e a violêncianariam grupinhos ... Essa forma de coagir, de ameaçar ou
emergirão novamente sob OUtras foi-inas e -sob a inspí~
int1uenciar outras pessoas, ou de impor-lhes a vontade
ração de outros fatores. Esse constante processo de renopelÕ uso sistemático do terror, ou, ainda, a forma de
vação, esse confronto milenar entre o bem e o mal, fazem
açào política e combate ao poder estabelecido, mediante
parte de nossa predestinação, do nosso _destino. E a nós
o emprego de violência, em São Paulo, ainda não canse
cabe a_ tarefa ínterminável de prover o i:qúílíbrio social,
guimos detectar" (Ib.).
mantendo e contendo a conduta humana dentro de limites toleráveis, Utílizando os recursos éticos é legais que a
Sobre se o aparelhamento policial de São Paulo tem
sociedade nos delegou" (Ib.- GrifÕS nossOs).
c~ndições técnicas, materiais e humanas, para ·enfrentar
Função primacial no pr'?ver-se o equilíbiio soChil-é a
a SituaÇão, respoildeu O Desembargador Otávio Gonzãda prevenção do crime... A prevenção é uma fOrma de
ga Júnior que não.
Jil.tervenção social que Visa reduzir a ocÕrrência de fatos
O ilustre Senador Nelson Carneiro iridagou do Confeconsiderados indesejáveis, tornand-o~os Tni.iiõssrVeis,
- reildSta que resultados até agora as autOridades do Esta~
mais difíceis, menos atraentes, ou, de qualquer modo,
do de São Paulo lograram obter no que se refere ao semenos provltveis, através de mudanças nas condições
qilestro e às violências sofridas pelo Prof. Dalmo Dalla~
tisicas, juríOicas ou sóeiõ~econômicas- do meio, ou de
ri.
mudanças nas características psicológicas ou biológicas
Respondeu o Desembargador: "Quanto ao primeiro
de um grupo ou de um indivíduo ... "
casO, ou seja, a detenção do Dr. Dalmo de Abreu Dalla"No campo legal. .. devemos destacar: a) edição da Lei
ri, em sua residência, no dia 19 de abril de 1980, por voln"' 6.416, de 1977, que alterou os Códigos Peri:il, P-roces~
ta das 6h30m, estávamos vivendo em São Paulo um mosuai Penal e a Lei das Contravenções Penais ... ; b) a
mento- difícil, uma situação explosiva, até perigosa. O
edição da Lei n'~ 6.368, de 1976, que disciplina os criin.es
curso da greve dos metalúrgicos na região do ABC estade tráfico e uso-âe iittorpecentes ... ; c) o novo Código- de
va alcançando o seu ponto máximo de tensão ... Grupos
Menores, d) a sugestão do Grupo de Juristas que visa a
ou facções radicais aproveitam-se de ocasiões como essas
criminalização de algumas condutas contravencionais,
para agirem disfaiçadamente, confundindo as autorida~
principalmente O Porte de armas e a ab-rogação da Lei
des e as partes envolvidas, em busca da consecução de
n'~ 4.61 I, de 1965; e) a recente criação, pelo Ministério da
seus objetivos extremistás ... Em relação ao Professor
Justiça, de um Conselho Penitenciário Federal. .. " _
Dalmo Dallari, segundo as informações que me prestou
o Dr. Delegado-Geral de Polícia, quando eu soube, Sr.
"No campo social é que o problema do combate às
Senador,
da prisão, - não chamaria isso de prisão, cha~
causas da criminalidade assume proporções gigantescas.
maria de detenção - imediatamente liguei aa DOPS,
Sabemos, por exemplo, que do abandono do campo pe~
chamei o seu Delegado~Chefe, Dr. Romeu Tuma, que é
los pequenos e médioS lavradores, podem decorrer e
um excelente policial, avesso a qualquer tipo de violênquase decorrem as correntes migratórias, o aumento da
cia, e disse que o soltasse imediatamente. E telefonei ao
densidade_ populacional, o crescimento dos conglomera~
Prof. Dalmo Dallari, pedindo~lhe desculpas. Eu, pes~
dos, a desagregação da família, a promiscuidade, _subsoalmente ... O meu Delegado~chefe, louvado nas inforcultura, o abandono do menor, o alcoolismo, etc., até
mações
do DOPS, explicou, e eu confirmo a veracidade
ch.egar~se ao crime e à violência. Está claro_que o abando·
disso que essa detenção do Prof. Dalmo Dallari e sua
no do campo não deve ser a grande causa da violéncia urba~
condução ao DOPS, não foi efetivada por nenhum inte-na. O processo pode ser desencadeado a partir de cada
grante da Polícia Civil, e que de nenhuma de suas autori~
uma das causas apontadas ou ainda de outras nem sedades partiu ordem nesse sentido ... "
quer relacionadas. A observação dlãria do comporta~
Quanto à segunda parte, ainda não há conclusões esmenta violento informa~nos, mesmo, que considerável
clarecedoras, segundo o Conferencista, ajuntando o ilusparte do contingente dos delinqüentes não proveio dos
tre- Senador-Nelson carneiro: "Agradeço a V. Ex• e escampos, mas foi forjada no próprio ambiente urbano ...
tou-certo de que, magistrado ilustre que V. Ex• ê, e com
Como, em curto lapso de tempo e, simultaneamente, dar
uina tradição liberal, e sendo visceralmente contra a vio~
condições ao homem do campo para permanecer em seu
lência, fará tudo que lhe for possível para apurar esse fahabitat, conter a migração -interna, o favelamento, o de-~to, --e Deus permita que oUtros não s-e reprOduzam em
semprego, a desagregação fainiliar, prover a iilfâncía ·caSão Paulo".rente e abandonada?" (Ib. Grifos nossos).
~
O ilustre Senador Henrique Santíllo, dentre _outras
"Louve-se e reconheça~se, entretanto, o ciclópico es·
consideraç_ões, afirmou: •• ... Não podemoS desconhecer,
forço do governo que, procurando faCilitar o financiae nem tentarmos u-sar-aein"eias pafavras, de que não exis~
mento agrícola e a garantia de preços mínimos ao produte, em quase todos os meios no País ~ot~~ de certo m~do,
tor, dã melhores condições de desempenho e ao agricul·
uma suspeição de que determinados setores do aparelho
tor; que, o_bjetivandO a erradicação das favetãs e dos con·
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Policial de repressão estão envolvidos com a violência
política, diretã ou indiretamente ... "
..Sobre as falhas que poss~m ter ocorrido por Parte_ do
DOPS paulista, no dia da detenção do Prof. Dalmo
Dallari, admitiu o Dr. Otávio Gonzaga Júnior: "Confesso, reconheço que teria havido uma falha da polfcia do
DOPS, nesse dia, mas ajustífico pefa anornlafidade fora
c!o__ comum do que acontecey. naquele dia ... Posso até
chegar a admitir, ainda que remontamente, a hipótese de
a CQ[]."(fução ter sido efetivada até por pessoaS rião integrantes do Poder Público. Até posso admitir".
O ilustre Senador Henrique Santillo cita entrevista do
Deputado Erasmo Dias, ex~Secretârio de Segurança
--Pública de São Paulo, à Revistã Veja, na qUal ele afirma:
· "os responsáveis por esses atentados devem ser buscados
entre· os ínconformados e fanãticos de Direita, gente que·
fez a Revolução de 64, sofreu por ela e estã desesPerada
coffi a- inteligente articulação da Esquerda para desesta~
bilizar o regime".
Retrucou o Conferencista: ..Senador, li estas declarações. Mas não é o meu caso, evidentemente, porque
eu, n;almente, não sei".
O ilustre Deputado Alberto Goldman, após elogiar a
forma digna com que o Conferencista se tem portado
quando da ocorrência de fatos g·raves em São Paulo, perguntou: "Há alguma ação da Secretaria de Segurança
Pública no sentido de eliminar, de uma vez, a existência
- desses agrupamentos clandestinos de repressãoi?"
Respondeu o Conferencista: "Se houver uln caso em
que haja um delito, um crime, uma contravenção até, eu
mando apurar. Agora, contra outras medidas mais extre-mas, foge de minha alçada, completamente".
O ilustre Senador Evelásio Vieira, abordando o fenô~
meno da corrupção, indagou: ..A corrupção tem mora~
_ _dia, também, na Polícia de São Paulo?"
Respondeu o Conferencista: "~· Casos de_ corropçdo
existem em todãs as polícias do mundo... Casos isolados
existem e aparecem em qualquer lugar. Existem na Polí~
cia inglesa, na polícia suíça, na polícia americana. Ago~
ra, moradia fixa, creio que não".
Perguntou, ainda, o ilustre Senador~ ..No elenco· de
causas da violência no Brasil, V. Ex~ colocou em sexto
ou sétimo lugar a insuficiência de escolas. Não seria essa
'!- causa primordial, no Brasil?"
Respondeu o Conferencista: .. Penso que não. ~ uma
concausa, ela evideritemente concorre, mas eu peitso que
a miséria, a inflação, o desemprego, tudo aquilo que relatei aqui, tudo isso forrila um conjunto em que nã-o se
pode dar prevalência a um ou outrO fator. Tudo isso in~
flui conjuntamente, complexamente.
o· Ilustre Senador Amãral Furlan perguntou ao Confe-rencista: ··o Prof. Dalmo Dallari afirmou que a Polícin
de São Paulo não estava muito interessada em esclãrecer
o atentado que· sofreu. E, ainda mais, que ela não teria
fornecido a ele aquelas fotografias-clãS- pessOas que per~
tendam, ou que pertencem ·ao DOI, para que ele Pudesse
vislumbrar se desta organização partiriam aqueles que
cometeram ã violência contra S. Ex•".
Res_ponde~ _o Conferencista: '"Aí iríamos partii de -um
princípio, e já de uma convicção prévia de suspeita contra os integrantes dessa unidade. Em segundo lugar, é
um SerV"ÍÇO tes_ervado, e estou, no decorrer do inquéritO,
verificando sobre qualquer possibilidade, fizemos inclu~
sive o retrato falado. Mas, senti que nãO poderia requisi~
tar, e talvez nem pudesse, porque exibir um álbum desses
que-eu nem sei se existe ... " (lb.):
Perguntou, a~nda, o ilustre Senador: " ... oOs assaltos a
bancÕs,joalh_erias, postos de gasolina, se sucedem a todo
dia, atê assaltos engraçadíssimos, como aquele que foi
tilmado por um jornal, que ê uma verdadeira pi_ada, ~-as
que levaram 2 mHhões. Gostaria ·de saber quais as provi~;
dências reais que a Polícia está realizando no aprimoramento dos sistemas de alarme e desses guardas _bancários. Porque o que acontece ê o seguinte:_ o gu8.rda
bancário é o primeiro a ser rendido pelo assaltante, e este
ainda ganha uma ou duas armas a mais, para assaltar o
banco. Qual a solução para esse problema1"
Respondeu o Secretário de Segurança de São Paulo:
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" ... Essa vigilância bancária realmente é lastimável. Es-tou nesse plano atê para ba(x.ar uma resolução, porque ê
decreto federal, mas a resolução para regulamentar o decreto é da Secretaria. Estou estudando atê a exigência de
um estágio de 3 meses na Academia de Polícia de São
Paulo, para esses elementos de vigilância particular".
Em sua intervenção, declarou e perguntou o ilustre

apenas dizer que não acreditamos que as investigações esTejam sendo lemdas a efeito, com a necessária profundidade, com a necessâria presteza que a Nação recl~ma, que
o Governo r~Jama e que o povo brasileiro t_em conscíên~
cía de ser nec1!§sâriã" (lb. Gri.fgs IJOSsos).

Deputado Péricles Go_nçalves: "V. S• não_ acha que, entre

Deputado Erasmo Dias

CAPITULO XXII

14 causas, não estaria uma chamada a ineficácia; não do
Após esclarecer que havia suspeíta de que a CEBRAP
aparelho policial, só, mas, sobretudo, da própria legis-fosse uma eSPécie de-Centro de Inteligência d~ Esciuerda,
lação? ... Estou tentando, inclusive, estabelecer a fixação
o que-nao veio a seConfirmar;pelo menos com a amplida responsabilidade penal do menor, a partir dos 16
tUde que se supunha, explicou o ex-Secretârio de Seguanos ... Prcserva~se a figUra do menor, contra o desejo da
rança Pública de São Paulo que, quando do a tentado a
maioria da população, mas se pennite que esses menoessa entidade, nada ficou apurado. " ... O fato não foi
res, bandidos mirins, adultos, estuprem, violentem, agriapurado porque realmente não tivemos condições de
dam os menores c!e 12 anos, 1_3 anos, às vezes, até, s~m
chegar a maior profundidade",
absolutamente qualquer incidência criminãl..."
O ilustre Senador Pedro Simon, dirigindo-se ao ilustre
Respondeu o Conferencista: " ... Essa relação que fiz,
Deputado Erasmo Dias, indagou: "Gostaria de saber a
não exdudente, é exemplificatiVa... Já levei muitas baropinião de S, Ex•, que é um hOmem que entende dessa
doadas, por ai, quanto pugnei pela diminuição da idade_
matéria, qile ocupou um cargo relevante nesse setor, se
para efeitos da imputabilidade criminal. V. Ex~ sabe que
ele acha que o que estâ acontecendo, esst:s atentados vêm
na Âustría, que é um pais 1.1ltracivilizado e pequeno, o lihá cerca de 18 meses, e, até agora, absolutamente nada
mite de idade é 14 anos? Em RibeirãQ_Preto, __em São
--aco-nteceu, ein termos de encontrarem os responsâveis ...
Paulo, há um menor de 1_3 anos, apelidado caveidnha,
O que ele acha daquela divergência que liil.Yia ilté aqriila
que já matou 6. Sempre pugnei por essa diminuição de
última bomba que estourou naABI e na Câmara dos Veidade, para efeitos penais, com a criação concomitante
readOres, quaildo o MinistrO da Justiça dizia que a res~
de presídios juvenis. Mas, essa relação que fiz, não ·exclui
ponsabilidade era dos Governos estaduais~ enquanto o
outras concausas ... Não vou criticar a· Justiça, mas, tamGovernador de Minas, por exemplo, dizia que a responbém esta não estâ bem atualizada. Porque as soluções, as
- -sabilidade competia ao Governo federal.
conclusões dos processos criminais, têm que ser muito
Respondeu o ilustre Deputado: " ... Em matéria de pemais rápidas."
ritagem de bom_ba, os grandes peritos de bombas, no
Perguntou, ainda, o ilustre Deputado, a propósito da
Brasil, estã_o realmente na Polícia Federal... O Delegado
informação do Conferencista de que tinha havido uma
responsável pelo inquérito da Polícia Federal poderá
diminuição do número de assaltos em São Paulo: '' ...
mobilizar logicamente não só a ela, mas todos os outros
Rara é a família no Rio de Janeiro que não tem um elesetores de segurança do Estado para que se apure, por~
mento, em seu seio, que não tenha sido assaltado, agredi_que ela, sozinha, realmente, talVez não tenba capacidade
do, violentado. Então, pergunto a V. S• - essa dimi- de apurar, porque ... E preciso montar uma rede de busca
nuição, V. S' atribui à eficáCia do aparelho policial, naque requer um trabalho de todos os interessados em real·
turalmente".
mente esclarecer ... É preciso haver realmente uma mobiRespondeu o Conferencista: "Não apenas ... Por uma
lização grande para que se possa chegar a indícios, a cir·
série de fatores ... Com relação a esse programa políciaconstâncias, a testemunhas, a provas ... "
povo, às vezes até me sinto meio ridículo, por'cjUe acho
Perguntou o ilustre Senador Pedro Simon ao ilustre
que o brasileiro tem uma mania: encara sempre o policial
Deputado Erasmo Dias, se era verdade, conforme noticomo wn bandido, como um culpado ... Estou prOcurando
ciaram os jornais, que ele teria afifrilado que os últimos
com esse programa polícia-povo, conscientizar o pOvo de
atentados ocorridos no Pafs seriam de direita.
que ele precisa da polícia, a polídiz taritbém-jJi'ecisa dele".
Re:>pondeu o ilustre Deputado que essa era uma análiA 4 de setembro de 1980, realizou-se a 16~ Reunião da
se simples, dentre as hipóteses levantadas. ''... Já que se
CPI, tendo sido ouvidos, na oportunidade, o Vereador
tem que levantar as hipóteses, A primeira· hipótese mais
Antônio Carlos Carvalho, em cujo gabinete na Câmara
tfálida. Realmente seria uma tentativa ... De extrema dlreiMunicipal houve um atentado a bomba, e o Deputado
ta, e uma de extrema direita estúpida, idiota, que se preErasmo Dias, ex-SecretáriO de Segurança Pública doEstendeu ter neste País, que nunca vi na minha vidã, pritado de São Paulo.
meira vez que vi com essa pujança, estúpida, marxista,
CAPITULO XXI
masoquista ... Como também é possível seja um atentado
da extrema esquerda, que nesta altura dos acontecimenVereador Amónio Carlos CarVi!lho
-tos é possível, mas é menos provável" (Ib. Grifos nosO Vereador Antônio Carlos, referindo-se às investiSOs).
gações concernentes ao atentado a bomba ocorrido- em
"E também avento outra hipótese: Talvez nem de direiseu gabinete, denunciou que ·~está sendo montada, nas
ta nem de esquerda, mas paranóico que, às vezes exploinvestigações do Rio de Janeiro, não uma investigação
rando a possibilidade de um clima psíquico _de extrema
com o objetivo de levar até às últimas conseqUências, de
Oireita, de extrema esquerda, aproveita. Pode ser isso"
identificar os culpados, mas de montar uma farsa-.. .'·'
(Ib.
Grifos-nossos).
(Notas Taquigrãficas, pág. LJ),
"Nós soubemos que uma boa parte das conclusões
que se aprofundaram na Ordem dos Advogados do Brasil se deveu ao fato de que se continuou persistindo nas
pesquisas, nas buscas, nas reconstituições durante uma
semana até que a sala fosse totalmente desfeita. Entretanto, na Câmara-dos Vereadores não ocorreu o mesmo.
·• ... Passaram-se durante esse tempo, lO dias. Naquele
evento, pelo menos 6 testemunhas oculares foram atingidas e foram vitimadas, uns mais e outros menos, e até
hoje, apesar da insistência da Câmara-Municipal, de pronunciamentos diversos, da imprensa, nenhuma dessas
testemunhas foi sequer ouvida ... "
" ... As investigações- e falo de "investigações" entre
aspas- se dirigem unicamente para inverter os papéis e
transformar as vítimas em E'êus ... "
Terminando, reiterou sua denúncia básica: "Nós não
queremos obstruir nenhuma investigação; Queremos

"Quando_os assaltos a terroristas começaram em São
Paulo, triplicou o número de assaltos a Banco por marginais. Nós ficamos eni confusão; não sabíamos se eram
marginais, ou se eram terroristas ... Quando eu era Secretário de Segurança, durante cinco anos houve cinco as~
_saltos--<LB.anco.s. Hoje, em São Paulo, até o dia 30 de j~
nhoJJouve 77 assaltos. Motivo da mudança dessa legiSlação ... "(lb.).
Perguntou o ilustre Senador ~o il_ustre Deputado Erasmo Dias se os órgãos com os quais ele disse que trabalhava em.conjunto, em seu tempo de Secretário de Segurança, eram a Polícia Federal e o II Exército.
Respondeu o ilUstre Deputado: " ... 0 responsável pela
segurança interna de cada área é Q comando do Exército
da área ... Então, quando é assunto_de segurança interna,
realmerlte, pelo menos em meu tempo, era problema do
II Exército:•.Agora ·a interpretação de como deva a segu-
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rança interna ãssumir, ê ·um -problema que foge a minha
alçada ... O problema específico do combate à subversão,
pretensamente ou não comunista, ficou sempre na mão
do II Exército ... "Se não houver um entrosamento entre a
Secretaria de- Segurança Pública, os órgãos militares da
área e o Gove_rnador, nunca se chega a bom termo, como
expliquei agora e o Sr. deve te.r entendido, porque é fá~
ciL.A própria missão da Polícia Militar está muito mais
subordinada ao Exército do que à Polícia ... "
Perguntou o ilustre Senador Pedro Siinon qual a razão
para -o caso Herzog sair das mãos do Secretário de Segurança Públicã..
-Respondeu _o ilustre Deputado: "Porque todas as atividades enquadradas na _Lei de _Segurança Nacional,
mais especificamente, subversivas ou comunistas, o
Exército avõeãvaã si. .. Os-DOI- CODI dos Exércitos
eram conglomerados de policiais militares, policiaís civis, policiais do Exército, policiais da Aeronáutica, co·
mandados por oficiais do Exército ... Todo o setor de
combate, por exemplo, à subversão e aos comunistas, no
meu tempo, foi entregue ao 2~> Exército ... Atos de subversão, fora das unidades legais, em que pese dirigidas e pia·
nejadas e executadas pelos órgãos do 21' Exército, eram
na fase fmal processualística feitas por nós".
Sobre cOmo viu o afastamento dO -comandante do 2~'
Exércíto, com O Qual, ao menos em tes_e, deveria estar
agindo em conJunto, respondeu o ilustre Deputado que
na área dos outros só poderia responder pelo que a ele
lhe dissesse respeito, manifestando, ainda, sua convicção
real de que a morte de Herzog ralmente foi suicídio".
A propósito do problema dos alcagiietes e do interesse
que eles possam ter na anormalidade, para que possam'
prestar seus serviços e continuar recebendo pagamentos,
respondeu o ilustre Deputado que realmente é uma arma
de dois gumes, mas de utilização inevitável. " ... Bpreciso
entender que isso sempre é um problema, é uma trama, e
essa trama tem inúmeros participantes e quando nós
sempre procuramos transformar um informe numa informação é sempre fruto de uma análise, de uma pesquisa, de uma interpretação de inúmeros órgãos e nunca de
uma pessoa isolada. Mas faz da doutrina esse tipo de informação. Agora, tem os seus pecados ... Em tese concordo com V, Ex' em gênero, número e grau",
Peguntou o ilustre Senador Pedro Simon: "V. Ex•, que
f~l membro _d~ __ServiçO, mas que, hcije, é parlamentar,

não acha que o Parlamento poderia atê ajudar se ele participasse, ao invés de ser totalmente excluído desses fa~
tos?"
Respondeu o ilustre Deputado Erasmo Dias: " ... Eu
acho que, daqui a pouco", eu vOu ficãr na situação de nosw
so amigo Carvalho, vou virar réu aqui. Não vim aqui
com o intuito de me tornar réu de nada. Porque não Sou
réu_ de _q_ois_a __alguma ... "
Num campo mais estreito, no campo da informação,
eu sou visceralmente contrário à indústria de informações
negativas ... A informação, quando atinge um certo indivíduo depois de um certo tempo, há que se tornar
pública porque· ê preciso que a própria pessoa tenha
como se defender ... Agora ...eu vou falar como pOlítico. O
que acontece é que certos se tores da Oposição, não digo
todos, nunca estiveram interessados, não estão in1ere"Ssados em esclarecer certa_s coisas, de colaborar, de ftscatizar; querem é derrubar o regime mesmo! Esse é que_é o
ponto capital. Esse é o meu entendimento ... Se é para
apurar' bandalheira da PETROBRAS, estarei aqui a
qualquer momento. Mas se é para pretender inverter o
regime, subverter o regime, não vai nunca ser para o meu
lado. Não.
A 9 de setembro d_e J 980, reatizOU_-_~e a 17~ Reunião da
CPI, tendo comparecidÇ> o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Eduardo Seabra Fagundes, espe·
cialment_e para falar sobre o atentado de que foi alvo a
OrdetU dos Advogados do Brasil, do qual resultou a
morte da funcionária 0' Lida Monteiro da Silva, bem
como sobre a violência política em geral. -
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CAPITULO XXIII
Dr. Eduardo Seabra Fagundes

Assinalando a diferença entre os ·abjetos de seu priw

meiro- comparecimento à Coinissãó- falar da violência
comun e da criminalidade- e o do segundo- a violência de motivação política - dissi, inicialmente, o -oepoente: "O fenônemo sobre o qual a douta Comissão
pretende ouvir-me é inteiramente diverso: ·a violência
surge, exatamente, numa camada social em nada atingida pela pobreza e os seus objetivos,-de cunho initidamente político, residem exatamente na manut~nção, por parte de grupos que se dedicam a esta forma de ação pOITtica, de alguns privilégios conquistados, ao longo destes
últimos anos. A violência mais rudimentar nos seus ·métodos. Esta que nos atingiu é mais sofisticada, do ponto
de vista tecnoló8tco, inclusive. O artefato que atingiu a
Ordem dos Advogadbs do Brasil não pode ser fabricado
senão por umas poucas pessoas, a]tamente especializa~
das na técnica de explosivos ... O autor do atentado, além
da segurança, po-de ter razoável margem de certeza de
que ele vai atingir exatamente o seu destinatário, ou che~
gar muito próximo dele, como aconteceu na Ordem dos
Advogados do Brasil, por uma fatalidade ... As bombas
que explodiram na Oi'dem dos Advogados do Brasil~ na
Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, são bem se~
melhantes, se não absolutamente iguais. Por outro lado,
pouqufssimas pessoas, no Brasil, estão em con.dições de
fabricar tal tipo de instrumento de destruição, não só
pela dificuldade na obtenção de m_atêria~prima, __ co~(l
também pela técnica neceSsária para seu manuSeio: Não
se pode. cometer a injúria de atribuir às autoridades gover~
namentais sequer a idéia da autoria de um atentado desses.
Mas ninguém pode afastar a possibilidade de que a orlg~m
dessa violência esteja nos quintais do regiine ... O terror,
apesar de não ter origem oficial, é nitidamente alimenta~
do pela incapacidade do sistema no que concerne à cai~
bição de sua prática._ Não é fácil identificar os autores de
um atentado, ma~ em certos casos, os órgãos de seguM
rança se mostram desatentos e displicentes, deixando esM
capar algumas pistas que poderiam ser valiosas ... os grupos extremistas, que se utilizavam de métodos vio!_entos,
sentemMse a cada dia mais encorajados, uma vez que as
autoridades encarregadas das investigaÇões têm pi-acurado responsabilizar as próprias vítimas pela autoria dos
atentados ... (DCN- II 31-3-81. Grifos nossos)_,
"Recentemente a vitima mais notória da víõlência
política foi a OAB. .. Muito recenterilenfe a -ãttiãção da
OAB se voltou para dois episódios que talvez possam ser
identificados como o estopim próximo da bomba que foi
lançada em nossa sede: o primeiro, o atentado contra o
Prof. Dalmo Dallari; o segundo, a investigação de dois
desaparecimentos, no interior de Goiás, entre Rio Verde
e Jataí. Começarei por este último, pois creio cJUe hã setores, digamos, dos organismos de segurança o~ de uma
ala um pouco mais extremada à direita da sociedade brasileira, que julgam que a Ordem atua, numa linha por asM
sim dizer revanchista, o que não é verdade... Não interesM
sa à Ordem revolver o passado, mas sim construir· o futuM

ro".
Quanto ao caso ocorrido em Goiás, após Informar que
se tratava de esclarecer a morte de dois jove_ns_cujos caM
dáveres foram encontrados numa fazenda, estando Õs
advogados contratados para elucidar o caso bem como
as testemunhas a receber ameaças, revelou: "ChegouMse
ao ponto de algumas pessoas irem ao local onde esses
corpos estavam sepultados para, de lá, retirarem Os resM
tos mortais e os levarem para lugar desconhecido, o que
choca os sentimentos cristãos do povo brasileiro. Os adM
vogados, então, sentiram-se cerceados em suas -itividades e pediram a proteção da Ordem dos AdvogadoS para
sua atuação profisSional. Ora, nenhum Presidente da OrM
dem dos Advogados, nem aqui e nem em lugar algum do
mundo, negaria a esses advogados o respaldo de qUe eles
necessitavam para exercer urna atuação profissional legítima ... Designei o Vice-Presidente da Ordem para ir com
eles ao interior e colher os elementos que ainda restavam
para o esclarecimento da verdade, sabendo que as testeM
munhas- fato inconcebível- vinham recebendo cons-

tantes ameaças. Apurou-se, integralmente, o que oc-orrera anos atrás, quando duas pessoas foram praticamente
executadas ... Foi este o primeiro c~so. Nele chegamos
multo perto do aparelho repressivo, que até mesmo,
como eu disse, se permitiu subtrair restos mortais de
uma sepultúra imprOvisada" (Id., ib.).
.. No outro caso, havia um advogado, um ilustre advoM
gado aliás, envolvido num atentado como vítima: O ProM
fessor Dalmo Dallari, que foi seqUestrado, na sua casa, e
seriamente agredido, a ponto de ter uma de suas vistas
seríã.nl.ente atiOgida ... Havia algumas denúncias com detalhes altamente significativos, com envolvimento de nomes de oficíilis da Polícia Militar, com explicitação dos
_órgãos que haviam at_uado e a sua localização. Todos os
dados externos foram, finalmente, confirmados por adM
vogados. Só não se chegou aos agentes. Todos sabem,
também, que algumas pessoas ligadas à Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo envolver.a"mMse- e isto
foi constataâo através de fOtografias publicadas pelos
órgãos de imprensa - em alguns conflitos que descambaram, claramente, para a violênCia" (ld.,ib.).
" ... O Presidente da Ordem se havia disposto a ficar
com ele (o Professor Dallari) durante o período em que
ele permanecesse no DEOPS mas o Delegado-Titular daquela repartição afirmou não ser isso possível, porque o
Professor Dallad estava preso e incomunicável. Este sisM
tema de segurança que prende e depois nega a prisão,
quando chamado á responsabilidade, não pode agora
pretender estar acima de qu:ilquer suspeita" ... Há uma
cl~ra resistência dos_or_ganismos de Segurança a que se
chegue à verdade".
" ... Foi pouco após sua atuação neste caso e no in- .quêrito do Professor Dalmo Dallari, que a Ordem sofreu
o atevt.ado. O atentado era dirigido à sua própria sede,
de uma maneira extremamente violenta, de uma maneira
que permite classificar os seus_ autores coino_pessoas inM
1Ciramente sem escrúpulos e sem princípios, porque a
violência da explosão foi realmente urna coisa impressioM
nante ... Este atentado não foi um simples aviso: foi, eviden_temente, uma represália contra alguma coisa, que só
pode ser a atuação da ordem nesses casos mais recentes.
Não consigo vislumbrar um outro móvel para essa atitude de represãlia, principalmente uma represália tão vioM ·
lenta, tão desumana'' (ld., ib.).
".~Não__creio que se possa 'enfrentar essa escalada do
1error sem que haja uma atuação enérgica no sentido de
identificar os autores do atentado, não com espírito de
vingança, mas com o objetivo de desfazer a trama que,
evidentemente, existe, e farta de recursos, porque, como
jâ disse, não é Qualquer pessoa que tem a tecnOlogia em
pregada no atentado. Fora isso, eu diria que a posição da
Ordem continua a meama, especialmente contra a idéia
de uma lei anttterror, que armasse o ~oder Executiv~de
p-oderes ainda maiores do que os que ere ]ã detém. Como
todQs sabem, a Ordem é adepta, atê mesmo, de uma reformulação da Lei de Segurança Nacional, para que esse
instrumento jurídico, tendo um caráter mais d~mocfátiM
co, nãO possa ser utilizado como instrumento de pressão
sobre a sociedade civil e os oposi_t_o~es do regime... "
Iniciando os debates, indagamos ao Depoente em que
fase se encontram as investigações para apuração do
atentado à Ordem dos Advogados.
DesculpandoMse por não descer a detalhes, respondeu
o D-epoente: 'Recebi da Polícia Federal uma solicitação
no sentido de não divulgar o andamento das investigações publicamente, porque isso poderia deficultã-las,
permitindo que eventuais suspeitos se valham das inforM
mações para destruir vestígios do crime perpetrado. As- ,sumi, então, o compromisso de não dívulgáMias, também
porque faço absoluta questão de ser informado de todos
os passos- daquela investigação; .. Confesso també~, que
rião há muita coisa a ser dita ... Decorridos já quase quinze dias, desde o atentado, não existe nada de substancial,
que nos passa levar a um estado, digamos, otimista, emóOra eu hoje não possa negar que, realmente, a Polfcia
-Federal está se empenhando nos trabalhos."
SObre se tem mantido cantata com o Ministro da Justiça, especialmente sobre esse ·assunto, respondeu o De~
poente que não.
4
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Sobre se a Ordem comunicou ao Ministério da Justiça
a demora nas investigações, respondeu o Depoente: "A~
guardamos, em vão, Por cerca de trinta horas, que aparecesse um age,pte da Polícia Federal na Ordem. Passei, então, uru'telex ao Ministro da Justiça, comunicando que,
decorridas cerca de trinta horas, nenhum agente campa·
recera à Sede da Ordem. Hoje, ... hã uma reunião -do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
com o Sr. Ministro, e nela pretendo relatar de viva voz a
mi~ha impressão pessoal sobre o andamento do inquérito ... O fato é que o ocorrido não despertou, digamos assim, um interesse maior das autoridades que., eu supunha, teriam alguma preocupação com o ocorrido, dada a
sua natureza" (Id., ib).
Sobre se a Ordem faz investigações à margem, por
conta própria, além do perito criminal designado, res·
pendeu o Depoente que a Ordem não faz investigações
por conta própria, limitandoMse a acompanhar e colaborar nas investigações realizadas pela Polícia Federal, no
sentido de sugerir providências.
O ilustre Senador Gilvan Rocha, após manifestar sua
convicção de que há inequívocas demonstrações da existência de grupos interessados em sabotar o inquérito do
atentado do Professor Dalmo Dallari, indagou ao Depoente se não acreditava haver também, no caso da
OAB, pessoas ou entidades interessadas, de alguma maM
neira, em torpedear a conclusão desse inquérito.
Respondeu o Depoente: "Creio que existem grupos inM
teressados em impedir que as investigações caminhem•.
Eles vão se movimentar, porque esse atentado tem, cer~
-tamente, uma origem em uma camada que estã disposta
a resistir à caminhada que o País desenvolve no sentido
de sua democratização".
O ilustre Senador Leite Chaves perguntou ao Depoente quem no Brasil detém esse tipo de explosivo encamiM
nhado à Ordem dos Advogados. Respondeu o Depoente
não dispor dessa informação.
O ilpstre Senador_ Henrique Santillo perguntou se a
Ordem jã tein conhecimento exato do explosivo que foi
utilizado, respondendo o Depoente que pode afirmar
tr-atar-se de um explosivo de utilização muito rara.
Sobre se a Ordem já teria cOnhecimento de que esse
- eXplosivo seria controlado por algum organismo goverM
namenlal, ou se hã sobre a sua distribuição e utilização
algum controle do Governo, respondeu o Depoente ser
impOssível que o sistema de segurança interna do País
não exerça um rígido controle sobre a sua produção, importação e utilização.
Sobre se era exato que as bombas dos atentados anteriores eram sempre de fabricação caseira, sendo apenas a
d_o 11t.entado à Ordem e a do atentado à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro um tipo diferente de artefato,
respondeu o Depoente que de fato tiveram não só a originalidade do artefato e do explosivo, como também a
utilização da via postal para fazêMias chegar. " .. .A~ho
que é posSí~el concluir que os agentes (dos primeiros e
dos dois últimos atentados) são diferentes ... Do ponto de
vista político existe um elo entre esses atentados.
Sobre se seria possível concluir pelos métodos diferen~
tes, tratarMse de agentes diversos, respondeu o Depoente
achar que é possível, podend_o também tratar-se dos mesM
mos agentes, com métodos aperfeiçoados, dado haver
um elo político entre esses diversos atentados.
Sobre se há condições ou indícios de que esses atentados todos sejam de autoria de pessoas ligadas aos DOIM
CODI, confrrmou o Depoente a publicação, pela imw
prensa, de algumas denúncias e de alguns indfcios nesse
sentido.
Sobre se estaria havendo contemporização com setores do Governo eventualmente envolvidos nesses atentaM
dos, respondeu o Depoente: "Haveria, talvez, entendimentos no sentido de uma contemporização, pelo menos, para que se obtivesse, em troca da não punição dos
culpados, uma detenção da escalada do terror... Acho
que a preocupação em dar uma dimensão muito ampla
àquele --atentado de Minas pode significar que há uma
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profunda preocupação por parte do governo, no sentido
de dizer que a origem não é uma só ... "
O ilustre Senador Jutahy Magalhães, iniciando sua intervenção, ponderou:"... Tenho notado ... que estão procurando induzir a responsabilizar pessoas ou órgãos, na
base de suposições, de hipóteses ... Vemos, no mundo in-

teiro, atas como estes que às vezes não são descob_ertos
os autores, embora lã, na Itãlia, na Irlanda, na Inglaterra, na Espanha, todos esses órgãos de segurança estejam
na realidade procurando também os terroristas... Ninguém pode exigir que se lance, perante a opinião p6blica,

nomes de figuras até então respeitáveis, sem nenhuma
comprovação da acusação que lhes é feita. Foi bom o Senador Henrique Santillo ter falado no depoimento do
Vereador Antônio Carlos, porque enquanto ele, na semana passada aqu~ preo-cupava-se para demonstrar que
o inquérito não estava sendo efetuado com a devida
presteza, com o devido interesse na Câmara dos Vereadores, porque não teriam sido ouvidos, até então, as pessoas que trabalhavam com S. S• lá na Câmara dos Vereadores, aqui vemos que o inquéritõ da Ordem dos Advogados está pecando por só ter ouvido as pessoas, e
achando que as pessoas não teriam nada a informar. A
minha indagação é sobre isso".
Respondendo, disse o Depoente, entre outras corisiderações: ..A voz corrente é de que haveria um envolvimento de alguns setores remanescentes da repressão".
À pergunta do ilustre Deputado V alter Silva sobre se
estaria sendo protegido pelo Governo Federal, respondeu o Depoente que não;
Sobre se consideraria o incêndio de Veículo da Seção
mineira da Ordem o prosseguimento de uma série de
atentados que visariam à ordem dos Advogados, respondeu o Depoente que pode ser que sim e pode ser que não,
ajuntando: "A Ordem tornOu-se, sem dúvidas, o alvo
preferido de pessoas que se julgam atingidas pela preocupação que ela tem etn defender a Ordem jurfdica e os
princípios democrãticos". Disse, ainda: "Agora, tenho
urna clara impressão de que alguém, na área de setor de
informação do Governo, julgou ter encontradO um elemento valioso, para, pelo menos, desviar a atenção da
opinião pública, do drama do Rio de Janeiro, que estava, realmente mobilizandQ _a consciência naciõital"
(Id.,ib.). Ponderou, mais: " ... Um dos grandes serviços
que o Governo poderia prestar à Nação, no momento,
quer esses setores de segurança estejam ou não ligados
ao atentado, é desmontá-los ... tudo nos leva a concluir
que, com ou sem culpa dos organismos de segurança, é
preciso reformular integr~lmente essa área, porque, na
verdade, o que se transmite ê intranqUilidade à população".
Sobre se acredita que o inquérito instaurado no Rio de
Janeiro chegará a algum resultado, a alguma conclusão,
ou que aponte algum culpado, alegou não desejar fazer
nenhum exame prospectivo da situação.
A ilustre Deputada Cristina Tavares perguntou se o
Depoente não acha que a impunidade com que determinados fatos têm ocorrido não contribui para o clima de
terrorismo que acontece no Brasil respondendo ele que a
impunidade desses atentados é, sem dúvida, um dos fatores de realimentação do terror. E acrescentou: "Em que
medida nossa postura, diante do passado, no sentido de
não enfrentar a verdade, vem contribuindo para que, a
cada traumatismo do sisteriia -instftucicinai,--algU-nspos se permitiam transgredir alguns direitos elementares
da pessoa humana?.. E enfatizou: " ... Acho que é extremamente perigoso que e:ICistam regimes nos quaiS alguns
setores, algumas pessoas, alguns departamentos oficiais
podem ficar acima de qualquer suspeita, fora do poder
de investigação do Senado Federal, como V. Ex• muito
bem acentuou".
Sobre se via uma relação entre o ato terrorista que em
São Paulo atingiu o Prof. Dalmo Dallari e a carta que
lhe foi endereçada na Ordem, respondeu: ~·Eu disse, de
início, que os únicos dados novos, no posicionamento recepte da Ordem, eram a sua atuação no caso do Profes-

gru-

sor Dalmo Dallari, exigindo uma investigação séria, e
sua atuação naquele caso de Goiãs, dando respaldo ao
trabalho de advogados que estavam sentindo dificuldades para o pleno exercício de sua profissão, Não há outros dados. Não posso atribuir essa onda de violência deflagrada contra a Ordem senão a esses dois fatos próximos".
O ilustre Deputado Odacir Soares indagou se a perícia
realizada pelo consultor técnico da OA~ jã levou os órgãos encarregados da investigação ou o próprio Conselho Federal da OAB a determinadas conclusões, não
apenas relativamente à origem dos atentados, como relativamente a outros aspectos, quando se sabe, principalmente num caso como este, que a perícia é peça vestibu~
lar indiscutivel na apuração dos fatos, tendo o Depoente
respondido: "Ela ainda não está concluída, porqlle houve uma certa demora no envio do material para o exame
çio explosivo. Só depois deste exame é que será possível
chegar -ã-Uma conclusão mais concreta".
O ilustre Deputado João Cunha perguntou: ·~ ... ~de
se saber se V. Ex._ vem notando alguma discrepâncía."entre o que estes órgãos fazem, na cJÇeci.Içàõ-da-peSquis-a, Cia
investígação; da análise dos fatos do atentado, com adisposição posta às claras à N açào, pelo Presidente da República, João Baptista Figueiredo ... "
Respondeu o Depoente: "Hoje eu diria que não disponho de nenhum elemento para negar que os agentes da
Polícia Federal que se debruçam sobre o atentado da Ordem estejam realmente interessados na investigação. Eles
.estão, realmente, cumprindo com fidelidade, as determinações que o Senhor Pi-esidente da República lhes transmitiu, segundo se tornou público. Tenho dito que, se em
algum momento eu verificar que houve uma mudança
nessa atitude dos agentes da Policia Federal, eu serei o
primeiro a denunciar este fato à Nação ... "
In!!istiu o ilustre Deputado: " ... A partir da entrada da
Polícia F~eral, avocada pelo Senhor Presidente à investigação, a partir desse instante, V. Ex• teve e pode testemunhar que estão agindo com esmero e cuidado no que
se trata a essa investigação? Antes _não?"
Respondeu o Depoente: "A Polícia Federal tem demonstrado interesse na atenção em torno do caso. Não
sei se eu classificaria de atividade esmerada, porque houve_ certas demoras, inclusive no exame de laborat6rio do
explosivo, como já disse. No entanto, também debito alguma deficiência às estruturas burocráticas brasileiras,
que, todos sabemos, se ressentem de defeitos viscerais.
Não tinha havido, antes, qualquer interferência da Polícia Federal, que, a rigor, só surgiu, na Ordem, na sextafeira de tarde, ou seja vinte e quatro hOras apôs o telex
ao:Sr. Mini"stro da Justiça, em que rec13.rriãvam0s o tiãocomparecirri.ento da Policia quando já haviam decorrido
trinta horas após o atentado ... Houve uma certa coincidência -entre a c_hegãda dos peritoS da_ Polfcia e a do peri_t,_Q_An_t_Qn_i_o Carlos Vilanova, da Ordem. Os dois tiverani,
então, qüe trabalhar simultanea.merite. A partir daf, a
Polícia Federal Passou a revelar iri(eresSe pelo andamento do caso".
O ilustre Deputado Oswaldo Macedo indagou se,
além da ausência de elemento representativo do Governo no enterro de Dona Lida Monteiro, o Presidente da
Ordem dos Advogados_, que era o destinatário da Cartabomba, recebeu, pessoalmente ou por escrito, alguma
solidat:iedade de alguma autoridade do Governo, tendo
respondido o Depoente: "No dia seguinte ao atentado,
recebi um telex do Sr. Ministro da Justiça, no qual S. Ex'~
transcrevia a nota oficial do governo que determinava a
apuração pela Polícia Federal, manifestando o pesar de
Sua ExceJência ... pelo ocorrido''.
Perguntou, ainda, o ilustre Deputado João Cunha se,
durante o acompanhamento ou a observação do inquérito do Professor Dalmo Dallari, recebeu o Depoente, ou
as investigações receberam qualquer tipo de colaboração, ou de ajuda, ou de esclarecimento por parte do
Comandimte dÕ II Exêrcit-o, General Milton Tavares da
---Silva.
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Respondeu o Depoente: ..... Não posso dizer que, otícialmente, o Comandante do II Exército teria recusado
qualquer colaboração. Não posso, por outro lado, afirmar que a teria prestado, se solicitado fosse ... "
Perguntamos ao Depoente que grupos o procuraram
após o atentado, propOndo-lhe retaliação, tendo ele res~
pendido que se tratava de jovens, a quem não pôde e não
quis identificar." .. , Tive a impressão de que havia, sim,
jovens desorientados pela tragédia, achando-se. talvez,
no direito ou no dever de articular um movimento contra
a violência... "
Como últimas observações, tecemos, dentre outros, os
seguintes comentários: ..... Não me pareceu uma boa colaboração do Presidente da Ordem dos Ádvogados o seu
depoimento, a partir do instante em que começa aceitar
tal tipo de diãlogo com a Oposição, admitindo suspicácias, suspeitas infundadas, acusações concretas, sem que
se pudesse obter do Presidente da Ordem, que é, sabidamente, um homem responsãvel, acreditado, honrado,
que s~ tem títulos que o engrandecem e o enobrecem,
uma p~lavra definitiva e esclarecedora. O Presidente da
Ordem aceitou, docemente, suavemente, o jogo de palavras que a Oposição lhe impôs ... "
Aos ~I de setembro de 1980, realizou-se a 18• Reunião
da CPI, telido -sido ouvidos na oportunidade os depoimentos do Vereador Antonio Carlos de- Carvalho e o do
Deputado Federal Erasmo Dias.
CAPITULO XXIV
Vereador Antônio Carlos de Carvalho
Reportando-se a seu primeiro comparecimento à Comissão, disse o Vereador _d_o Rio de Janeiro: ''Manifestá~
vamos nossa preocupação e, de certa forma, a partir da
vêspera do dia em que depusemos aqui nesta Comissão,
as buscas dos culpados se dirigiam unicamente às vítimas
"(Notãs Taquigrâficas, págs. 01/3).
Prosseguindo, desenvolveu outras considerações, das
quaís extraímos alguns tópicos que nos parecem mais relevantes •• ... Não temos, e como falei naquele momento,
nenhuma intenção de obstruir as investigações. Todas
elas devem ser feitas, sobre quem quer que seja ... Não
sou especialista no assunto, mas creio que a Polícia teria
e tem condições de se.aprofundar nas investigaçÕes ... Já
foram decorridas mais de duas semanas, duas semanas e
um dia desde a explosão da bomba, e não temos conhecimento de nenhum indício a respeitO de questões técnicàs
do laudo, se era alguma coisa ou se não era, embora não
queiramos saber nada que seja sigiloso. Não temos in_tenção .alguma de saber aquilo que quebre o sigilo das investigações. Entretanto, não acreditamos que seja necessário sigilo total a respeito de todas as coisas, que nenhuma informação seja vazada, quando se trata de um poder
mu_nicipal, de um Poder Legislativo, principalmente
quando ele próprio foi violentado pelo atentado ... Não
achamos que os culpados devam ser apontados à Nação,
doa a quem doer, do lado que estiverem ... O que hã é um
profundo desvirtuamento das investigações que se procedem a respeito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ..."
" ... Sabemos- e digo em meu nome pessoal- que o
povo brasileiro, os setores democráticos, os homens de
bem neste país, não têm interesse, hoje, em perturbar a
vida do Pais, os caminhos democráticos que o País está
seguindo ... "
".,.Abriu-se uma expectativa muíto grande na Nação
no momento em que o General Figueiredo, representando o Governo, representando as forças que têm a única
condição de apontar para a Nação e para o mundo os
cu(pados por essa ignomínia, abriu uma expectativa que
tem de ser preenchida, e se não for preenchida com os
verdadeiros culpados, é possível que seja preenchida com
-alguns bodes expiatórios ... "
Iniciando os debates, manifestamos nosso ponto-devista de que deveríamos nos voltar para o exame do
problema da violência e passar esse problema conjuntu·
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ral dos atentados para a Comissão MíSta. E pergUnta~
mos ao Vereador Antônio Carlos de Carvalho se era
verídica a notícia estampada em um jornal nos sentido
de que ele teria pertencido a um grupo revolucioriãl-iO-armado aqui no Brasil, em 1969, ú::ndo fespÕ-ridídOODe~
poente que a notícia era falsa.
O ilustre Senãdor Henrique Santilfo perguntou ao
ilustre Deputado Erasmo Dias se ele confirmaria declaração dada a uma revista da semana em curso de que, se
convocada uma constituinte, ele pegaria em armas, tendo o Deputado respondido que sim.
Ainda com a palavra, o ilustre Senador, após várias
considerações relacionadas com sua visão do problema
dos atentados, manifestou sua convicção de que a causa
·básica do recrudescimento da violência no Pafs ", .. E o
modelo de desenvolvimento perverso que af está, concentrando rique:as, oprimindo os trabalhadores, propiciando
do campo intensa migração para as cidades. ~ o próprio
estilo do desenvolvimento, implantado no campo deste
País, que nos levou a isto: inchando as cidades, ger3.ndo
violência urbana, e ninguém troca de autoridade no núcleo central..." (lb., pág. 29 Grifos nossos).
O Hustre Deputado Erasmo Dias, encerrando sua intervenção, afirmou~ •• ... De uma coisa tenho certeza: se
há alguém que prega diuturnamente a desestabilização
do regime, a inversão do regime, é meia-dúzia de ideólogos fanátic_os~ incrustados inclusive na c;âmara do_s __Deputados, e esses eu denuncio à Nação, como irresponsáveis e correspotlsáVeis com esse clima de desconfiança,
de intranqUilidade, de dúvidas, colocando o Governo no
banco dos réus, antes de se chegar, inclusive, à própria
conclusão, pois ele é o mais interessado em que essas coisas sejam esclarecidas" (Ib., págs. 7/4 - 7/S).
O ilustre Deputado Adroaldo CampoS-p"ergU:TitOU a:o
Vereador Antônio Carlos CarValho, quanto ao exame
feito na máquina de escrever do seu gabinete pelo Departamento de Pofícia Federal, e exame feito, na véSpera do
atentado, por 4 funcionários da F ACIT, na mesma máquina, se sua preocupação é no sentido de que a carta
poderia ter sido endereçada na mesma máquina, tendo
respondido o Depoente: "Preocupou-me o fato - c; estou aqui registrando - de ter havido alguma resistência_
no registro do fato do depoimento ter menciónádo a_viSita, no mesmo dia, em oportunidades diferente-s, de 4 técnicos da FACITa essa mesma máqUina que foi a1e_vada
pela PoHcia Federal. Certamente não tenho autoridade
nem condições, com esses dados, para tirar nenhuma
conclusão, exceto para solicitar, iisSC'i" aC(üi eu ra·ço~ através desta Comissão, que esse dado séja ·agregado nas lnvestigações, que seja considerado com rn~ior int~resse,
no sentido de saber quem eram esses técnícos, se erã.m
realmente da FACIT, suas identidades, quais os gabinetes que visitaram, por que e cOmo (Ib., págs. 7/7 ~ 7/8).
O ilustre Deputado formulou, também, as seguintes
perguntas: ''Esses dados V. Ex• não procurou_ apurar
junto à seção encarregada de encaminhar os técnicos? ...
Não acha que foram muitos técnicos reunidos: quatro?
para o que o seria? ... forjar qualquer coisa? mas não seria muita gente? Outra coisa: na apresentação no gabinete, eles teriam que se identificar e atendendo a quê?"
Respondendo, disse o Depoente:" ... Não estou _levantando nenhuma suspeita, nem utilizei e-ste termO. _N_ão
disse que eles estariam forjando ... Estou preocupado
com _a máquina, que era do meu gabinete; não me parece
que o fato teria algum indício indicador de que estaria
sendo forjado. Entretanto, creio que é um fato ímj)oiüin- te a ser registrado porque a máquina que foi visitada ê a
máquina apreendida" (Ib., págs. 7/8 - 7-/9).
A ilustre Deput:Jda Cristina Tavares perguntou ao Deputado Erasmo Dias se ele considerava um Comunista o
Dr. Eduardo Seabra Fagundes, que na CPI defendera a
convoc:Jçào de uma Assemblêia Nacional Cons:titulnte
livre e soberana, tendo respondido o Depoente: "Não,
em absoluto. Apenas falei que a tese da convocação da
Assemblêia Nacional ConWtuinte livre e sOberana é
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uma das metas capitais, senão -a cãpital, do Partido Comunista".
Sobre se pegaria em armas para evitar uma tal convocaçãO, res-pondeu o Depoente: "Em principio, sim. Estou
disposto a isso. O futUrO-vai dize~. Porque sei quais os
objetivos, quais as finalidades de transformar este Congresso num Soviet ou num Politburo. Da minha parte,
darei minha vida se preciso for, mas eu não permito isso".
Sobre se considera o Presidente da OAB, se não um comunista, um instrumento ou inocente útil nas mãos dos
comunistas, respondeu o Depoente: "Há muitos inocentes úteis, há muitos acomodados, há muitos intelectuais,
há muitas inteligências acomodadas. Aí ê um problema
-de ser esquerdista simpatízante, criptocomunísta, filocomunista..."
Sobre se haveria algum grupo ligado a órgão de repressão que esteja provocando os atentados, respondeu
o ilustre Deputado: "Eu sempre digo, a extremaesquerda sempre teve no Brasil uma ideologia muito clara: os fins justificam os meios ... Eu digo e repito: o terrorismo tem dois aspectos fundamentais ... Minorias inteligentes e radicais, inconformadas, alienadas, que criam
um estado psíqUico,_ que_translnitem a outras minorias
inteligentes, também alienadas, inconformadas e condicionadas e que agem de comum acordo com o pensamento.da minoria dominante ou em contra-reação à minoria dominante. Acredito que, na atual conjuntura, a
minoria: tem agido, pondo em risco o próprio Governo,
tenha ou pertença ao que se possa chamar extremadireita. Essa, para mim, a hipótese mais prioritária e que
merece uma atenção maís urgente. Mas me leva a outra
hipótese de que a própria extrema-esquerda, nessa ou
naquela oportunidade, vá usar desse clima psíquico alimentada por certas minorias da esquerda que diuturname-Õte- convulsionam este País, pregando a inversão e a
~ubversào do regime ... E~ ap_enas concordo com que, na
-ãtUal conjuntura, dev-a
ti-atado qualquer tipo de gruPo. de extrema-direita ou esquerda, já que são carangue- jOs ciõ mesmo saco ... Em última análise isso atenta con- !r~ o !egime .. ,"
O ilustre D_eputado Aurêlio Peres, apôs referir-sé a de~
terminados elementos que teriam participado de torturas
em_órgãos de segurança, e se dizendo vítima de abusos
de tal natureza, perguntou ao Deputado Erasmo Dias se
ele, então Secretário de Segurança Pública de São Paulo,
teve conhecimento desses fatos, tendo respondido o Depoente:" ... Não posso responder por determinados tipos
de fatos que possam ter ocorrido em ãrea que não estava
.s~b minha jurisdição".
Sobre se não se sentia responsável e não se preocupava
pelo que acontecia em São Paulo, quando Secretário de
Segurança Pública, e sobre se não sabia quais eram os
elementos que atuavam nos DOI-CODI em São Paulo,
respondeu o- -DepÕente, após referir-se aos três suicídios
havidos no DOI-CODI de São Paulo~ " realmente me
causaram espb:ie, na época, os três suiddíos e nos deixaram alguns pontos duvidosos, Por que não ? Isso é verdade. Mas é um problema de ordem interna do II Exército, que mereceu do Senhor Presidente da República uma
atitude clara e definida, exonerando inctusive, O General
Ednardo, naquele episódio triste, O que realmente possa
ter acontecido, em seus detalhes, eu realmente ouvi falar ... Nós temos uma escala vertical em que o Estado foi
obrigado a se organizar para enfrentar o terrorismo de
extrema-esquerda, a ponto de se condenar como se fosse
o terror do Estado. Alguém tinha de combater a
extrema-esquerda ... Nós fomos obrigados a enfrentar a
extrema-esquerda e temos pago caro esse preço- até hoje,
sob o título de ter implantado o terror do Estado. Mas
para ter enfrentado o terrorismo de esquerda, de
extrema-esquerda fomos obrigados a montar uma estrutura, que vai desde o novelo atê a ponta da IÍnha. Que na
ponta pudesse haver elementos despreparados para
aquela ação, eu concordo. E onde possa ter havido - é
quase certo - alguns tipos de excessos, excessos esses
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que, se houve sob a minha responsabilidade, eu apurei e
tomei as medidas necessárias. Não posso respond~_!"_pe
los outros ... "
Sob~e s"e para por fim ao terrorismo não ser1_a ~n~Ces
sárío -esClarecer os fatos e seus autores, respondeu o Depoente que sim, inquestionavelmente.
-Retomando a palavra, reafirmamos que o Governo
não aceita, não-tolera e não compactua com esses atas de
terrorismo. Reafirmamos que ninguém pode, de boa-fé,
colocar em dúvida o propósito expresso tão dramaticamente pelo Presidente da República. Afirmamos, ainda:
•• ... Nós, que participamos das posições do Governo, que
somos do Partido do Governo ... não admitimos críticas
injuriosas, ou acusações infundadas ou caluniosas achefes militares, que se encontram em comandos importantes, primeiro; segundo, não aceitamos que se lance dúvida sobre o comportamento do Governo em torno do
problema do atentado à Ordem dos Advogados do Brasil e da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O Governo se empenha e vai apresentar à Nação os responsáveis por esse tipo de delito ... " (Notas Taguigráficas, pág.
87).

TITULO II
Conclusões

CAPITULO I
Considerações Gerais

A violência e a criminalidade têm sido uma constante
na história do Homem. Em todos os tempos e em todos
os lugares elas se têm feito sentir na vida das famílias,
dos grupos, das tribos, dos povos e das nações. 0- que
tem variado é o grau de intensidade, ora maior, ora menor, na dependência de complexos fatores.
O momento presente, no BrasH e no mundo, é desses
períodos em que a violência e a criminalidade têm alcançado índices que tocam as raias do intolerável. Elas
não são fenômenos próprios dessa ou daquela latitude,
não são privilégio de nações ricas, remediadas ou pobres.
O que hã de novo no fenômeno é a Sua assustadora dimensão e a sua requintada e variegada morfologia.
Não se pode apontar, a unilateral e exclusivamente,
num reducionismo ideológico míope, essa ou aquela causa, _esse ou aquele complexo homogêneo de causas explicativas do intrincado fenômeno. Se quisermos atingir o
máximo de objetividade possível, podemos falar, quando
muito, de__concausas, ou, melhor ainda, de complexo de
fatores conjugados, sem perdermos de vista que há sempre uma margem de imponderável, dada a possibilidade
- nunca descartável - do mau uso da liberdade por
parte das pessoas, movidas pelas paixões.
Co-mo explicações profUndas e última do fenômeno,
não há como ,não recorrer às luzes da Revelação Bfblica,
que situa na rebeldia a Deus-CriadOr, por parte do Casal
cabeça da espécie humana, a origem primeira desses tremendos desequilíbrios que constatamos em nós e à nossa
volta, e que ainda agravamos com o mau_que tantas vezes fazemOS,-·mavidos pelas paixões desorâinadas, d<::sse
tremendo poder de optar em que a liberdade consiste.
De tudo, porém, que foi exposto e debatido nesta Comissão, podemos extrair alguns pontos de convergência
que servem para delinear um complexo de fatores, remotos ou próximos, que ajudam a entender, até Cei-to ponto, o inquietante recrudescimento da viOlência e da criminalidade, e embasam um elenco de_ sugestões de esfo_r__ços_e medidas para seu controle.
Sem remontar demasiadamente no tempo e na sucessão _de_ movimentos históricos e de filosofias que vêm
moldando, nos últimos séculos, as instituições políHCaii,---sociais e culturais dos povos, e condicionando, em larga
medida, as formas de pensar e de agir, de grupos e pessoas, e cujo traço comum é o espfrito de secularizaçã-o,
constatamos, atualmente, o influxo cada vez maior de
,-uma mentalidade imediatista, corlsumiStiCa e hedion-isia,
materialista e agnóstica, que gera nas pessoas o enfraquecimento e o abandono dos valores familiares, morais
e religiosos. Conforto, gozo e prazer são encarados como
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alvos básicos da vida, e o dinheiro é o ..abre-te, Sésamo"
para a obtenção dos meios de consecução desses objetivos. Acentua-se, dessarte, a um só tempo, o culto do
existencial e uma profunda subversão da reta escala de
valores, em que o material tem o seu posto exacerbado, e
em que o espiritual não é sitUado em apropriada prima-

zia.
Dentro desse quadro, e como natural resultado daRevolução Industrial e das conquistas científicas e tecnológicas, difundiu-se mais e mais, entre os povos e por camadas cada vez mais amplas de suas pupulações, o natu-

ral e justo anseio de acesso aos bens materiais e culturais
da civilização, por umã inelhor qualidade de vida sob to-.
dos os aspectos. Em decorrência de tais aspirações, vemse tentando acelerar, também nas nações periféricas, o
ritmo do desenvolvimento, para que seja superada a defasagem que mantém considerável disparidade de nível
de vida entre as nações e no seio delas. Ao mesmo tempo, surgem movimentos sociais e-ideologias messiânicas,
prometem eliminar todas as irijustiças e desigualdades e
que, dentro de uma visão materialista, pregam o ódio e a
violência-Como mola propulsora e meios legítimos para
abrir caminho à realização de uma Terra paradisiaca.
A industrialização e a urbanização tomam impulsos
cada vez maior. Entre nós, elas ocorrem, de infcio, em
ritmo relativamente lento, acentuando-se durante a 2"
Grande Guerra, também pela necessidade de substituir·
importações, e se aceleram na década de 50, à medida
que a nação se empolga pela busca do desenvolvimento
como forma de superar o atraso com a 'queima de etapas.
Concomitantemente e em estdta correlação com o
aceleramento da industrialização e da urbanização, aumenta o êxodo rural, provocado pelas melhores condições de remuneração, previdência, saúde e educação
nas cidades - sobretudo nas maiores - e pelas correspondentes marginalização, pobreza e abandono do homem do campo bem como pela dificuldade de acesso do
pequeno agricultor à propriedade da terra, persistindo
uma estrutura predominantemente concentracionãria, e
pela mecanização e substituiÇão de culturas tradicionais
por outras menos utilizadoras de mão-de-obra. Além do
êxodo rural, os desníveis regionais de desenvolvimento
incrementam as migrações internas rumo aos centros de
economia mais dinâmica.
Incham as metrópoles, surgem as megalópoles,
esvaziam-se os pequenos e médios centros urbanos. Nas
grandes cidades, nas metrópoles e megalópoles, formamse os cinturões de pobreza e miséria das periferias. Surgem e crescem as favelas e aglomerados semelhantes,
Agravam-Se a marginalização, em meio a condições precárias de higiene, saúde, educação, transporte, emprego
e lazer.
Nos estratos mais favorecidos da população, a mentalidade materialista e o hedonismo consumistico favorecem o abandono dos valores fundamentais da famflia, da
moral e da Religião. Alastra-se o permissivisnio rrioral.
Aguçam-se os contrastes sociais. O conjunto de fatores
negativos se reflete na crise da famflia, célula da sociedade, cuja desagregação ê, a um só tempo, efeito-ilustração
e causa-sintese da gravidade da crise que atravessamos.
Fruto imediato e eloqUente da crise e da desagregação
da famflia, da insensibilidade moral e do vazio de ideais
bem como do exercício irrespOnsável da paternidade, aumenta assustadoramente o abandono material e moral
do menor, difunde-se entre eles a toxicomania, crescem a
prostituição e a delinqUência infanta-juvenil, agrava-se a
revolta da Juventude e o choque das gerações.
A qualidade de vida- especialmente nas metrópoles e
megalópoles - é precária sob muitos aspectos, inobstante os esforços dos poderes públicos e da comunidade despendidos até aqui. .. Além da situação marginal das camadas periterícas, salíentam-se a ansiedade e a insegurança, o vale-tudo da competição desenfreada, o individualismo exacerbado e o isolamento das pessoas. A per, da dos freios morais é alarmente. Decresce· a influência
orientadora e frenadora da Religião.
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Ao lado do já mencionado abandono material e moral
do menor, com seu cortejo de ociosidade, excessiva permanência nas ruas e em ambientes nefastos, com o
exercício de atividades marginais e anti-sociais, deve ser
assinalada a situação dos que abandonam os estudos
para trabalhar muitas vezes por baixos salârios e sem su..Q.cientes garantias trabalhistas, bem como a meiaociosidade das crianças e adolescentes em geral, mesmo
dos matriculados nos curtos horários da rede escolar.
Os meios de c_omunicação endeusam criminosos e expõem como naturais- quando não exaltam- os desregramentos do sexo; além de primarem por noticiâricis em
que fatos negativos e eventos t::riminais são a tónica dos
destaques, numa verdadeira institucionalização do enfoque do lado negro da pessoa humana e da sociedade:
O complexo Polícia-Ministério Publico-Justiça
apresenta deficiênciaS- damorosas. A dualidade Policia
Civil-Polícia Militar gera rivalidades, incertezas e choques de atribuiçõés.-A escassez de recursos e a baixa remuneração do policial acarretam dificuldades de seleção
de elemento humano mais qualificado. A ocorrência, em
escola ínsuportâvel, de corrupção e violência em organís~
mos policiais e o enquadrilhamento de muitos de seus
agentes geram a desconfiança e a oposição de amplos setores da comunidade. Tudo isso repercute na inoperância efoti na-ineficiência da_açãõ poliCial preventiVa e represSiva da criminalidade. Ao Ministério Público faltam
maiores recursos materiais e técnicos e maior independência para agir como ..dominus litis'~ na esfera criminaL O Judiciário padece do mal do emperramento e da
dificuldade de acesso dos mais desfavorecidos e, na esfe-- ra cririlinal, depende quase totalmente- como _o Ministério Público -dos dados informativos provenientes da
Polícia. Alguns aspectos da legislação processual vigente
favorecem em dema5:ia os autores de delitos.
Ao lado da criminàtidade miúda, cresce a alta criminalidade. A impunidade fácil, sobretudo dos ricos, desmoraliza o aparelho repressor do Estado e incentiva os desafios do crime individual ou organizado.
O sis1ema carcerário e penitenciário, falho e obsoleto,
com estabelecimentos em número insuficierite, e esies,
por sua vez, com instalações inadequadas e pessoal despreparado, superpopulação e promiscuidade, com o corteJO de violências ilSicas - principalmente seXuais - e
morais, ociosidade e ruptura dos laços familiares dos delinqUentes, funcionam como verdadeiras universidades
do crime. O egresso, piorado no sistema ao invés de recuperado, e rejeitado peta sociedade, é cãndidato à reincidência, na maioria dos casos.
No campo, notadamente nas ãreas de expansão da
Frontelrâ agríéola, a luta pelá propriedade e pela posse
da terra provoca choques entre proprietário-s e grileiros,
de um lado, posseiros e irivasores de outro, presentes,
quase sempre, agitadores e açuladores qu-e, movidos por
ideologias que pregam a violência e_ a luta de classes para
a solução dos problemas, agravam, mais ainda, o quadro
das confro~tações.
O terrorismo, com sua lógica insana de agressões indiSCriminadas ali.ineniildO por ideologias revolucionârlas
e por suas contrafações, desencadeia; quã.ndo meno_s se
espera, toda uma incontrolável espiral de violência, destrUição e morte.
-

CAPITULO II
Recomendações

Diante da complexidade da questão muitas foram as
sugestões de caminhOs de solução. apresentadas pelos
conferencistas e depoentes que compareceram a estaCo-,
missão Parlamentar de Inquérito, tudo estando a demandar um esforço nacional que englobe os Poderes Públi-'
cos das esferas federal, estadual e municipal, as instituições públicas e privadas em geral, as instituições religiosas; as lideranças comunitárias e a comunidade. Todos _têm uma parcela maior ou menor de responsabilidade no enfrentamento do problema.
-
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No que diz respeitO às medidas atinentes à esfera legislativa, apresentaremos projeto de lei que consubstancie
algumas providências.
Arrolamos, a seguir, as principais propostas oferecidas, que fazemos nossas, sendo claro que algumas são
passíveis de se enquadrarem como providências a longo,
outras a médio, outras a curto prazo.
Seçào I

Esforço nacional conjugado dos Poderes Públicos das
três esferas, da iniciativa privada e da comunidade em
geral no sentido do combate ao analfabetismo e das carências habitacionais, sanitárias e educacionais de amplos segmentos da população nacional, e da obtenção de
maís jUstiça social e de condições mfriímas de vida digna
para todos, inclusive para os que habitam no campo e
nas pequenas cidades. Busca de um desenvolvimento
mais equilibrado e justo, ainda que menos acelerado.
Seçào II
Medidas voltadas para a detençao do êxodo rural e das
migrações, bem como da inchação das metrópoles e das
grandes cidades e do esvaziamento das pequenas e médias
cidades. Reformulação da estrutura agrária nacional, paralelamente a medidas de incentivos à fixação do homem
dõ campo. Ampliação das frentes de colonização e expansão da fronteira agrícola. Crescimento e modernização da agropecuária e da agroindústria. Divisão e difusão da propriedade, com assistência apropriada ao médio e ao pequeno produtor rural, com prioridade para
quem ocupa a terra para trabalhã-la. Equiparação da
previdência social rural à urbana. Encaminhamento das
migrações para ãreas de novas fronteiras agrícolas e de
implantação de novas destilarias. Política de incentivo a
salários adequadás, mãxime no meio rural. Unificação
do salário mínimo. Incentivo à implantação de mais escolas técnicas, inclusive no meio rural. Esforço para
combate à marginalização e para melhoria da qualidad-e
da vida urbana. Combinar os inCentivos aos investimentos necessários com oS distinadõs a investimentos geradores de empregos. Esforço para ãmpliação das oportunidades de emprego. Incentivo à organização do trabalhador, assim na cidade como no campo. Promoção de
equilibrado desenvolvimento regional. Polftica de desco-rrce-ntração industrial. -Reforma tributária, para reforço da capacidade de investimento dos Estados e Municípios. Implantação de pequenas comunidades urbanas ao longo dos eixos rodoviários. Legislação sobre lucro imobiliário.
Seçào III
Medidas voltadas para a problemática do menor em geral, especialmente do menor abandonado e do menor carente. Educação para a paternidade responsável. Incentivo à televisão educativa. Ampliação da rede escolar.
Política nacional para o menor. Esforço de defesa e fortalecimento da fam"ília. Criação do Ministério da
Família. Prevenção educativa na família, no sistema educacional, nos meios de comunicação social. Criarem-se
condições para a permanêilcia da mulher-mãe no lar. Incentivo à adoção em lares substituto e à colocação familiar com incentivo e ajuda financeira aos laressubstitutos. Provisão de recursos à famüia para cuidar
do menor. Interiorização da-ação preventiva da PUNABEM. Atendimento aos menores com situação irregular. Acompanhamento FUNABEM/Ministério do Trabalho, do trabalho do menor: carteira profissional, trabalho, ambiente. Melhorar qo_ndições dos menores desvalidos._Conc:entraçào de esforços no atendimento à infância e aos menores na faixa dos 10 aos 13 anos. Intensificação da implantação de creches. Algumas reformulações no Código de Menores, vísando à separação entre
menores e adultos delinqiientes. Abertura de novos escritórios da FUNABEM. Fortalecimento das estruturas estaduais para ensejo de repasse de recursos da PUNABEM. Incrementar a cooperaçãQ FUNABEMjentidade
privada de assistêncía.lmplantar unidades de triagem de
menores carentes_. _Combate à toxicomania infanta-
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juvenil, bem como ao respectivo tráfico. Incrementar o
tratamento de menores infratores em estabelecimentos
apropriados. Instituir Juizados e Tribunais de menores.
Criar presidias juvenis. Diminuir~ idade da responsabi-

lidade penal. Moralizar as FEBENs.
Serão IV
Mt?didas relacionadas com -o c_ompléio Pol!cfaMini.~tério Púhlico-Ju.stica. bem como com a execucão penal e o .~i.1·tema penitenciário. Unificação das Polícias Civil e Militar. Mais recursos materiais e humanos para a
Poltcia, o Ministério Público, a Justiça e o Sistema Penitenciário. Redimensionamento das tarefas e formas de
atuar d<l Polícia. Aumento tia capacidade da Polícia Civil e do policiamento oste11sivo. Criação das guardas municipais. Mdhoria da remuneração da Polícia e mais rigor na ~dcçào de pessoal. Atualizações pertinentes dã legislação penal e processual penal. Criação do Instituto
Nacional de Criminologia. Criação da Cadeira-de Criminologia nos Cursos de Direito e Sociologia. No Código
de Exc.:uções Penais: Instituir o exame criminológico
L'Umpulsório; definir os direitos do condenado; estipular
a~ ..:nndiçõe::; dt: trabulho; delinear a pedagogia peniten..:iária. Dar ênfase ao policiamento preventivo. Instituir a
espl'l'Hlli7.açào criminal dos jUízes. Instituir, no Código
de Pro.:csso Penal. a dispensa de fiança ao preso pobre.
Criar os juizados de instr1,1ção.o Instituir, n9 Código de
Execuçôcs Penais. completa reforma do sistema
penitcndário-prisionaL Instituir, no Ministério da Justiça. o Conselho de Polícia Penitenciária. Promover a
des~en1ralizaçào de prisões. Criar ~s colónias agrfcolas
pura n:edu~:-ando~. Criar os juízos de trânsito, Transformar ~ prisão-albergue em prisão domiciliar. Erigir casa
de ..:u:;lódia e tratamento. Criar Grupo Permanente de
Estudo Sobre a Violência na Sociedade Brasileira. Refon;t•r o poder dos Estados.. Instituir o controle do comt:r.:io de armamentos. Reforçar o _combate,aos diferentes tipos de esquadrões. Realizar a profilaxia dos presídios. Crwr condições para melhor cumprimento das _leis.
Melhorar o aparelho repressor. Aumentar os_contingentes de policiamento. Aprimorar a Justiça CriminaL Instituir a prisão cautelar_, Instituir os juizados de plantão
permanente. Instituir_ o estâ.gio acadêm~- obrig_a_tório
em de_legacius e juízos, Reforça~. no Código ~e Prqcesso
Penal, o poder investigatório do Ministério Público. Revogar a Lei nl' 4.6U. Vedaçã_o, no processo sumarfssimo,
de redaçào de memoriais pelas partes e de prazo ao juiz
para reda_ção de sentença. Restabelecer a prisão obrigatória em caso de pronúncia e de condenação. DesenvolM
ver esforços no sentido da certeza da punição em caso de
delito comprovado. Criminanzar a coiltiiVi:fiÇão de porte de arma. Enquanto não se unificam desenvolver política conjunta PMs/Polícias Civis. Instituição das vara_s_ regiOnais. Criminalizar o depósito de armas. Completar a
reforma do Judiciário para obtenção de Justiça mais
acessível, mais rápida e mais barata. Esforço nacional de
criação de_mentaiid8.de de respeito à Lei. Politica nacio-_
nal definindo o próprio poder de Polfcia. Incentivo à recuperação de delinqiientes via Religião. Construir penitenciárias regionais. Criar um sistema penitenciário de
grande capacidade e de baixo custo, Prisão e c:umprimento da pena o mais próximo Possível da cidade d_o_ delinqUente. Formar pessoal penitenciário especializado.
Traçar uma Política Nacional de Defesa Social, com metas a curto, a médio e a longo prazo.
Seção V
Medidas Relae:iona_das com os meios~de_ comunicação
de massa. Urgir o cumprimento do Código de Etica_--:Código Nacional de Regulamentação Púbticitâria (CONARP), subscrito pela ABERT e pela ABA (anunciantes). Substituição de filmes estrangeiros indutores de desregramentos de sexo e de extravasamentos de violência
por filmes nacionaiS, preferentemente de caráter educ:ativo. Incentivo à TV para colaborar na educação e na formação da consciência comunitária. Despertar o senso de
co-respomabilidade comunitária, bem como do autocontrole e do heterocontrole dos meios de comunicação.
Incrementar o diálogo entre diretores, autoridades púbUM
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case lideranças comunitárias no sentido da preservação
dos valores fundamentais da família. Incentivo à utilização mais construtiva c positivamente educativa das
novelas. Esforço por noticiários menos negativistas e
mais focalizadores de valores positivos e exemplares.
Contenções dos abusos pelas autoridades competentes.

Seçào VI
Esforço nacional de rest:Íbelecimento de uma reta escala de valores e normas superiores sociais, morais e religiosas. Prevenção ético-social da violência e da criminalidade, pela transmissão de reta sistema de valores e
princípios fundamentais. Redespertar o sentido da responsabilidade pessoal. Educação para o trânsito na _
família. na escola, nos meios de comunicação social. nas
entidades púb!ic<ts e privadas. Envolvimento _comunitário nas decisões de interesse comum. Esforço de redescoberta e revalorização da identidade nacional, de bases
cristãs. Esforço nacional de educação e reeducação, na
familia, na escola, nos meios de comunicação social, nas
associações e entidades públicas e privadas, nas igrejas e
comun_idades religiosas, no sentido dos valores humanos
e espiritüaís furidãmentak

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- 0 projeto lido, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito
criad:t pela Resolução n~' 1/80. será publicado e incluído
em Ordem do Dia, oportunamente, nos termos regimen~
tais.,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~'
Secretário.
E lido o Jeguime
REQL:ERIMENTO 'I• 317, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno. requeiro -o- desarquivamento do Requerimento no
196, de Jq82. feita a reconstituição do processo, se necess-ária.
Sala das S~sões. 15 de março de 1983.- Murilo Dada
-cf·SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O~ requerimento que vem de ser lido será publicado e incluído,
oportunamente, em Ordem do Dia.
Sobre a mesa_, requerimento que será lido pelo Sr. I~'
- Secretário.

t

lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 318, DE 1983

Pelo falecimento do nobre Senador JoséGuiomard re~
queremos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata _de voto de profundo pesar;
b) apresentação de coi:tdoléncias à familía e ao Estado
do Acre;
c) levantallll!nto da sessão.
Sala das Sessões, 15 de março de 1983.- Murilo Ba-

daró- Jorge Kalume- Mário Maia- Passos PôrtoHumberto Lucena- Itamar Franco- Martins FílhoGastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerirriento lido.
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi com grande pesar que SO!lbemos do falecimento,
ontem à noite, no Rio de Janeiro, do Senador José Guiomard, que deixa nesta Casa uma profunda saudade, não
só no .seio dos seus colegas mas de todos os funcionários
do Senado Federal e da imprensa aqui credenciada, tal o
cavalheirismo com que sempre se co-duziu nesta casa -do_
Congres1!0 Nacional.
José Guiomard era militar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo chegado ao posto de General, e Engenheiro
com especialização em Geodésia e Astronomia, o que lhe
valeu um trabalho eficiente e apaixonado na fixação dósJiniítes do Terri~§.!.Í9_ 'ªfp._sileJr.<?~. 20:~ E~.í.!}e_s .sulamericanos, como a Colômbia, Paraguai e Uruguai.
Mas, desde cedo, ele se vocacionou para a vida pública,

como Governador Qelegado da União_ no Território Federal do Acre e Governador do Território Federal de
Ponta Porã. Posteriormente elegeu-se, e reelegeu-se sucessivamente, Deputado Federal, pelo Terrifõrio do
Acre nas Legislaturas de 51 a 54, 54 a 58 e 58 a 62. Na
Câmara dos Deputados [ai um parlamentar eficien-te -rios
órgãos técnicos, participando ativamente dos trabalhos
das Comssões de Orçamento e de Valorização da Amazônia.
Mais adiante, continuando a sua vida parlamentar, em
1962, veio para o Senado como representante do Estado
dQ Acre, recém-criado por proje_to praticamente de sua
iniciativa, pois foi o grande idealizador da transformaçãO do Territôrio do Acre em Estado, tendo_ conseguido o rápido andamento da proposição respectiva não só
na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, e
obtido em tempo recorde a sua ,o;.anção_pelo então Presidente João Goulart, de quem era amigo e aliado polftico.
Eleito Senador da Rcpúb[ica em 1962, reeleg_e_u-se em
1970e 1978, atuando sempre no Senado Federal, além
do Plenário; nas Comissões de Segurança Nacional, de
Assuntos Regionais, de Transportes, CoinuilÍcações e
Obfas ____ Pú61icãs,-- Chegou a ser Presidente e_ ViCePresidente da Comissão de Segurança Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são esses, em rápidas
pinceladas, os principais traços biográficos do ilustre Senador José Guiomard que, como disse, com o seu desapiuedlTiento, deixa-nos a todos sentindo imensamente a
sua falta, pois se tratava de uma pessoa lhana, de um patriota, que deu tudo de si para defender, como acentuei
no início do meu pronunciamento, as fronteiras do Brasil ocidentaL

O Sr. Gastão AlüJler- Permite V.
O SR. HUMBERTO LUCENA nobr-e-Senador.

Ex~

um aparte?

Ouço, V. Ex•,

O Sr. Gastão Müller- V. Ex• já fala Pela Liderança
do PMDB, portanto, em nome da nossa Bancada. Mas,
pcs.sOülrfi'ente, _Queria deixar no:i A na is desta Casa a minha saudade do Senador José Guiomard, Já o conhecia
desde Deputado Federãl, e da sua existência tinha notí_c_i_as_,_no tempo do velho Mato Grosso, porqQ.C ele estava
ligado à história de Mato Grosso do Sul, pois de' foi,
como bem disse V. Ex~. Governador do extinto Território de Ponta Porá, que depois de criado_ foi descriado,
vamos dizer assim, e o Território anexado a Mato Grosso, hoj~ Mato Grosso do Sul. Ele foi Governador desse
Território. Ele era, como bem disse V.__Ex•, além de um
oficial de_ Engenharia, um ãstrõnomo,· um matemático.
era um homem de nível intelectual superior, em todos os
sentidos. E como político foi um vitorioso. Conquistan-·
do uma cadeira de Deputado Federal pelo Acre, ele foi
reeleito sucessiVas vezes, e o que distingue a personalidade do Senador José Guiomard, cuja memória homenageamos hoje, é a sua tenacidade. S. Ex• lutou, anos e
anos, num trabalho de convencimento do Poder Executivo, como do próprio Poder Legislativo, da necessidade
de transformar-se o Acre em Estado. Foi uma luta de
anos e anos, e que S. Ex•, felizmente ainda com vida e
saúde, viu concretizar-se e transformar-se no Estado do
Acre-. Tanto que para oS acreanos ele é uma espécie de
grande patriarca, e como Deputado, depois como Senador, ·nunca perdeu uma eleição, porque a história do
Acre, nessa sua etapa moderna, está a ele ligada indelevelmente, porque o Acre lembra José Guiomard. De
modo que são estas as homenagens pessoais e a de Mato
Grosso à memória desse notável homem público que,
iniciando sua carreira como militar, terminou-a brilhantemente como um grande polftico.
O-SR. HUMBERTO LUCENA- Fica, portaniO~"is
sim, Sf. Presidente, Srs. Senadores, registrada a sentida
hOmenagem da Bancada do PMDB no Senado Federal à.
memória de José Guiom;ud, que nós esperamos seja
transmitida pela Mesa, não só à sua família como ao_ Governo do Estado do Acre, que muito lhe deve por ter sido
inclusive seu criador.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badar6, para encaminhar a votação.

Muitas e muitas vezes, conversávamos sobre a nossa
Minas Gerais, que o vi nascer, que viu nascer meus pais,
e-recordávamos aqueles tempos de quando ele fez o serviço militar, a sua Escola Militar em Barbacena, o seu
conhecimento sobre a nossa Juiz de Fora, sobre o nos!)o
Estado.·
A Nação neste momento se entristece com o falecimento do Senador José Guiomàrd, cuja existência, seja
como pessoa, seja como homem público, balizou~se permanentemente pelos parâmetros inarredáveis da dignidade, da honradez e do estrito cumprimento do dever de
cidadão e de legitimo representante do povo.
Sua cãtreíra política pontificou sempre pelos inestimáveis serviços prestados ao seu querido Acre e ao Brasil, a
quem serviu com dedicado amor e patriotismo.
Além dos laços de amizade e companheirismo que nos
ligavam, José Guimord nasceu no meu Estado de Minas
Gerais, na Cidade de Perdigão, a 23 de março de 1907,
onde fez o estudo primário, tendo realizado o secundário
na Escola Militar de Barbacena. Já o disse aqui o Sena_dqr Mudlo Badaró que nós representantes de Minas Gerais o estimávamos e lamentamos muito a sua morte.
Transferiu-se mais tarde para a Capital da República, cursando a Escola Militar de Realengo, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a Escola Técnica do Exército da
Praia Vermelha, tornando-se, pois, militar e engenheiro,
especializando-se, posteriormente, em Geodésia e AstroiRflfiia.
Sua vida política iniciou-se em 1950, elegendo-se com
exp-res-siva votação Deputado Federal pelo então Território do Acre, na legenda do antigo Partido Social De~
mocrático, _ ~eelegendo-se, sucessivamente, para este
mandato, até 1962, quando, candidatando-se ao Senado
Federal, vence_u, galhardamente, as eleições.
Seu trabalho fecundo e operoso credenciou~o a buscar
a ·reeleição senatorial em 1970, já pela então ARENA.
Exerceu também o cargo de_ Governador do._Territóriodo Acre e de Ponta~Porã, sendo o autor do projeto que
criou o Estado do Acre.
--Relevante trabalho para o País, no campo das relações
exteriores, -deixou o ilustre Senador, partícípando corno
membro das Comissões brasileiras_ demarcadoras de limites com a Colôrribia, Paraguai e Uruguai.
Na Câmara dos Deputados, ocupou postos nas Comissões de Orçamento e de Valorização da Amazônia~
No Senado, foi Více~Presidente da Comissão de Segura-nça Nacional, membro efetivo das Cõmissões -de Economia,_ Finanças, Saúde, Transportes, Comunícações e
Obras Públicas.
Esteve no exterior em várias e importantes missões oficiais, como observador da Conferência Interparlamentar
em_ W~shington e Palma de Majorca; como chefe da
Subcomissão de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados e, a convite do Departamento de Defesa dosEstados Unidos; e como coiwidado pelo Gov-erno Espanhol visitar aquele país.
Recebeu as seguintes condecorações nacionais e internacionais; Medalha Militar de Bons Serviços (Exército);
Medalha Almirante Tamandaré; Medalha do Mérito
]'lavai; Me:dalha Cruz Boiacá, da Colômbia; Meda~ha do
Mérito 9o Paraguai; Medalha Rio Branco·; Medalha
Mareclial Hermes; Medalha do Pacificador, dO Exército;
Medalha da Lagunha e Medalha Tauturgo, do Ministério da Justiça. - ---Publicou _as seguintes obras: "CinqUentenário do Tratado de Petrópolis", "Mensagem do Acre", "Territórios
Federais" e "Grandezas e Misérias".
Este eXfraor_dinário desejo de servir à Nação, a que se
dedicou com alma e entusiasmo, habilita-o, inquestionavelmente, a merecer as maiores homenagens dos bZ.asileiros, e,_ particularmente, do Congr"esso Nacional, o que
consignamos nesta triste tarde, da tribuna do Senado, levando nossas condolências e pêsames- Sentidos à sua viúv-.t Dona Lydia e seus filhos, na certeza de que sua memória será cultuada pelos pósteros.
_Era o que tinha a dizer. (Muito bem.')

O SR. MURILO BADARú (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~do peregrinava pelo Estado de Minas Gerais,
cheguei, num determinado dia, à pequenina cidade de

PerdigãO, localizada no Oeste mineiro. E, ali, causou-me
grande alegria verificar com que satisfação proclamava o
Prefeito e proclamavam os habitantes daquela cidade a
honra excepcional de_ter_s_ido aquela pequenina urbe mi-

neira a cidade natal .do Senador José Guiomard.
Nasceu ele em Perdigão, quando ainda Perdigão era
distrito de Santo Antônio do Monte, e o destino acabou
impulsionando o jovem militar para as aventuras profis~
sionais do desbra:vamento do Oeste, missão que de certa
forma causava grande excitação aos oficiaiN:ngenheiros
e especializados em geodésica do Exército, porque alí o
Marechal Rondon escrevera uma das mais belas epopeias da história brasileira.
E José Guiomard, moço ainda, militar, formado em
engenharia, dirigiu-se p<ira aquelas paragens para ali não
só prestar relevantes serviços àqueles longínquos recantos da Pâtria brasileira, na assistência à população, na
demarcação definitiva das nossas divisas, na criação de
uma consciência nacional indispensável a que o processo
de ocupação não se fizesse apenas por uma mera -declaração diplomática ou por um mero ato legíslatiVo.
E foi assim, Sr. PResidente, que José Guíomard foi
construindo a sua vida, toda ela voltada para o serviçO
da Pâtria.
Militar, fez~se político, e foi aqui, na Câmara ôos D~
putados e no Senado, que a sua figura adquiriu uma
nova dimensão, pois que no exercfcio do mandato, discreto, austero, probo, fiel aos princípios que s-empre informaram a sua existência c_omo_ militar_e como político,
ele participou de todos os trabalhos do Congresso brasileiro.
Quem o conheceu nos últimos anos, já combalido pela
grave doença, que acabou o levando à morte, ontem,
chegava a se emocionar com o enorme sacrifício pessOal
que ele, muitas vezes, fazia para atender às indispensáveis e irrecusáveis corivocações-de sua Liderança. Mesmo doente, nunca faltou ao serviÇo" da Pátria, nunca deixou de ser fiel às suas idéías, nunca deixou de ser leal ao
seu PartidO-.
Mas é, Sr. Presidente, no trabalho feito em favor do
Acre que o seu vulto adquire dimensões eXti-aordlriãrias.
Foi ele o principal artífice, IoTCle O criado!, ànteS que o
propugnador, da criação do Estado do Acre, que fica devendo a José Guíomard os serviços rriaiS relevantes.
Aqui nesta Casa e na Câmara dos Deputados, como
também assinalaram os Senadores Humberto Lucena e
Gastão MUller, José Guiomard, deixou vivas admirações
e profundas afeições pessoais. Quem se recOrda dele, há
de sempre ver o seu vulto esquálido, altivo, ereto, e
sobretudo modesto, como convém à República. Homem
suave no trato, doce no convivia com os companheiros,
era todavia um combatente inflexível quando se tratava
de defender os interesses maiores do seu Estado do Acre.
Pois bem, Sr. Presidente, a morte o retira do nosso
convívio, e ele deixa ao Congresso brasile-irO exemplos
extraordinários de bem servír à causa· pública.
Em nome da Maioria, em meu nome pessoal, creio
que em nome do Estado de Minas Gerais, queremos deiw
xar consignados nos Anais da Casa os votos do nosso
mais profundo .pesar pelo falecimento daquele grande
homem público mineiro, que" Serviu ao-Acre·, serviu ao
Brasil. Muito obrigado (Muito bem!)
O Sr. Itamar Fr8nco- Peço ã palavra, Sr, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO {Para encaminhar a votação sem revisãO do orador.) Sr. Presidente e_Srs. Senadores:
O nosso Líder, Senador Humberto Lucena, já fB.fou
pela Bancada, mas eu não poderia ·deixar de dizer alguma coisa sobre José Guiomard.

O SR. PRESIDENlE-(Martins Pilho)- Com a-palavra o nobre Sen~ador Passos Pôffo.
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O SR. PASSOS PÚRTO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do ·orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores: _
Vim esta tarde a este Plenário subscrever o requerimento de condolênCia-S de nossa Casa, pelo desaparecimento de uma das figuras mais ilustre& deste SOdalício.
Conhe~i o nobre Senador José Guiomard quando ainda Deputado. Fui co-autor do seu projeto que, aprovado
pela Câmara dos Deputados e pelo Seilado Federal, sancionado pelo então Presidente da República, transfornl_Ou aquele Território no grande Estado do Acre.
Admirou~me sempre n~quela figura de homem discreto e simples a grandeza da sua pertinácia, a sua paciência, lutando junto a cada parlamentar para convencê-lo
da opOrtunidade da transformação do Território em Estado.
Naquela conjuntura, o meu Partido, que era de oposição, não aprovava a criação do Estado do Acre, porque acreditava que seria um pesado ônus à União aresponsabilidade da manutenção daquele Estado, até ele
atingir a sua autonomia económica e administrativa.
Mas, pelo espírito de descentralização que deve existir
no Brasil, pela vocação que nós todos devemos ter para
entregar a responsabilidade aos governos de origem, pela
filosofia que deve presidir a administração pública brasileira, entendi que deveria divergir da orientação do meu
partido, naquela época, e apoiar o então DepUtado José
Guiomard. para que ~!e criasse o histórico Estado do
Acre, ao qual ele já Hnha servido como engenheiro militar, na determinação das divisas com a Colômbia e com
outros paJseSliiriítfofeS,- fãzendo, no final, um tfab~Jho
de avaliação do Tratado de Petrôpolis, o tratado que deu
ao Brasil a condição de receber, através da bravura de
Plácido de Castro, aquela área do território brasileiro retomado do litigfo com a Bolívia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que o Senador
José Guiomard escolheu um dia como este de hoje_, singelo e solifárío, ele que era tão simples, para desaparecer
do nosso convívio.
Em nome do meu Estado, em nome dos seus companheiros, dos seus admiradores, do pequeno Estado de
Sergipe, quero trazer nesta tarde o meu apoio e o meu
voto ao requerimento de_ condolências, enviando a sua
família ao Governo do Acre, inserindo nos Anais da nossa Casa, o voto de profundo pesar pela perda deste gran- de:_brasileiro,
Era o que tinha a.dizer. (~uito bem!)
o_-SR. PRESIDENTE (Martins Fili].o)- Con_cedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para encaminhar a votação.
O SR. GABRIEL HERMES (Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadpres, conheci, em 1946,_quando chegava ao Acre com
uma Delegação de Parlamentares que visitava aquele Estado, José Guíõinard. Fui surpreendido, ao ser recebido
na Capital do atual Estado do Acre, por essa figura simpátiCa -qUe nos deixa hoje, que, no meio de tantos outros
conipanheiros e amigos, virou~se, sem nunca nos termos
encontrado, e disse: "este é meu hóspede, vai comigo
para o Palácio". Surpreendeu-me, já tantos anos passa-dos, 1946. No PaiáciO, fuí encontrar o jornal oficial do
Estado,_ naquele tempo Território, jornal que me foi en~
tregue pelo Õosso querido e saudoso José Guioma:rd,
dizendo-me; "semlhe_ter pedido autorização nem pagar
nada, mas pelo o que o Sr. faz em defesa deste Território,
venho abusando e publicando, com regularidade, semanalmente, todos os trabahos que o Sr. divulga pela cadeia dos "Diários Assõcíados".
Desde aquela época ·até a última vei que· estive com
José_Guiomard aqui, nesta Casa, conservamos uma boa
amizade. Passei a ajudá-lo muito q_uando êramos ambos
deputados, e sempre companheiros, sempre amigos, e eu
sempre admirando o homem honrado, amigo do seu País
e do Território que goverriou e do Estado que ajudou a
criar.
Deixo aqui o rrieu abraço para sua Família, a saudade
-que ele deixou para todos nós, e transmito o abraço de
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todos os amigos do Pará, porque José Guiomard era
para nós um companheiro e um amigo paraense. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÜNIOR (Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, tomba na escassa floresta política do Brasil um
admirável espécime, o jequitibá, Nenhuma outra árvore
pode simbolizar figura extraordinária, pois nem a implacável condenação do tempo nem os vendavais da vida
conseguiram fazer dobrar aquela erecta figura~ Disse
bem Murilo Badaró: nem mesmo a tenaz moléstia que
minava o seu organismo, que combalia a sua vida, conseguiu fazer dobrar aquela figura. E não há nada a que se
pudesse comparã-lo, senão a essa árvore que cresce erecta e se destaca nas florestas.
José Guíomard nasceu nas Minas Gerais, te'\!e o priVilégio de nascer nas Mina~ Gerais, naquela grande universidade política, a maior do BrasiL
Certa feita, quando um filho pensou em seguir o·s mesmos caminhos que tracei para a minha vida---,- e a todos
os filhos, adverti - ftz-lhe mesmo uma pregação, mostrando que a política era muito mais um sacerdócio do
que mesmo uma atividade, uma profissão. Desestimuleios, a todos. Cheguei mesmo a afirmar que esta era uma
herança que eu não desejava legar, morreria comigo, não
sei se pOr ego(smo ou porque não desejava que os meus
rebentos sangrassem nas estradas espinhosas da vida
pública os seus pés, e sofressem, como todos nós sofremos, as atribuições, as angústias que a vida pública nos
prepara.
No entanto, os jovens não aceitaram, às vezes, os nossos conselhos. Olham apenas para as nossas vitóriaS.
Não participam dos momentos difíceis de nossas vidas.
O filho não tomou o conselho. Sugeri-lhe fosse fazer um
estâgio nas Minas Gerais, fosse para a terra de Magalhães Pinto, que neste momento va1 entrando neste Plenário, Magalhães Pinto que pode simbolizar o político
mineiro na sua expressão maior, Magalhães ,Pinto que é
o exemplo do político vitorioso, do politico sofrido, do
político que se preparou na gr'aJfde universidade de Minas Gerais.
Aquí estão conterrâneos de José GuiOmãrd. Quem
pode superar - a verdade é esta, vamos vestir a roUpagem da modéstia, e até do reconhecimento e da justiça-:quem pode superar nesta Casa a figura do mineiro "Itamar Franco, que permanece entre nós, continuando, brilhantemente, uma carreir:a que, embora relativamente
curta, jã fez históriª na pOlítica do mais politizado Estado brasileiro. Quem pode superar a Murilo Badaró, talento fulgurante que a todos os instantes está-nos a fornecer lições de civismo, de coragem, de bravura, -sobretudo, daquilo que Deus lhe deu, e lhe de_u de sobra- inteligência.
Minas Gerais é a grande escola. José Guiomard não
faltavam essas qualidades.
Embora percorrendo caminhos diversos, imaginOU sermilitar. Na velha Escola de Barbacena, fez os preparatórios, consciente de que iria ingressar definitivaniente
na carreira militar. Em seguida vai para Realengo, e é
declarado aspirante. Depois de um brilhante curso, recebe a Espada de Caxias. Não fica ar a sua _vocação para a
carreira das Armas, que se confundia também com a
própria carreira -da Engenharia. Especializa-se em Geodésia. Díploma-se na Escala Politécnica do Rio de Janeiro em Engenharia Civil. Estava o_ homem preparado
para o exercício da profissão que sonhou, a carreira militar, e da outra que considerava um complemento, a engenharia.
Mal sabia que uma encruzilhada o aguardava.
Percorreu, ainda jovem, as mesmas picadas, os mesmos ínvios e espinhosos caminhos que o General Rondon, o grande Geheral Rondon, percorreu. E tiíngllém
mais pode ter o título de substituto do General Rondon
do que essa figura que hoje se despede deste mundo, porque nós acreditamos qUe o outro ê merlior do que este, e

e!e, naturalmente, receberâ ·a compem.ação naquele
mundo de paz para o qual Deus o chamou. Mas, dizia,
foi ele __que, nas suas peregrinações, atravessou e yadeou
rios, adentrou florestas imensas e enfrentou os animais
ferozes que naquela região havia em tão grande quaritidade. Aquela figura minúscula e_ ereta - minúscula no
físico, que a doença tenaz ainda fez mais minúsculo -adentra o Oeste, traça linha&, constrói ligações telefônlcas, prepara picadas para a implantação de ferrovias e
chega ao Acre. Era a encruzilhada que ele estava esperando, era aquele outro chamamento que ele ainda não
havia escutado, era aquela votação que ainda não tinha
despertado na sua consciência, Cra homem do diâlogo.
Quem teve o privilégio, como tive, de lidar com S. Ex~
era um privilégio, Sr._ Presklente, conversar com José
- Guiomard - sabia que- ere- era um- poço de cultura, e,
sem dúvid~ alguma, ouvir aquela sua voz suave, era o
mesmo" qüe escutar uma voz de-anjo. Era sempre modes_to. Erigiu a modéstia como fanei, como luz da sua existência. No sext6 andar-do bloco "G" ele convivia com a
sua dedicadíssima companheira. Quantas vezes eu o visitei, qUantas vezes fui com ele conversar e notava o carinho daquela companheira que ele, por certo, sonhou
para os últimos momentos da sua vida.
Chega José Guiomard _do Acre, e a política, com seus
tentáculos dominadores e aprisionadõres, Chama-O parao exercício da mais nobre:, _da mais empolgante, da mais
sofrida, da mais difícil das missões do homem. Mangabeira, que como ele era engenheiro, dizia que como engenheiro só cons_truiu castelos no _ar, Teve menos sorte do
que seu companheiro José Guiomard, que ainda construiu picadas, linhas de telefone, fez mapas, delimitou
territórios, enfim, exerceu sua atividade profissional.
Mas a política o tragou. Os_ tentáculos da arte de administrar os povos segurou-o definitivamente. Governador dos Territórios de Ponta Porã e do Acre, Senador,
Deputado Federal, apresenta um projeto criando o Esta__ do do Acre. Vê seu projeto vitorioso, e o defende bravamente, chegando também a alcanÇar a vitória no Senado da República.
Criado o Estado do Acre - são as coísas dã política, naquela época o cidadão podia disputar duas cadeiras - S.
Ex• disputou a cadeira de Governado_r e a de Se~_ador da
RepúbliCa. Concorreu com o Líder trabalhista, uma das
grandes figuras da política brasileira, Oscar Passos. O
Estado que S. Ex~ havia criado o preferiu, o desejou no
Sena-do da República, ta"ivez atê, quem sabe. "iolentando
o seu desejo. A política é assim! Eu diria que ela- podem até julgar um pouco forte- é Uma amante exigente,
que--quer tudo e às vezes nega tudo. Já aí não foi tanto assim, ela não atendeu aos anseios de José Guiomard, mas
o mandou para a mais alta Câmara legislativa do País.
Aqui ele viveu, aqui nós convivemos como ele, aqui nós
ouvimos as suas lições diuturnamente. QUem não o confemplãva naquela porta ou naquela outra? Já a moléstia
não permitira que ele desse os passos que deu nos tempos
em que adentrava a floresta viva, trêmulo, esquálido,
CQID.O_disse_o Senador Murilo Badaró, mas erecto. Jacarandá_ perdia, jequitibá perdia as folhas e grande parte
daquele que alimenta o caule, emagrecia a olhos vistos,
mas -a_ inteligência, pelos menos antes do r~so parlamentar, estava inteiramente lúCida: Uma palaVra a rev_elar uma cultUra, que S. Ex• escondia atrãs daquele biombo que formou em torno de si, era a modéstia, a marca
principal da sua cultura.
Poderia falar eSta tarde inteira. Pode!ia descreVer,
com minúcias, a vida de um hOmem que, militai e engenheiro, se transformou em político por vocação, por imposição da sua terra e da sua gente e honrou a política, e
enobr~u a profissão, a ativ"idade, até oS últimos suspiros da sua vida. Do Senado, não quis afaStar-se. Nunca
faltou a uma votação, mesmo que estivesse nO leito de
dor. Levantava-se e não apar~ntava, sequer, que dentro
de si a tenaZ moléstia o alquebrava e as dores eram tantas que ao invês de tristeza, S. Ex• esboçava sorrisos.
Quantas vezes eu o vi sOrrir dãquera: cadeirinha, ali, sentado? Quantas vezes percebi que aquele sorriso era uma
forma d~ §:. Ex• receber de Deus a dor que, realmente,

e_ra a que ~entia? Ai dos homens que chegam à si! uação
de transformar a dor em sorrisos! Jà começam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a abeirar-se da própria santidade.
Durante o tempo em que eu o conheci, ele foi um santO. Um santo a nos dar conselho, nunca o vi irritado,
nunca o vi maldizendo alguém, nunca ouvi proferir uma
palavra mais agressiva,_ urna palavra de censura a ninguém. Era como se ele vivesse num mu:-~do que ele transformou, vestindo a roupagem do sofrimento. E em torilo
dele gritavam o quê? Homens bons, homeus santos., ele
etã apenas, o pecador.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se há um homem que
ensinou muito mais com o exemplo do que com a palavra, esse homem foi José Guiomard, que muitos não chegaram a conhecer. Mas aqueles que o conheceram sabem
que_el.l estou apenas tentando fazer, na homenagem última sem palavras exageradas, um modesto esboço de um
homem que pode servir de paradigma à sua geração, que
pode servir de baliza, de exemplo, aos que se dedicam à
espinhosa, à angustiante mas apaixonante carreira políti-

ca.
Sr. Presidente, o Líder da Maioria falou: o Líder do
PMDB também, __ yª-rios companheiros manifestaram o
seu sentimento e a sua saudade no dia de hoje. Quando
V. Ex• transmitir esse sentimento e essa saudade, diga à
Dona Lídia que o nome dela foi lembrado como aquele
anjo dedicado, como aquela enfermeira que até víamos
- Com asas angelicais, tal o cuidado que dedicou ao seu
companheiro até os últimos momentos.
Tomba, Sr. Presidente, um grande j_ª-carandá na escas~
sa floresta política do Brasil, uma dessas ârvores frondosas que dão frutos, que dão sombra, que apontam para o
infinito. Q_ue Deus o receba naquele lugar que ele conquistou, que ele merece, santo que foi nos seus últimos
dias. Que Deus abra as portas do céu e que os anjos cantem os mais lindos cânticos, na hora em que o espírito de
José Guiomard, deixando seu corpo sepultado nos sete
metros de fundura do seu túmulo, alçar ao infinito, hosanas_ ao homem que_dignificou a engenharia, hosanas ao
homem que dignificou a carrreira militar, hosanas ao homeni que foi paradigma da política brasileira. (O orador
- é cumprimentado.}
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento.
_ -Os Srs. Seil-ãdores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A PreSidência se associa às homenagens prestadas ao
insigne desaparecido, em nome da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência designa para a Ordem do Dia de amanhã as matérias
constantes da pauta de hoje, que deixaram de ser votadas
em virtude do levantamento da sessão, assim con~stituída

ORDEM DO DIA

(Em Regime de Urgência- Art. 371- C, do Regiffiento Interno)

Dis~ussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 151, 9e 1982 (n"' 6.766/82, na origem), que
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regioital Eleitoral do Estado do Paraná e dá outras
providências.
(Dependendo de Pareceres das Comissões de Serviço
Público Civil e de Finanças).
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n"' 108, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canelas, solicítando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqutvamento do Projeto de Resolução n"' 42, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a
elevar em CrS 180.975.100;00 (cento e oitenta milhões,
novecentos e setenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
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Votação, em turno únicO, do Requerimento n"' 120, de
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, rios termos
do art. _367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 151, de 1982, de sua au~
toria, que revoga o DecretoM[ei n"' 1.910, ·de 29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre contribuições para o
custeio da Previdência Social.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 121, de
1983, de autoria do Senador Benedito Canelas, solicitan-~-
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 154, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT)

a elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 122, de
1983, do Senador Peoro Simon, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 155, de 1982, de sua autoria, que fixa prazo para atualização de valores previstos em tabelas de incidêncía do ímposto sobre a renda na
fonte e dá outras providências.

6
Votação, em turno único, do_ Requerimento n"' 123, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 156, de 1982, de sua autoria, que denomina_ .. Rodovia Euclides da Cunha" a ro~
dovia federal BR-364 que liga as Cidades acreanas do Rio
Branco e Cruzeiro do Sul - Fronteira com o Perv.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 124, de
1983,_de autoria do Senador Benedito Canelas, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnt~;;rno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 158, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis
(MT) a elevar em Ct$ 73.169.900,00 (setenta e três milhões cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros)
o montante de sua divida coosoli®da.

Votação, ein turnO único, do Requerimento n"' 126, de
1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 171, de 1982, de sua autoria, que institui zona franca na cidade de Cruzeiro do
Sul, Município do Estado do Acre, pelo prazo que especifica, e dá outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 127, de
1983,_do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado _n~ 224, de 1982, de sua autoria. que autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos
superiores que menciona no MunicípiO de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre, e dã outras providências.

10
Votação, em turno único-,- do Requerimento n"' 129"; de
1983, db Senador Raimundo Parente, solicitando, n~s
termos do art. 367 do Regimento Intefrio, o desarquivamentodo Projeto de Lei do Senado_n"' 51, de 1981, de sua __
autoria, iJ.ue dá nova redação ao § 1"' do art. ~9 da Lei n"'
5.998, de 1.4 de dezembro de 1973, que regulamenta o-di·
reito autoraJ no Brasil.
11
· Votáçào, em turno único; do ReqUerimento n9 130, de
1983~ do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento dQ Projeto de Lei do Senado ll"' !S2, de 1981, de sua

autoria, que dispõe so_bre a cobrança de _contas ~e ~ner
gia elétrlca, ãgua, gás e telefOne, pelas empresas concessíOnãrias de serviços-públicos e -dá outras providêncTas.

li
Votação, em turno único, do Requerimento n9 131, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivame-nto do Projeto-de Lei do Senado n"' 76, de 1981, de sua
autoria, que altera dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho.
13
--Votação, em turno único, do'RiqUer!mentO n"' 132, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 199, de 1981, de
sUã a~-Únia, que dispõe sobre apuraçãá de Saldos disponíveis -em caderneta de poupança e dã outras providências.
14

turno único, do Requerímento n9 133, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado _n"' _304, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre o s~ço de vigilância em
navios, por vigias portuários e determina outras providências..
Vo_tação,_~m
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Votação, em turno único, do Requerimento n"' 139, de
1983, do Senador Márío Maia; solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 51, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo à
Lei~~~ 6.162, de 9 de dez_embro de 1974, que cria o Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá outras providências.
21

V-otaÇão, em turno único, do Rei(uerimenio n'i' 140, de
1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n"' 53, de 1982, de sua
autoria, que assegura à filha solteria, maior de 21 anos,
não ocupante de cargo público permanente, a pensão
temporária de que trata a Lei nq 3.373, de 12 de março de
!958.
22

Votação; em turno único, do Requerimento n9 141, de
1983, do SenadQr_Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado nq 60, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao
Decreto-lei -n9_l,923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legiSlação que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento SOcial - FAS.
23

IS

Votação, em turno único, do Requerimento n\1 134, de
1983, do Sellador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Serlado n"' 310, de 1981, de
sua autoria, que prorroga, por dez anos, o prazo assinado no art. 19 da Lei n"' 5.755, de 3 de dezembro de 1971,
que isenta do pagamento dos Impostos Predial eTerrito- ·
ria! Urbano e de Transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos por componentes da Força Expedicio-náda Brasileira.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 135, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do RegimentQJnterno, o desarquivarnento
do Projeto de Lei do Senado n'i' 17, de 1982, de autoria da
Senadora Laélia de Alcântara, que altera artigos do Có~i,go Civil (Lei n~' 3.071, de i"' de janeiro de 1916, com alterações posteriores).

17
Votação, em turno úriíco, do Requerimento n"' 136, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 19,_de 1982, de autoria da
Senadora Laélia_ de Alcântara, que dá nova redação ao
art. 370 do Código -GviL
18
Votação, em tur"f.íõ úilico, do Requerimento n"' 137, de
- --1983, do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regirilento Interno, _o desarquiva~ento
do Projeto de Lei do Senado n"' 41, de 1982, de autoria da
Se0adora Laélia de Alcántara,_acrescentando artigo ao
Decreto~lei n" 594, de 27 de maio de l969, que ihstitui a
Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências.

19
Votaçao;em._turno único, ào Requerimento n9 138, de
1983, do Senador Mário Maia, solicitan.do, nos termos
do art. 367 do Regirilento Interno-, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 42, de t 982, de autoria da
Sênádora LaéHa de Alcântara, que autoriza modalidade
de concurso de prognósticos da Loteria Federal, regida
pelo Q_çcreto~lei n9_ 404, de 27 de fevereir_p de 1967, e dá
,. QYJ~~s providências.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 142, de
1983, -do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 126, de 19_82. de
.sua autoria, que dispõe sobre o prazo extinto do Direito
de Lançamento do Imposto Sobre a Renda.
24

Votação, em turno único, do Requerimento no;. 143, de
1983, do Senador Mário Maia, soHcitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n"' 160, de 1982,_de au_toria
QaSenadora Laélia de A_lcántara, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analf~beto.
25
VÕtação, em turno úníco, do Requerimento n"' 144, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivaM
menta do Projeto de Lei do Senado n"' 187, de 1982, de
sua autoria, queT:rlstitui a Semana do Jovem, e dá outras
providÚtci!is·.

26
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 145, de
1983, de autoria do Senador AITonso Camargo, sorícítando, nos termos do ar~, 367 do Regimento interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 114, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba
(PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões,
seiscentos e s.eis milhões~ seisc_entos e cinqüenta e cinco
mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centa~
vos) o montante de sua dívida consolidada.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n" 146, de
1983, de autoria do Senado_r Affonso Camargo, solicitando1 nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
deSarcillívamento _do Projeto de Resolução n"' 164, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco
Beitrão CPR) eJt:Var
Cr$ 236.037.296,38 (d-uzentos e
trinta _e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa
e- seis cruzeiros -e frínta e oito centavoS) o -montante de
stiã divida consolidada.
-

a

-em

28
__V9.lação, effi turno- único, do Requerimento n"' 147, de
,.198_3, de aL,~-toria do Senad{lr Louriva! Baptista, so!icitan-
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do, nos termos do art. 367 do Regimento InternO, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 187, de J 981,
que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 3.530,501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos ·e um mil, ceriio e sessenta e três
cruzeiros) o montante de Sua dívida consolidada.

29
Votação, em turno único, do Requerimento n\1148, de

1983, de autoria do Senador J_.ou_rival Baptist-a.• solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 223, de 1981,
que autoriza o Estado de Sergipe a contratar t;>p~ração

de empréstimo externo no valor de uss-10,000,000.00
(dez mHhões de dólares norte-americanos) destinado ao
programa de investiinento do estado.
30
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 149, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
dcsarquivamento do Projeto de Resolução n9 11, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba
(PR) a elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oitenta
e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem
CrUzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

31
Votação, em turno único, do Requerimento nl' !50, de
1983, de autoria do Senador Affonso Camargo;-sOiicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de_ Resolução n9 19, de
1982, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a
contratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norteamericanos) destinado ao progra_ma de investímentos
daquele estado.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a se!;sãQ.
(L_evanta-se a sessão à's 15 horas e 25 minutos.)

ATAS DE COM1SS0ES
COMISSÃO DE MONICIPIOS
!•REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 1983
Às dezesseis horas e- trinta· minutos- do dia três· de
março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costã," com a presença dos Senhores Si::naâores José Lins, Lomanto Jú~
nior. Jorge Kalume, Nelson Carneiro, PaSsOS -Pôito, Jutahy Magalhães, Gastão. Müller, Almir Pinto, Gaivão
Modesto, José Inácio e João Lobo, reúne-se a Comissão
de M unicípíos.
D_eiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadures Benedito Canellas, BeneditO Fiáeira,
João Lúcio, Jorge Bornhausen, Mário Maia, Tancredo
Neves, Marcelo Miranda e José Richa.
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento Interno, o Senhor Senador Lomanto Júnior declara aberta a reunião, comunicanQo que-a --mesma se
destina à eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão, para o biênio 1983/8"4.
Em seguida, o Senhor Presidente manda piov-idCriciar -a distribuição das cédulas e designa o SeO.hor Senador
Jutahy Magalhães, para funciOnar como escrUtinador.
Procedida a eleição verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Passos Pôrto .. , . , , , ·-L·-·-·~·--·-·-·-· 10 v_otos
Senador Lomanto Júníor .... , ..._...... ""'
l voto
Para Vice-Presidente:
10 votos
Senador Nelson Carneiro
Senador Jorge Kalume ............- r• • • • • l voto
Em seguida, são proclamados eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Serihores Senadores
Passos Pôrto e Nelson Carneiro.
Prosseguindo, o SenhOr Senador Lomanto Júnior,
convida o Presidente eleito, Senador Passos Pôrto para
assumir a presidência e dai continuidade aos trabalhos.
Conclui dizendo que espera que a gestão ora empossada,
sob a presidência do Senador Passos Pôitõ, leve a bom
termo os planos e as finalidades que levaram à criação da
CorriisSãO de Munícrpíos. Assumindo a presidência, o
Senhor Senador Passos Pôrto agradece a honra da esco·
lha do seu nome para presidir à Comissão:Agradece ao
Senhor Senador Lomanto Júnior a-amabilidade de suas
palavras e enaltece suas qualidades como grande municipalista que é, responsável pela criação da Comissão, esperando dar continuidade aos trabalhos da gestão anterior, dinamisando os seus trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniãO, la·
vrando eu, FranciSco Gonçalves. Pereira, Assistente da
COiiiissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE .CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PRIMEIRA REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 1983.
As dezessete horas do dia dois de março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da ComisSão, ria Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senhores

Senadores Murilo Badar6, José Fragelli, João Calmon,
Campos, José Richa, Severo Gomes, Itamar Fr-anco e
Helvfdio Nunes, Carlos Chiarelli, Carlos Alberto, GuiPedro Simon.
lherme Palmeira, Odacir Soares, Martins Filho e Amaral
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o RegiFurlan, reúne-se a Comissão de Constituição -e Justiça,
mento Interno, o Senhor Senador Amaral Peixoto deda- _
destinada a eleição do Presidente, do Primeiro-Vicera aberta a reunião, comunicando que a mesma destinaPresfdente e Segundo-Vicé-Presidente.
se à eleição do Presidente, l9 Vice-Presidente e 2q ViceDeü.am de comparecer por motivo justifiCado, os Se-Presldente .da ComissãO, para o b-iénio 1983/84.
nhores Senadores Aderba1 Jurema, Marcondes Gadelha,
Em seguida, o Senhor Presidente_manda providenciar
José Ignácio, Pedro Simon, Hélio Gueiros e José Richa.
a distribuição das cédulas e designa o Senhor Senador
Na forma do§ 31' do artigo 93 do Regimento Interno,
José Fragelli para funcionar como escrutinador.
Concluída a votação, passa-se à apuração dos votos
assume a presidência o Senhor Senador José Fragelli que
qu~ apresenta o seguinte resultado:
_decl-ª.[a ins~alada a Comissão. Em seguida anuncia que
procederá a eleição do Presidente, Primeiro-Vice- - - Pai"ii" Presidente:
_Senador Luiz Viana ....... ~ . . . . . . . . . . . . . ll votos
Presidente e Segundo-Vice-Presidente da Comissã_o para
Voto em branco ........ -~...
1 voto
o biênio 1983 a 1984.
Para i"' Vice-Presidente:
Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor PresidenSenador Saldanha Derzi . , . , . . .
11 votos
te convida para funcionar como escrutinador, o Senhor
Senador Pedro Simon ........ ~ .. ~-. -. •-...
l voto
Senador Amaral Furlan. Procedida a eleição verifica-se
Para
2r
Vice-Presidente:
o seguinte resultado:
Senador Amaral Peixoto ..... , ..... , ..... 11 votos
Para Presidente
Senador Virgílio Távora ... , . , ..... ~ ~·· . I voto
Senador M urilo Badaró . . . . . . . . . . . . . . . . lO Votos
Após proclamar eleitos Presidente, JY Vice-Presiáente
Para 11'-Vice-Presidente
e 2~' Vice-Pfesidente, respectivamente, os Senhores SenaSenador José Fragelli ..
lO Votos
dores Luiz Viana, Saldanha Derzi e Amaral Peixoto, o
Para 29- Vlce-Presidente
Senhor Presidente eventual convida o primeiro a assuinir
Senador Helvídio Nunes ..
9 _Votos
a
direção dos trabalhos.
São proclamados- eleitos Presidente, l~'-Vice
ASsumindõ a Presidência, o Senhor Senador Luiz ViãPresidente e 2Y- Vice-Presidente, respectivamente, os Sena agradece, em seu nome e dos Senhores Senadores Salnhores Senadore Murilo Badaró, José Fragelli e Helvfdanha Derzi e Amaral Peixoto, a honra com que foram
dio Nunes.
distinguidos e manifesta sua disposição de exercer tão
Prosseguindo, o Senhor Senador José Fragelli convida
elevado cargo em estreito entendimento com seus como Presidente eleito, Senador Badaró para assumir a prepanheiros.
sidênCía e- dar- continuidade aos trabalhos. Com a palafinalizando, o Senhor Presidente comunica que as
vra o Senhor Preside_nte àgradece a escolha do seu nome
reuniões ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, às
para exercer tão importante missão e espera corresPononze horas.
der a indicação de seus pares.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, laA seguir, o Senhor Presidente anuncia que as reuniões
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
oraif:!~riãS da- COrriissãci serão realizadas às quartasda Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
feiras às 9:3G (nove horas e trinta minutos).
assüiil.da pelo Senhor Presidente e demais membros preNada ma_is havendo a tratar, encerra-se a reunião, lasentes.
vrando eu, Ronald Cavalcante GcH:~.ç..alves, Assistente da
COMISSÁO DE AGRICULTURA
Comissão, a presente Ata·, que lida e aprovad~, será assiI• REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO,
nada pelo Senhor Presidente e demais membros prese1t·
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 1983.
tes.
Às onze horas do dia três de março de mil novecentos
COMISSÃO DÉ RELAÇOES EXTERIORES
e oi~~nta e três, na Sala de Reuniões da COmissão, na Ala
t• REUNIÃO (INSTALAÇÃÔ),
Senador Nilo COelho, presentes os Senhores Senadores
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 1983.
Martins Filho, Álvaro Dias, João Castelo, Mauro Borges e Gaivão Modesto, reúne-se a Comissão de AgriculÃs dezessete horas do dia dois de março de mil novetura.
centos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, õs Sena Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senhores Senadores Benedito Canellas e João Lúcio..
nadores João ~almon, -João Castelo, Loucival Baptista,
De acordo com o quç preceitua o§ 31' do art. 93 do ReMarco- MaCiei, Saldanha Derzi, Aloysio Chaves, Luiz
gimento Interno, assume a Presidência o Senhor Senad_or
Viana, Amaral Peixoto, Virgílio Távora, Murilo-Badaró,
Mauro Borges, que declara instalada a Comissão.
José Fragelli e Loi:nOOlto Júnior, reúne-se a Comissão de
Em seguida o Senhor Presidente anuncia que vai proRelações Exteriores.
ceder à eleição do Presidente e Viçe-Presidente da Co_DeiXãm de c(ú:i:J.pareCer-!:ior motiVo juStífi.Cado, os SeInissào, para o biênio 1983/84. Distribuídas as cédulas
nhores Senadores Tarso Outra, Dinarte Mariz, Roberto
para votação, o Senhor Presidente convida para funcio-
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nar como escrutinador, o SenhOr Senador Martins

Fi~

lho.
Procedida a eleição, veriflca~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Álvaro Dias .... ~·-~·-~· •.. -~. ~~~.. 5 v-otos
Para Vice-Presidente:

Senador João Castelo ...• -~-~-~~- -~~~~.-. 5 votos
São proclamados eleitos, Presidente e Vice-Presidente,
respectiv-amente, os Senhores Senadores Álvaro Dias e
João Castelo.
Prosseguindo, o Senhor Senador Álvaro Dias assume
a Presidência e agradece a seus pares a distinção com que
foi honrado para exercer tão importante_cargo, e propõe
que as reuniões ordinárias sejam realizadas às terçasfeiras às U:OO horas. Não hã restrições e a proposta é
aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sérgio da Fons_eca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e demais mem bras
presentes.
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
1• REUNIÃO, REALIZADA E:M
3 DE MARÇO DE 1983
(Instalação)
Às dezoito horas do dia três de março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores: Gabriel Hermes, Alberto
Silva, Marcos Maciel e José Uns, reúne-se a Comissão
de Assuntos Regionais.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Albano Franco, Carlos Chiarelti e Fâbio Lu_cena.
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o dispositivo regimental, o Senhor Senador Gabriel Hermes declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se
destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente determina sejam distribuídas as cédulas de votação e designa para funcionar
como ex.crutinador o Senador José Uns.
A contagem de votos apresenta o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Alberto Silva ...... ~~ ....... ..
3 votos
Senador Gabriel Hermes .. , .........•.•... 1 voto
Para Vice-Presidente:

Senador Albano Franco ........... : . . . . 4 votos
Após proclamar eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Senador.es.Alberto_Silva e
Albano Franco, o Sr. Presidente _eventual convida o primeiro a assumir a direçào dos trabalhos:
Ocupando a Presidência, o Senhor Senador Alberto
Silva agradece a honra _com que foi distingüido, prometendo realizar um fecundo trabalho em estreito entendimento com seus companheiros, Esclarece, ainda, que as
reuniões da Comissão serão efetuadas às terças-feiras, às
10:00 horas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-s_e a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida_e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 1983
Às dezessete horas do dia três de março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre, Costa, com a presença .dos Senhores
Senadores Lomanto Júnior, João Lobo, Jorge Kalume e
Alberto Silva, reúne-se a Comissão de Redação.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz e Saldanha Derzi.
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento Interno, o Senhor Senador Jorge Kalume declara

aberta a reunião, comliilicando que a mesma se destin_.:i_à
eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão,
para o biénio 1983/84.
Em seguida o Senhor Presidente manda providerlciar a
distribuiçãO das cédulas e designa o Senhor Senadoi'-Alberto Silva, para fucionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o- seguinte resultado:
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niào para fixar Õdia e o horãrio das reuniões ordinárias
desta Comissão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da ComiSsão, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente e demais membros pre_sentes.

Para Presidente:

Senador Lomanto Júnior . ,
Senador. Claudionor Roriz

3 votOs
l voto

COMISSÃO DE ED:UCAÇÃO E CULTURA

3 votos

As dez horas do dia três de março de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Cos_ta, presentes os Senhores Senadores João Calmon, Luiz Viana, Aderbal Jurema, Gastão M0:11er, Alvaro Dias, Marco Maciel e José Ignãcio,
reúne-se a Ccirriissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Sarney, Tarso Outra, Eunice Michiles e Franco Montara.
De acordo com o que_ preceitua o§ 39 do art. 93 do Regimento Interno, assume a Pr~idéncia o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em s_eguida o Senhor Presidente anuncia que vai proceder à eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão, para o biénio 1983/84. Distribuídas as cédulas
para votação, o Senhor Presidente convida para funcionar como escrutinador, os Senhores Senadores Marco
Maciel e José Ignácio.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte- resUltado:

Para Vice-Presidente;

Senador João Lobo ........ .
Senador Claudionor Roriz ... .

l voto .

São proclamados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Senadores Lomanto Júnior e João Lobo.
Prosseguindo, o Senhor Presidente convida o Presidente eleito, Senhor Senador Lomanto Júnior, para assumir a presidêncüi- e dar continuidade aos trabalhos.
Com a palaVra, o Senhor Presidente agradece a honra da
escolha do seu nome para desempenhar tão importante
missão e espera poder oferecer a melhor de sua contribuição, a fim de tornar ·a Comissão de Redação um órgão dinâ~ico.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
1• REUNIÁO DE INSTALAÇÁO,
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 1983
As dez~ss~!-s: Jtor~s do dia três de m~ço de_ mil novecentos e oitenta- e tiês, na sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, Luiz Cavalcante, Lomanto Júnior, Affonso Camargo, Gabriel Hernies. Severo Gomes, Fábio Lucena e José Lins, reúne-se
a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs,
Senadores Roberto Campos, Benedito Ferreira, Jorge
Kalume, João Castelo, Albano Franco, Franco Montara e José Fragelli.
De acordo com Q!spositívo regimental, assume a Presidência o Sr. Senador Luiz Cavalcante, anunciando que
darâ início aos trabalhos que se destinam à eleição do
Presidente e do Vice-Presidente da Comissão para o biénio 1983/84. Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente
convida para escrutinador o Sr. Senador Lomanto Júnior-:"
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Roberto Campos.

. . 7 votos

Para Vice-Presideiiie:

Senador Severo Gomes . . .
. ...•..... , ... 6 votos
Em branco ....... ·-~~ ........ , ...........-.. 1 voto
São declarados eleitos PreSidente e Vice-Presiden-te,
respectíVamente, os Srs: Senadores Roberto Campos e
Severo Gomes.
O -Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Nilo
Cõelho, solicita a palavra para registrar que o Sr. Senador Roberto Campos se encontra acamado no momento,
mas que S. Ex' deseja se recuperar o mais breve possível
-para que possa conviver com seus ilustres pares. _O Sr.
Seii-ador Nilo Coelho destaca também a escolha do Sr.
Senador Severo Gomes para ocupar a Vice-Presidência
deste órgão. Serão duas grandes personalidades debatendo os problemas económicos nácionais, conclui o Sr.
Presidente.do Senado.
Assumindo a Presidência dos trabalhos, o Sr. Senador
Severo Gomes lamenta a ausência do Sr. Senador Roberto Campos, fazendo votos que S. Ex~ se recupere brevemente, a fim de assumir suas funções no Senado. Afirma, ainda, ter a certeza de que S. Ex' desenvolverá um
trabalho de altíssimo nível. Prosseguirido, o Sr. Presidente comunica que na próxima semana marcará uma reu-

1' REUNIÁO, DE INSTALAÇÁO,
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 1983

Para Presidente:

Senador João Calmon , ..

. ....•...• 7 votos

Para Vice-Presideme:

Senador GastãO MU!Ier ..

. .. , . ,, ,, .. 7 votos

São proclamados eieitos, Presidfmte e Vice-Presidente,
--respectivamente, os Senhores Senadores João Calmon e
Gastão Müller.
Prosseguindo o Senhor Senador João Calmon assume
a Presidência e agradece a seus pares a distinção com que
foi honrado _para exercer tão importante cargo, e propõe
que as reuniões ordinárias sejam realizadas às quintasfeiras às 10:00 horas. Não há restrições e a proposta é
aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, seJá assinada pelo Senhor Presidente e demais membros
presentes.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
I• REUNIÁO (DE INSTALAÇÁO)
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 1983
As dezesseis horas do dia três de março de mil novecentos e oitenta e três, na sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador-AleXandre Costa, presentes os Senhores
Senadores ~assos Pôrto, José Uns, Mauro Borges, Gastão MUUer e Almir Pinto, reúne-se a Comissão de Segurança Nacional.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Dinarte Mariz, José Guiomard e Jorge
Bornhausen.
De acordo com.o que preceitua o§ 39 do art. 93 do Regimento Interno, assume a Presidência o Senhor Senador
Passos Pôrto, que declara instalada a Comissão.
Em seguida o Senhor Presidente anuncia que vai proceder à eleição do Presidente e Vice-Pr-esidente da Comissão, para o biénio 1983/84. Distribuídas as cédulas
para votação, o Senhor Presidente convida para funcionar como escrutinado r, o Senhor Senador Gastão
Müller.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Dinarte Mariz ....... , . . . . . . . . . . . 5 votos
Para Vice-Presidente:

Senador Almir Pinto .................... .
Senador Gastão MUller

4 votos
1 voto
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São proclamados eleitos, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Senadores Dinarte Mariz e
Almir Pinto.
Prosseguindo o Senhor Senador Almir Pinto, VicePresidente eleito assume a Presidência e agradece em seu
nome e do Senhor Senador Dinarte Mariz, ãusente, por
motivo de licença para tratamento de saúde a distinÇão
com que foram honrados para exercer tão in-Jportanti
missão, e propõe Q1le" as reuniões ordináriãs sejarri. realizadas às quartas-feiras às 11:00 horas. Não há restrições
e a proposta é aprovada, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerTa-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e âprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes. - Almir Pinto- Passos Pôrto- GastãO MUllerJosé Lins - Mauro Borges.

COMISSÃO DE SAÚDE
I' REUNIÁO (DE INSTALAÇAO)
REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 1983
Às dez horas do dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de reuniões da Comissão, Ala
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Lourival Baptista, Claudionor Roriz
e Mário Maia, reúne-se a ComissãO de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo jUstifiCado, os Senhores Senadores José Guiomard, Marcelo Miranda e a
Senadora Eunice Michiles.
De acordo com o que preceitua o § 39 do Art. 93 do
Regimento Interno, assume a Presidência o Senhor Senador Almir Pinto, que declara abertos os trabalhos,
anunciando, em seguida, que a mesma se destina à
eleição do Presidente e do Vice-Presidente da CorilisSâo
para o biénio 1983/1984.
-
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Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente designa
para funcionar como escrutinador o Senhor Senador
Lourivat Baptista.
Procedida a eleição, constata-se o seguinte resultado:
Para Presidente
Senador Mário Maia ..................... 4 votos
Para Vice-Presidente
Senador Claudionor Roriz .... ~- .......... 4 votos
O Senhor Presiderite eventual proclama eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores
Senadores Mário Maia e Claudionor Roriz e convida o
primeiro a assumir a direção dos trabalhos. Uma vez empossadÇt, o Senhor S~nador Mário Maia
manifesta os seus agradecimentos pelo sufrãgio de seu
nome para o exercício de tão honroso cargo e esboça, em
linhas gerais, o seu programa de trabalho à frente da Comissão de Saúde, durante o período da sua gestão.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determina que as reuniões ordinârias deste órgão técnico
serão realizadas às terças-feiras às 11 ~00 horas e declara
ençerrada a presente reunião, la-vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, esta Ata, qu~.
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
demaís membros presentes.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUJ!:RITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO.
I' REUNIAO (INSTALAÇÁO)
REALIZADA EM !O DE MARÇO DE 1983

Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos,
na sala de reuniÕes da Comissão _de Econom-ici, Presentes
-os- Senhores Senadores Claudionoi- Roriz, Marcondes
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Gadelha, Murilo Badaró, Jaison Barreto, Jutahy Magalhães·; reúne-se a ComiSsão Parlamentar d_e Inquérito,
çfiada çom o o~jetivo de investigar problemas vincUlados ao au_mento populacional brasileiro.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, OS ·senhores Senadores João Lobo, Almir-Pinto, Eunice Michiles, Mário Maia e Hélio Gueiros.
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jutahy magalhães, que declara instalada a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Magalhães convida o Senhor Senador Marcondes Gadelha
para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiÇão, verifica-se o seguinte resultado:
Para presidente:
Senador Mário Milia . . . . . . . . .. • • • . • . • • . . • 5 votos
Para Vice-Presideme:
Senador Claudionor Roríz ··········•++··· 5-votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Mário Mãia e
Claudionor Roriz.
Em virtude do não comparecimento do Senhor Senador Mário Maia, Presidente eleito, assume a Presidência
o Senhor Senador Claudionor Roriz, Vice-Presidente,
agradecendo em nome do Senhor Senador Mário Maia e
em seu próprio a honra com que foram distinguidos e
desfgna o Senhor Senador Almir Pinto para relatar matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar; eu, Edson Luiz Campos Abrego, Assistente da Comissão, lavrei a presente Atà, que, lida e aprova~
da, será assinada peta Senhor Presidente e irâ à publicação.

