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ANO XXXIX - N• OJ7 CAJ'ITAL fEPERAL QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1984 

--CONGRESSO NACIONAL 
Faço-saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 5.5, § I•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.066, de 27 de outubro de 1983, que "autoriza remissão de créditos relativos ao im
posto sobre a propriedade territorial rural e à contribuição dos que exercem atividades rurais, dispensa da taxa de serviços 
cadastrais e cancelamento dos débitos de contribuição sindical rural". 
Artigo único. É aprovado o· texto do becreto-Ief n• 2:066, de 27 de outubro de 1983, que "autoriza remissão de-crédi

tos relativos ao imposto sObre a propriedade territorial rural e à contribuição dos que exercem atividades rurais, dispensa da 
taxa de serviços cadastrais e cancelamento dos débitos de contribuição sindical rural". 

Senado Federal, 2 de maio de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que() Congres'so Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.067, de 9 de novembro de 1983, que "altera as tabelas do Imposto de Renda inci
dente na fonte sobre rendimentos do trabalho". 

Artigo único. É aprovado a· texto do Decreto-lei n• 2.067, de 9 de novembro de 1983, que "alteraastitbefas dO Impos
to de Renda incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho". 

Senado Federal, 2 de maio de 1984. --Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber-que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do S_enado Federal, promulgo a seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.068, de 9 de novembro de 1983, que "altera a legislação da Taxa Rodoviária Úni
ca e dá outras providências". 

Art~go único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.068, de 9 _denovembro de 1983, que "altera a legislação da Taxa 
Rodoviária Uoica e dá outras providênciãs". 

Senado Federai, 2 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Dimor-Gorol do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dimor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Di..tor lnduatrial 

RUDlf MAURER 

Diretor Administrativo 

l-ATA DASO•SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 
!984 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Requerimento 

- N"' 5.3/84, de autoria do Sr. -Senai:ior ÁlvarÇJ 
Dias, solicitando_ a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do depoimento endereçado à COmissão de 
Agricultura do Senado, pelo jornalista Franc1sco de 
Oliveira; Chefe da Sucursal em Porto Alegrç:, dojor_
nal O Estado de S. Paulo. 

1.2.2- Comunicação da Liderança do PDS 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mlwl do Senado Fedéral 

Via Superficie, 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
nraf!IM"~ 2.200 exemplares 

SENADO FED~RAL 

SUMÁRIO 
à Constituição encanlinhado ao Congresso_ Nacional _ 
pelo Presidente João Figueiredo. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder 
do PMDB- Considerações sobre a revogação das 
medidas de emergência no DF e áreas circunvizinhas. 
Pronunciamento do Presidente João Figueiredo à 
Nação, no último dia 30 de abril. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO ~Refle.ões 
sobre pesquisa publicada pela revista Veja atinente à 
credibilidade do Congresso Nacional, junto à opi
níão ·pública. 

SENADOR LO MANTO JON!OR--=- Registro do 
falecimento do ilustre professor baiano Jayme Gui-
marães. 

da palavra os Srs. Hélio Gueiros, Gabriel Hermes e 
-Ade-rbal Jurema. 

-Requerimento nY 896/83~ solicitando, nos ter
mos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a 
criação de uma Comissão Especial Mista, composta 
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para o 
prazo ·de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da 
Zoila Franca de Manaus bem como propor medidas 
de reorientação de sua política, examinando ainda os 
motivos e causas da fragilidade do_modelo da Zona 
Franca de Manaus. Aprovado, após parecer oral fa
vorável proferido pelo Sr. Benedito Canelas, tendo 
usado da palavra o Sr. Hélio Gueiros. 

- De substituição de membro e_m comissão per-
manente. =~~- l_~~~~RDEM- Do "DIA 

- Pr~jeto _de Lei do Senado n'i' 280 j80, determi
nando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine 
sobre a escolha de magistrados que devam integrar 
Tríbunais com jurisd1ç~o em todo território nacio
~Oa[VOtãÇão ãdiildã Poa-alfa de quOrUm, após usar da 
-palavra o Sr. Hélio Gueiros-. 1.2.3- Comunicaçio da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 18 horas e_30 miriutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR ALOYSIO CHAVES- Decreto do 
Presidente_da República suspendendo as _medidas_ de_ 
emergência vigentes no Distrito Federal e áreas de 
Goiás. UnificaçãO do salário mínimo em_ tod_o o terri
tório nacional, determinada pelo Governo em come-_ 
morução ao Dia do Trabalho. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como 
Líder do PDT- Aplauso à revogação das medidas 
de emergência decretada hoje pelo Presidente da Re
pública. Comunicação de viagem que fará ao eÊe
rior, como integrante da Delegação Brasileira à Reu
nião do SELA e à Reunião para Estudo da 0[1._'ida 
Externa da América Latina. Quadro polítiCo do País 
e sugestões de S. Ex~ para alcançar a pretendida conM 
ci!iaçào nacional. Instalação !ia Comis.são Mista que 
examinará eJ:latá parecer sobre proposta de emenda 

-Projeto de Resolução nY 127/8;3, que a:prova as 
conclusões e recomenc:Jaçôes do relatório _da Comis
são __ ~);lrjar_nen~r_ d_e I~quérito instituída pela ResoM 
lução n"' 69, de 1918. AprOvado nos termos do substi
.t~Jtii{Q _da Comissão de Minas e Energi~, ~e_ndo feito 
declaração de voto os Srs. riimar FrancO e-Mílton 
Cabral. À Comissão de Red.açào. 

- Requerimento nY 857f83, solicitando, nos terM 
mos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a 
criação de uina CoiniSsio especiãf, composta de 1 
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, 
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa 
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de 
derivados de petróleo, bem como a extensão de sub;;í:
dios concedidos ao _setor petrolífero. Retirado pelo 
ãufof, após usar· da palavra o Sr. Itamar_ Fr_anco. Ao. 
Arquivo. 

- __ Requerimento -nY 6/84, solicitando nos termos 
do inciso I do art. 418 do Regimento .Interno, a con
vocação do Senhor Minisuo Jarbas _9o!)ça_lves Pas
sarinho, do Ministério da Previdêncla e Assistê:ncia 
Social, a fim de que, perante o Plenário, preste infor
mações sobre a crise econõmica e fi_nanceir?- da Previ
dência e Assistêncía S_oci_à.l. AQrovado, após usarem 

- Projeto de Lei do Senado nY 21/83, que dispõe 
sobre a redução do preço do âlcool para venda a pro
prietários de v~ículos de aluguel empregados no 

__ _transporte individual de passageiros, mediante subsí
dio, nas condições que especifiCa. Votação adiada por 
falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE FRAGELLI- Considerações 
sobre o momento polftico-sócio-econômico do País. 

S?NADOR PA$SOS PÔR TO- Emenda de au
tofiil do S. Ex• a ser apresentada na comissão mista 
incumbida do estudo sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nY ll /84, passando para o património 
dos Estados, os terrenos acrescidos de_ Marinha~ 

SENADOR JORGE KALUME- Dia do Traba
lho 

SENADOR MARTINS FILHO --Indicação do 
Vereador pqulo de Brito, aprovada pela Câmara MuM 
nicipal de Caicó-RN, çie.apelo às aui.õridadcs do Go-
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verno Federal no sentido de criação de um programa 
visando o apoio à pecuária daquele Estado. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Conces
são do troféu "Juca Pato"; a escritora goiana Cora 
Coralina. 

SENADOR JAISON BARRETO- Apelo ao Sr. 
Ministro da Previdência e- AssistênCia Social, em fa
vor de um maior percentual no reajuste dos convê
nios firmados pelo PRORURAL com bóspitais do 
Estado de Santa Caiarina. 

SENADOR MILTON CABRAL-Sugestõescom 
vistas à reformulação da legislação atinente ao im
posto sobre comunicações. 

SENADOR MAURO BORGES- Considerações 
sobre o pronunciamento do Senhor Presidente da 
República feito à Nação, na noite do dia 36 de abril 
próximo passado. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homean
gem de pesar pelo falecimento do jornalista Muriio 
Marroquim. 

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

2- ATA DA 51• SESSÃO, EM 1 DE MAIO Dlt 
1984 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensage~ _d() ~enhor Presidente da_ Re
_Públicll 

Subm_et~ndo _ao Senado a escolha de nome indica
do para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
il§_uiescênciã.: 

- N9 74/84 (n9 130/84, na ofigem), referente .à es
colha do Sr. General de-Exército Márió-de Mel1o 
Mattos, para exercer a função de Embaixador do 
Bmsil junto à República do Paraguai. 

- N9s 79 e 80/84 (n9 131 e 132/84, na Ofigein), de 
ã_-gradecimento de comunicação. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara -n.,. 27; de ___ J984 (n9 
~2:-567/83, na Casa de origem), que institui o Dia- da 
Solidariedade ao Povo Libanês e dá outraS providên.
cias. Retirado da pauta, para correção nos avulsos, 
nos termos do art. 198, "e", do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n9 309, de 1979, que dis
põe sobre o exercício da Auditoria Contábii e dá ou
tras providências. Discussão encerrada, voltando às 
comissões competentes em Virtude de recebimento de 
substitutivo em plenário. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n~' 63, de 1984 (n9 92/84, na origem).., 
pela. tJUail o SeaHtor l'resíâe'llte tia Re,ú6Jicit sabmeto 
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à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ovídio de 
Andr-ade Mello, Embaixador do Brasil na Jamaica, 
para, cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Governo de Beliz~. Apre
ciação em sessão secreta. 

".4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRúXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES' 
SOES ANTERIORES 

-Do Sr, Senador José Lins, proferido na sessão 
de 27-4-84. 
~Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na ses

sãode .30-4-84. 

3- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

-'- N' 9. de 1984. 
4'- CONCURSO PÚBLICO PARA ,(SSESSOR 

PARLAMENTAR DO SENADO FEDERAL. 

5- SECRETARIA GERAL DA MESA 
-Resenha das matérias apreciadas de }9 a 30 de:: 

abril de 1984. 

6- MESA D!RETORA 

7 -LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PER
MANENTES 

Ata da 50• Sessão,em 2 de maio de 1984 
2? Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Almir Pinto 

..lS I4 HORAS E JO.MINUTOS. ACHAM:SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euqi
ce Michiles- Raimundo Parente- Gaivão Modesto
Odacir Soares- Aloysio Chaves --Gàórief HC:fines
Hêlio Gueiros .:.._ Afexandre Costa - Alberto Silva -
Helvídlo Nunes- Almir Pinto- "José Lins ......:-vrrgíliO 
Távora - Martins Filho - Humberto Lucena - Mar· 
condes Gadelha - Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante 
- Lourivat Baptista- Lomanto Júnior- luiz Viãna 
-João Calmon ~José Igilácio Ferreira- MoaCyr 
Dalla - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Fer
nando Henrique Cardoso - Henrique Santillo - José 
Frage:lli - -Affonso Camargo - Enéas Faria - Lenoir 
Vargas - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lísta de pre
sença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nos"sos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento ·que vai ser lido pelo Sr. 

19-Secretãrío. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 53, DE 1984 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, reqUei
ro a transcrição nos Anais do Senado Federal, do depoi
mento endereçado à ConUssão de A:Sricultura do Senadb 
Federal, do jornalista Francisco de Oliveira, Chefe da 

Sucursal em Porto-Alegre: dojomal O Estado de S.~ Pau
lo. 

Sala das SesSões, 2 de maio de 1984. - Álvaro Dias. 

O SR~ PREsiDENTE (Almir Pinto)- O requerinien
to _que yem de ser lido será pubticado e posterioremente 

- submetido ao exame da Comissão Diretora. 
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-

Secretário. 

E lida a seguinte 

Em 2 de maio de 1984 

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 substi
tuição do nobre Senhor Senador Altevir Leal, pelo nobre 
Senhor S~nador _A!mir Pinto, da Comissão de LegislaÇão 
Social do Senado Federal, rta qualidade de Titular. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Jutahy Magalhães, Vice-Uder do PDS, no 
exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Será feita a 
su_bstituição solicitada. 

O SR:. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 

matéria~:- Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1984,
Projeto de Lei do Senado n9 309, de 1979; e 

-Mensagem nl' 63, de 1984, referente à escolha do Sr. 
Ovídio de Andrade Mello, Embaixador do Brasil na Ja
maica, para, cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Governo de Belize. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Para uma co
municação inadiâvel, concedo a palavra ao líder do 
PDS, (lobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente, pedi à Mesa que ano
tasse que eu solicitava a palavra não como Líder, mas 
para uma comunicação urgente, inadiâvel, com base no 
art. 16, iten V do Regimento da nossa Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da 
República assinou hoje, pela manhã, o decreto que sus
pende as medidas de emergência no Distrito Federal e 
em outros municípios do Estado de Goiás. Fê-lo -o Se
nhor Presidente depoís do discurso ontem dirigido à 
J'.,lação, n_(l qual o eminente Presidente da República mais 
uma vez enfatizou, de maneira lúcida, dara, concisa e o
portuna, a necessidade de amplo entendimento nacional, 
negociação ou entendimento que temos _defendido nesta 
Casa, como uma sãída natural e l~g1tima, nesta conjun
tura política nacional, para os problemas que afligem a 
nossa sociedade. 

Sr. Presidente, _des~o d~tacar discurso do Senhor Pre
sidente da República, que peço constar na fntegra nesta 



0986 Quinta-feira 3 

comunicação, alguns trechos pelo realce ex_trao.rdinário 
da matéria e para, perante o Senado da República, enfa
tizar o propósito que anima o Governo e o PDS em reali
zar uma negociação frutífera, fecunda e conveniente à 
consolidação do regime democrático neste País. 

No seu pronunciamentõ, o Senhor Presidente da Re
pública ressalta: 

o resultado dã.- votaç-ão riãó c-o-nstitüí para in.lm ô 
término de um episódio político. _Representa, pelo 
contrârio, uril. novo começo. Esse novo começo exi
ge sobretudo a participação da classe política, pOr~ 
que são -essencialmente políticas as decisões para en
frentar a crueldade da crise a tua!. 

Aberto ao diâlogo~ conclamo a classe política 
para o entendimento e a cooperação. Convite à coo
peração e ao entendimento é, aliás, o que está hnplí
cito na prciJ>Oàia- de emenda constitucional que en
viei ao Congresso. Nessa propOsta, transigi, Por an
tecipação, até OQde me é possível chegar, quanto à 
redução da mandato presidencial. O congraçamen~ 
to e a conciliação constituem irreprimível imperati
vo nacional. 

Aos condutores políticos das diversas_ agre
miações partidárias cabe responsabilidade funda
mental no comando das negociações. Está a seu car
go desbloquear a politica, abrir caminhos por onde 
transite, prini.ordialmente, o interesse geral, não o 
interesse particular. Está em jogo a sorte da socieda
de brasileira como um todo. 

A democracia pluralista é a fórmula por excelên
cia para dar resposta às questões da noSsa: éPoca. 
Porque se baseia no diálogo, no entendimento, na 
negoctaç-d.o, na tolerância. 

Acredito, porém, que esses óbices não impedirão 
que os responsáveis políticos brasileiros, atendendo 
ao apelo que lhes dirijo, promovam as mudanças 
que o País espera com ansiedade e firmem os com
promissos poHticos -de que a Nação necessita para 
conjurar os riscos e perigOs ·que ameaçam a ·sua or
ganização política, scidal e económica. 

Confio na inteligência, no SensO comuni, no 
espírito público, na-vitalidade criadora, na sabedo
ria, enfim, da nossa gente. Creio no seu altrufsmo, 
na sua bondade, no seu pendor fraterno, na sua ab
negação, na sua capacidade de sacrificio, na sua o
perosidade, Grande povo, grande Nação, sabere
mos construir, com grandeza, o nosso destino. 

O EstadO de direito é a nossa vocação. Porém so
nhamos, igualmente, com um Estado de Justiça, em 
que os trabalhadores- trabalhadores de todo o gê~ 
nero, cujo dfa amanhã se comemora -;-encontrem 
a proteção que lhe deve o fiberalismo social que ca
racteriza o nosso sistema constitucíonal. 

A participação no poder político é um dos valo
res mal ores da nossa sociedade. A participaçãO ·será 
tanto mais fecunda quanto mais contribuir "pafa a 
concórdia, a harmonia, a prosperidade ou, numa 
palavra, a felicidade social. O apelo ao congraça
mento, à conciliação, ao diálogo que dirijo aos Polí
ticos do meu País - homens e mulheres da si
tuação, mulheres e homens da oposição - é um 
chamamento, sincero e caloroso, à classe política, 
no seu todo, para que me ajudem, cada qual à sua 
maneira, na proporção do seu idealismo, a propiciar 
aos brasileiros a felicidade social que merecem. 

Empenhado profundamente-nessa causa- que é 
a causa do Brasil - estarei a postos, no Palácio do 
Planalto ou em qualquer outro lugar, para liderar, 
com todos os meios ao meu alcance, essa cruzada 
cívica~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que estes dois e
ventos merecem realmente um destaque especiaL Por 
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isto apressei-me em fazer esta comunicação urgeOte- ao 
Senado da República porque aqui ouvi nos últimos dias, 
sobretudo na última segunda-f~ira, apelo formal e calo
roso· do-nobre Líder da -Oposição para que o PÓS, na 
medida do possível, colaborasse para a suspensão das 
medidas de emergência, que se encontravam em vigor n.o 
País. O Senhor Presidente da República acaba de fazê-lo. 
Também, na oportunidade em que se dirigiu às classes 
trabalhadoras, na véspera do dia 19 de maio, o Senhor 
Presidente da República deixou à Nação um ato que de
sejo aqui registrar, de grande importância social e econó
mica, ao unificar o salãrio mínimo em todo o Brasil. 
Nesta Casa, esta matéria foi longamente debatida, vários 
proJetas de lei foram sucessiV-amente apresentados e o 
Governo anunciou, então, qUe não poderia atender a 
este anseio, representado nesta iniciativa, de uma manei
ra imediata, mas fã-lo-ia ao longo do período do seu go
v.erno, eliminando as diferentês c_ategorias, de modo a u: 
nillcar, antes do têrmino do seu mandato, o salário míni
mo. E mais esta promessa cumpriu o Senhor Presidente 
da República, antes do dia 19 de maio. 

São todos estes fatos, Sr. Presidente, que me levam a 
fazer este registro, pedindo para ele, não só a compreen
são mas, sobretudo, o aplauso desta Casa. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. A
LOYS!V CHAVES NO SEU DISCURSO.-

Brasileiros, 

As medidas de emergência que, nos termos da Consti
tuição, a dotei, antes do dia 25 de abril, tiveram o exclusi
~o propósito de assegurar o livre exercício das prerroga
tivas do Congresso Nacional e manter a ordem pública 
no Distrito Federal. DefenSor da Con-sfituição, era meti 
dever garantir a livre manifeStação dOs-Congressistas que 
se incJinavam pela eleição direta, mas enten.diam que 
essa forma de_ eleição só se deve adotar após o término 
do período presidencial seguinte ao meu. A marcha 
sobre Brasília, publicament~ preparada, envolvia o intui
to notório de compelir deputados e senadores a manifes
tação _de vorytade que somente pode ter a sua fonte na 
consciência de todos_e de cada um dos parlamentares, 
como expressão de convencimento formado a salvo de 
pressões ou de ameaças. 

A votação da emenda foi precedida de numerosos 
comícios em relação aos quais timbrei em assegurar a li
vre manjfestaç~o de pensamento e convicção poHüca. 
Deixei COn.firrria-da a decJúaçãO por mim feltá,--perarite ã 
Nação, em dado momento, de jamais ter havido, neste 
Pais, maiS liberdade do que a reinante no meu Governo. 
Se restrições se estabeleram, em conseqüência das medi
das de emergência, essas restrições viSaram, por conse
guinte, à proteção de um dos Poderes da República, 
sobre cuja liberdade de funcionamento pesava iminente 
ameaça, bem como a defesa da tranqUilidade pública em 
Bras iii a. 

Reporto-me aos acidentes que_ cercaram a votação da 
emenda constitucional, não para recriminar, mas para 
prestar contas ao País dos meus atas. Não faltei aos 
meus compromissos com a democraciaL_Nem faltarei. 

O resultado da votação não constitui para mim o tér
mino de um episódio polftico. Representa, pelo con
trãrio, um novo começo. Esse n.ovo começo exige sobre
tudo a participação da classe politica, porque são essen
cialmente políticas as decisões, para enfrentar a cruelda
de da crise atual. 

Para atacar, porém, com rapidez e- eficiência, os 
problemas do País, é mister se dissipem as prevenções 
que agitam o mundo político. Cumpre que, em lugar dos 
radTcalismos, que aí imperam, os contendores se disPo
nham a cooperar panr a solução dos problemas nacio
nais. 
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A.E.-eào--aO -(fiã.logo; conCJamo a Classe -Política para o 
entendimento e a cooperaÇão. Convite à cooperação e ao 
entendimento é, aliás, o que está implícito na propOstã 
de emenda constitucional que enviei ao Congresso. Nes
sa proposta, transigi, por antecipação, até onde me é 
possível chegar, quanto à redução do mandato presiden
ciaL O congraçamento e a conciliação constituem irre
primível imperativo nacfonaL 

Aos condutores políticos das diversas agremiações 
partidárias cabe responsabilidade fundamental no co
mando das negociações. Estã a seu cargo desbloquear a 
política, abrir caminhos por onde transite, primordial
mente, o interesse geral, não o interesse particular. Está 
em jogo a sorte da sociedade brasileira como um todo. A 
sociedade quer mudanças, a começar pela mudança no 
estilo polítiCo, nos seus métodos. Quer mudanças sociais, 
quer mudanças econômicas, quer mudanças de compor
tamento ético. Em todos esses planos ou dimensões do 
Corp-o social IS:vra a crise do nosso tempo. 

A política é a foiça- mOtora -de todas essas transfor
mações. Para bem cumprir o seu oficio, a política tem, 
no entanto, que aperfeiçoar-s_e, atualizar os seus proces
sos, resolver os problemas que a evolução das idéias lhe 
depara. A democracia pluralista é a fórmula por excelên
cia para dar resposta às questões da nossa época. Porque 
se baseia no diálogo, no entendimento, na negociação, 
na tolerância. A crise da democracia pluralista resulta da 
inaptidão, que às vezes revela, para vencer os obstãculos 

-que a inércia, fundada no espírito conservador, opõe à 
implantação das mudanças que a sociedade requer. 

Acredito, porém, que esses óbices não impedirão que 
os responsáveis políticos brasileiros, atendendo ao apelo 
que lhes dirijo, promovam as mudanças que o País espe
ra com ansiedade e firmem os compromissos políticos de 
que a Nação necessita para conjurar os riscos e perigos 
qué -ameaçam a sua organização política, social e econô
mica. 

Confio na inteligência, nO senso comum, no espírito 
público, na vitalidade criadora, na sabedoria, enfim, da 
nossa gente_. Creio n.o seu altruísmo, na sua bondade, no 
seu pendor fraterno, na sua abnegação, na sua capacida
de de siicrítlCiO; na sua operosidade. Grande povo, gran
de Nação, saberemos construir, com grandeza, o nosso 
destino. 

O porvir depende da racionalidade do nosso povo e da 
liberdade para realizar os projetas que a sua predeSti
nação histórica lhe sugerir. 

O Estado de Direito é a nossa vocação. Porém sonha~ 
mos, igualmente, com um Estado de Justiça, em que os 
trabalhadores -- trabalhadores de todo o gênero, cujo 
dia amanhã_ se comem.ora -, encontrem a proteção que 
lhe deve _o liberalismo social que caracteriza o nosso sis
tema constitucional. 

Elemento fundamental do corpo social, a participação 
do trabalhador em nossa estrutura política é fato r impre: 
terível ao livre jogo das idéias e interesses, próprio da so
ciedade ab_erta e pluralista em que temos o- privilégio de 
viver. 

A participação no poder político é um dos valores 
maiores da nossa sociedade. A participação será tanto 
mais fecunda quanto mais contribuir para a concórdia, a 
harmonia, a prosperidade ou, numa palavra, a felicidade 
social. O apelo ao congraçamento, à conciliação, ao 
diálogo que dirijo aos políticos do meu País- homens e 
mUlheres da situação, mulheres e homens da oposição
é um chamamento, Sincero e caloroso, à classe política, 
no seu todo, para que me ajudem, cada qual à sua manei
ra, na proporção do seu idealismo, a propicia"r aos brasi
leiros a felicidade social que merecem. 

Einpenhado profundamente nessa causa - que é a 
causa do Brasil estarei a postos, no Palãcio do Planalto 
ou em qualquer outro lugar, para liderar, com todos os 
meios ao meu alcance, essa cruzada cívica. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, que falará 
como Li der do PDT. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o
rador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero começar aplaudindo. O nobre Senador Aloysio 
Chaves comunicou à Cas-a a""rêvõ8Mãó dRSnledidaS de e
mergência, solicitando O noss-O apla-uso. E achO que é do 
nosso dever realmente aplaudir, louvar o gesto do Presi
dente, que é um gesto positivo, importante para -a
criação de um clima propício aO entendim-entO-e à- so
lução da crise política do pafs, enfim, um g6lto conStruti
vo, que nós da Oposição deveinos reconhecer como lou
vãvel e merecedor de aplauso, assim como louvável, tam
bém, foi o empenho da Bancada do PDS, dos políticOS 
do PDS, das lideranças do PDS, em gestionar juntO ao 
Senhor Presidente e obter, finalmente, a revogação das 
medidas de emergência. 

Fica a(Jui o nosso registro de louvor, de aplauso e de 
reconhecimento pela importância deste fato. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• permite um aparte? 
Não queria interrompê-lo no inicio; sei que constrangido 
V. Ex• irá me concerder o aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Claro, não posso 
deixar de ouvir V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Senador Roberto Saturnino, 
vamos respeitar o aplauso de V. Ex•. Apenas queria ca
racterizar, no meu aparte ao ilustre Líder do PDT, para
que fique registrado nos Anais do Senado, que as medi
das de emergência não precisavam ter ido adotadas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- De pleno acor
do. 

O Sr. Itamar Franco- Elas foram adotadas com o in
tuito apenas de fazer com que o Congresso NacionaLde
cidisse uma importante questão, de uma emenda impor
tantíssima, sob coaçãO. TS:to precisa ficar claro~neste mo
mento em que V. Ex~ aplaude Q Líder do Governo. Va
mos caracterizar. Ninguém está sendo radical, ninguém 
está sendo intransigente, mas o Governo faz agora o que 
não devia ter feito, biixa"r as mCdidas de emergência. 
Desculpe-me a intervenção que faço, mas era necessário, 
do fundo da alma, que dissesse isto a V. Ex'" 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Registro o apar
te de V. Ex• com inteira cOilcOfdâricía,- COnSidefã-rido de 
utilidade a sua observação para que isto não venha a se 
repetir amanhã. Fiéa-iqui regíStrado quC aplaudimos, 
porém observamos uma vez mais que não eram neces~ 
sár1aS as medidas dC emergência e qUe amanhã nãO Se VeM -
nham criar nov:os pretextos para uma repetição do fato. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estarei, na pr6xin1a~Se
mana, ausentando~me do Senado e do País, em função 
de uma missão do parlamento latinoamericano, unia iin~--
portante missão, que jã deveria ter sido realizada hã mais 
tempo, qual seja a de, juntamente com parlamentares de 
outros países da América L8.tina- da Argentina, Vene.. 
zuela, México, Colômbia e Peiu- irmos dialo8ar dire
tamente, num diálogo de Parlamento a Parlemento, com 
o Congresso americano, com a Câmafa e-cmil-o" Senado 
americanos, atravês de várias de suas comissões, a resM 
peito desta questão da dívida externa do Brasil e de ou
tros países da Amêrica Latina, Acho que faltou, por lon
go tempo, este diálogo eminentemente político, a colo
cação eminentemente polftica, que agora faremos tiesta
missão que ocorrerá na próxima semana e que resultou 
rle uma entrevista que tivemos com o Presidente do Mé
xico, então '\QUi em Brasflia, o Presidente Miguel de Là 
Madrid, Desta entrevista, mercê da visão e da diligênCia 
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do Senador Nelson Carneiro, que é o Presidente do Par
lamento Latinoamericano, nasceu esta missão, que co
m_eça a realízar os seus trabalhos na próxima sexta-feira. 
_Assim é que me a],!.sentarei por uma semana, e preten

do falar sobre este assunto, trazendo, inclusive, noticias 
- desta missão, tão logo retorne ao Brasil e ao Senado. 

-Desejo abord~r. Sr, Presidente, outro assunto, para a-
penas dar uma nÕtícia desta missão e prometer um co
mentário para a volta. Desejo abordar, hOje;- üin aSsunto 
eminentemente político. -

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

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não. Ouço o a
parte de V. ExJ, pedindo que seja rápido. 

O Sr. José llns- Serei rápido. Gostaria apenas de-sa
liCntai q-Ue riingtiém melhor de que V. Ex• para represen
tar o Brasil numa reunião como essa. V. Ex• goza de um 
conceito exemplar, e competente e, sobretudo, goza da 
nossa confianÇa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado. 
Isto me estimula e reforça muito as minhas convicções, 
nobre Senador, para desempenho desta missão, na qual 
não estarei soZinho. Além do presidente do Parlamento 
Latinoamericano, Senador Nelson Carneiro, vão os De
putados Pra tini de Morais e o Deputado José Carlos Tei
xeira, -Somos a delegação brasileira que se juntará às deM 
legações dos outros países que mencionei. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, embora ausente por 
uma semana apenas, sinto a importância destes dias, aM 
valia a importância desta semana que transcorre a partir 
de hoje,_ dia em que se instala a ComissãO Especial para 
dar parecer sobre a emenda constitucional enviada pelo 
Senhor Presidente da República. Tendo em vista este 
sentimento, não quero me ausentar, nem por uma sema~ 
na, nem por este prazo curto, sem deixar registrados nes
ta Casa alguns pontos de vista a respeito da situação 
política, do quadro que aí está: São pontos de vista do 
meu partido, além de serem pontos de vista pessoais 
meus, também. Resumo estas observações, Sr. Presiden
te, em sete pontos; sete pontos que considero os mais im
portantes, sem desmerecer talvez a relevância de um ou 
de _outr9 ponto que não estejam incluídos neste rOI que 
pretendo-fazer, para ser breve, para conter o meu discur
so dentro do tempo regimental. 

O prímeiro perito que eu gostaria de ressaltar, Sr. Pre
sidente, é a convicção, que é minha, que é do_ meu Parti
do, do PDT, e nós não podemos, nem da parte de lá, 
nem da parte de câ, assumir posições de transiiência de 
m~neira ~.enhuma, Qualquer que seja a ~nvicção, qual
quer q_ueSeja ã posição, por mais jUsta que no~ pareça, a 
intransigência, isto é, a negativa em adlnitir a: hiPótese de 
uma intransigência; isto é, de uma concessão, não me pa
rece- alguma--coiSa que posSa ser coflstrutiva neste mo
mento. Ao contrário, a intransigência poderá ser e quase 
certamente .. serã, -extremamente negativa, A intransigên
cia s-ó servirá à ~::riação de impasses graves, cujo desfecho 
é linP-révisível ~_u, se não a impasses graves, à manu
tenção_ do statu Quo, que a nós da Oposição não interes
sa. Não ítÍteressa-; ã"credito, a ninguém _n~ste País, a não 
ser aoS poucos que têm lá seus interesses enraizados, seus 
interesses inconfessáveis na manutenção de_ estado de 
coisas que_ a Nàção jâ não suporta'mais e que o povo re~ 
pudiou largamente nas ruas em concentrações históricas 
nos _últimos dias. 

Intransigência, impasses, manutenção do statu quo só 
interessam aos retrógrados. A nós, não, e afirmamos a 
nosSa disposição de admitir todas aS hipóteses, de consi
derar todas a hipóteses. Eu, pessoal mente, tenho até assi
nado propostas de emendas, ou subernendas, mesmo 
com as que não concordo, apenas para com o objetivo de 
abrir o leque de opções, para exatamente demonstrar o 
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nosso· espírito aberto de considerar todas as hipóteses, e 
não _desde logo não nos mantermos em posição intransi
gente, qualquer que seja o ponto. 

O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, Sr. Pre
sidente, é que nós, líderes políticos, nós, parlamentares, 
temos o dever de nào criar, com o nosso gesto, com as 
nossas atitudes, ilusões ao povo e à Nação brasileira, 

Nunca foi tão importante a credibilidade dos políticos 
qu<into nCste" momento grave que nós eM:amos vivendo, 
credibilidade esta que, vamos reconhecer}não é das mais 
altas no- momento, e é preciso que seja recuperada em 
grande parte. Recuperar a credibilidade dos políticos sigw 
nifica,-antes de tudo, falar a verdade, dizer ao povo aqui
lo que nós efetíVamente acreditamos, sem criar ilusões, 
em atitudes falsamente políticas, mas na verdade anti
políticas, porque, na verdade, produtoras de estados de 
espírito que· podem não ser os melhores para a solução 
dos problemas que temos pela frente. 

Nós partiCipamoS desta histórica campanha de mobili
zação popular pelas diretas já a mais importante, a mais 
mobilizadora, a mais motivadora de todas as campanhas 
que já se fizeram na história deste País; nunca concen
trações tão grandes foram obtidas. Nós conseguimos 
essa mobilizaçâ.o porque nós acreditávamos que fosse 
possível aprovar a Emenda Dante de Oliveira, no dia 25 
de abril. E-.o povo acreditou conosco, tanto acreditou 
que foi às praças públicas, aos milhões, para dar susten
tação aos pontos de vista àquela luta que nós desen
volvíamos naquele momento. Pois muito bem, hoje te
mos que refletir, antes de darmos uma nova palavra ao 
povo; será verdade, acreditaremos nós que é possível ob
ter as diretasjâ? Continuar com o nosso objetivo de cam~ 
panha? E continuar a levar àS praças públicas e a falar ao 
povo algo que pode não ser aquilo que nós mesmos acre
ditamos? Esta é uma indagação. Eu não sei, não quero 
dar a resposta porque não a tenho, Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, mas acho que antes de assumirmos qualquer 
posição desta natureza, que possa criar junto ao povo 
um estado de e_spírito de arregimentação para a continui
dade de uma luta pelas diretasjã, ela tem que ser subme
tida ao crivo da nossa consciência da nosSa inteligência, 
do nosso espírito público, neste momento grave que esta
mos vivendo. Pode ser que seja possível e se nós acredi
tarmos que é posSível obter as diretas já, é nosso dever 
voltar às ruas e conclamar ao povo; se nós não acreditar
mos que seja possível, é nosso dever falar a verdade ao 
povo, dizer o que queremos, o que desejamos, mas o que 
é possível e o que não é possível obter neste momento. 

É com atitude como esta que se constrói a confiança 
do povo nos seus líderes, a credibilidade dos políticos pe
rante a opinião pública e perante a Nação, 

Esta é uma observação if!lportante que eu não poderia 
deixar de fazer neste momento, quando me ausento, ain
da que por pouco tempo, mas sentindo a impOrtância e a 
gravidade desses dias que correm. 

O terceirO ponto, Sr. Presidente, refere-se à questão da 
coincidência das eleições de -Presidente da República e e
leições parlamentares. Em um regime presidencialista, é 
fundamental, é de extrema importância que haja essa 
coincidêDcl'a,e-a -mafteifa peta qltãl o Presidente eleito sai 
n_aturalmente, pela vinculação natural, não pela vincu
lação impáSta por lei esta que vigeu absurdamente nas 
últimas eleições mas, pela vinculação natural das campa
nhas políticas, o Presidente eleito sai com um suporte 
poderoso no COngresso, rla Câmara, no Senado, no 
Congresso Nacional. Sem esta coincidência pode-se dar 
o caso de uma eleição presidencial baseada em qualida
des pessoais do _candidato, em carisma, em poder de co
municação, enfim, qualidades que o elevem a uma Presi
dência sem o respectivo suporte, sem um embasamento 

_ em uma grande Bancada no Congresso Nacional, razão 
de instabilidade política certa, segura, no período presi
dencial que lhe vai caber. A estabilidade do regime presi-
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dcncia\ista funda~se exatamcnte na coincídência de e~ 
leições parlamentares federais com as eleições presiden~ 
ciais. 

Esta é a razão, e esta é a única razão pela qual nós es
tamos defendendo o mandato de transição até 1986 e ae.
leição direta de Presidente da República, juntamente 
com a eleição parlamentar de 1986, única razão. Que se 
apresente uma outra fórmula de coincidência e nós a· a
ceitaremos, seja cm 85, 86, 87 ou em 88. Para nós, esta 
data não tem a relevân,cia tão grande quanto a importân
cia da coincidência entre as eleições parlamentares e as e
leições presidenciais. 

O quarto pontO;- Sr. Presidente, a que eu gostaria de 
me referir, é a importâncíã-da unidade política neste mo
mento que estamos vivendo e neste período de transição 
que vamos enfrentar. Esse peffõdo pode ser curto, pode 
ser de dois anos, pode ser até de um ano, desde que o 
Presidente eleito tenha o respaldo amplo de todos os par
tidos políticos, de todas as correntes de opinião, que seja 
um nome absolutamente respeitável, um nome acatado 
pela sua seriedade, pela confiança que inspira junto à o
pinião pública, e que vá ao poder, que vâ à Presidência 
baseado num programa, numa lista de pontos, que seja 
previamente acordada entre os--partidos políticos que 
vão sustentar esse PreSidente, que vão dar suporte políti
co aos seus atas durante este curto período no qual ele 
vai resolver todos os problemas graves que aí estão, se
jam óS eCOriómicOs~--sejam os políticos. 

Um programa de salvação da nossa economia ê posSí
vel fazê-lo e resumi-lo em três ou quatro pontos. A auto
ridade_ que esse presiden~e terá o levará a uma renego
ciação da nossa dívida externa, o que pode ser feito até 
em seis meses. Esse argumento pelo qual se pretende in
validar o mandato curto, dizendo que dois anos não é su
ficiente para resolver a dívida externa, nós não o aceita
mos. Ao contrãrio, em seis meseS se resolve o problema 
da dívida externa, desde que haja uma unidade poHtica 
embasando e suportando a ação desse Presidente, o que 
pode não exisfit em 6 anos de mandato de um Presidente 
que divida a Nação. Um Presidente, em um ano, terá 
mais força, mais autoridade para enfrentar o problema 
da dívida externa. da inflação, da dívida interna e da re
constitucionalização política- do País, do que um Presi
dente com 6, 8 ou 10 anõs de mandato, mas que_ não te
nha, exatamente. essa unidade nacional por detrás dele, 
essa vontade popular unificada e traduzida num progra
ma rriínimo ·acordado entre todos os partidos, com o 
qual esse Presidente estabeleça seus compromissos, 
publicamente. perante a Nação brasileira, como um to
do. 

O quinto pontO, Sr. Pl'eSTdente, que eu gostaria de re
saltar, é a-importância da Constituinte. Não rios vamos 
iludir, pensar que a Constituinte é algo qui: timlia quevif 
necessariamente, após uma ruptura, uma abrupta trans
formação, não. Uma reordenação-jurídica e constíiUCIO~-
nal do País é necessãrla, em primeirO--!Ugãr, porque" a 
nossa carta constituional é absolutamente falsa e total
mente remendada, não tem condições de_ sobrevivência. 
Em segundo lugar, porque hã questões magnas que estão 
sendo aí discutidas pela Nação e só uma Constituinte te
rá soberania, terâ legitimidade, terã credenciais parare
solver. em nome do povo e da Nação brasileira. 

A questão do parlamentarismo ou do presendencialis
mo; a questão do voto distrital ou do voto proporcional, 
a questão das garantias das liberdades constitucionais, a 
questão da participação -do Estado na vida econômica, 
são pontos que estão af sendo debatidas entre nós, com 
muita freqiiência, entre lideranças da sociedade civil bra
sileira, enfim, pontos que-preCisam ser resolvidos, mas 
que·não terã-o uma solução definitiva, duradoura e aceita 
pela Nação senãõ atravês da açãõ do corpo legislativo 
próprio para decidir essas questões, que é Assembléia 
Constituinte, 
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Então. Assembléia Constituinte não- é nenhum capri
cho da Oposição nem ê alguma coisa: que queiramos 
para marcarum firri·a-brupto ou umã ruptura do regime 
que aí eitâ. Não, o regime qUe aí estâ Passa por iirila 
transição, ele termina num período de transição. Agora, 
ê lógico que, ao fim dessa transição, ê preciso q~e :5e fãça 
uma reordenação jurídica e consdiuciOnal. e a única mã
neira de fazê-lo é pela convoCação de uma Constituinte. 
Não se trata de um capricho, mas de uma necessidade 
fundamental que é preciso que seja- reconhecida pelos 
políti_cos que defendem o Governo e pelo próprio Presi-
dente da-República. -

O sexto ponto que quero ressaltar, Sr. Presidente. diz 
respeito à importância do Congresso e da Comissão Mis
ta que s~ instala hoje para se constituir num verdadeiro 
forum de debates desses problemas políticos. É claro que 
o Congresso não se desliga da opinião pública. não se 
desliga da sociedade civil. Todos nós temos as nossas 
vias de comunicação, _todos nós temos o dev~r de manter 
abertas essas vias de comunicação, captar os sentimentos 
nacionais e captar as reações daqui e dacolâ. Mas é claro 
que um entendimento político se faz, sobretudo e princi
palmente, na casa política. A casa política da Nação é o 
Congresso Nacional e, dentro deste. o forum no qual vai 
desaguar, necessária e obrigatoriamente_, essa díscussào, 
é a Comissão Mista encarregada de dar parecer sobre a 
emenda coost_itucional do Presidente João Figueíredo. 
Nós temos que prestigiar essa- comissão; temos que cOn
centrar nossas atenÇões, nossa presença, nossa assiduida
de. nossas opiniões, nossa voz, nessa _comissão, porque 
de lá é que refletirá, para todo o Congresso Nacional e 
para to'da a Nação, o comércio, a interação de todos es
ses pontos de vista, de todos esses interess.es legítimos 
que se levam através dos Partidos, la representados de 
uma forma legítima. 

Sr. Presidente, creio que essa_com.issão deva começai' 
bem e, para começar bem, era necessário que Presidente 
e Relator fossem indicados de comum acordo. ~óbvio 
que vamos respeitar, e é lícito que se respeite, il. regra 
parlamentar que seja o Presidente da Oposição e o Rela
tor do PDS, da banC'dda governista. Mas, ê de bom alvi
tre, é de bom conselho que ambos sejam escolhidos com 
a cOncordância do outro Partido, sem que haja uma so
lução imposta, só para fazer valer um acordo de praxe, 
um acordo de tradição, que é importante, mas qlie não 
criaria o clima necessário ao bom andamento das discus
sões e do entendimento que têm que nascer no seio dessa 
comissão. 

~ uma observação que faço com a maior iSenção, com 
a maior boa fé, certo de que, de hoje atê o fim da tarde, 
até_ o momento da sua instalação, ainda se pode encon
trar uma solução de .consenso para essas duas importan
tes posições, nessa transcendental comissão que se insta-
la no dia de hoje. - -

Finalmente. Sr. Presidente, encerrarei mencionando o 
79 ponto neste rol de observações que quis fazer hoje. nas 
vésperas de me ausentar do País por uma semana. Quero 
dizer, Srs. Senadores, e na nossa opinião. minha o-pinião 
pessoal, opinião de meu Partido, qualquer que seja aso
lução extraída na discussão que se vai travar no Parla
mento brasileiro, no seio dessa comissão, ouvida a opi
nião pública, qualquer que seja a solução, é neCessário 
que ela seja submetida ao referendum popular. Ê neces
sârio que essa solução seja submetida e itprovada por um 
referendum popUlar. Se nós tivermos a boa fé, -se agir
mos com o espírito construtivo, se encontrarmos a boa 
solução- e estou certo de que vamos encontrar, seja na 
pesso-a do Presidente, :reja nos pontos de um programa 
de transição. de um programa de salvação eConómica e 
de reconstrução política -estou certo de que a nossa 
voz, com 6 i"fõsso- apoio. esse nome, esse prograffia leva-
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dos à opillião pública~- sUbmetidos a um referendum P-o
pular, vão obter a sua aprovação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Permite-me V. Ex• 
um <l,pãtle? 

O. SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zer, Ja ·a concederei. 

Essa aprovação ê que vai dar a força, a autoridade, a 
legitimidade para a implantação desse programa e para o 
desenvolvimento de todas as ações que venham a ser fei
tas nesse mandato de transição. :t: fundamental, Sr. Pre
siden~e. Srs. Senadores, a satisfação que nós, parlamen
ta~es, vamos d~! a esta N a~o e ao povo brasileiro, a sa
tisfação de dizer: nóS. chegamos a·essa solução; cÍ.e tudo 
que resultou dos conflitos que se apresentaram, extraí
mos esse concenso, cr~mos que fo_i o que de melhor po· 
demos obter; nós. do partido A, nós, do partido B, nós, 
do partido C, submetemos esse resultado à Nação e_espe--
ramos que possamos ter a confiança da Nação, com a a
provãÇão-desse resultado, através de um plebiscito ou de 
um referendum. Esse ato dará legitimidade, esse ato dará 
autoridade, dará força a toda e qualquer construção 
política que se fizer, e nós a feremos, aqui neste Corigres
so, nos próximos dias. 

Ouço, com muita atenção, o nobre Senador- Luiz Ca
valcante. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Pediria ao 
nobre orador que não permitisse mais apartes porque es
tamos com uma alentada agenda. Ainda temos um Hder 
que falará nessa condição e, até agora, ainda não falou o 
primeiro orador inscrito. 

Peço a V. Ex• que sÓ conceda esse aparte, para nãO to
mar o tempo dos demais oradores. 

O SR. ROBERTO SATURNINO-- ConCederei e en
cerrarei imediatamente, Sr. Presidente. 

O Sr:tUIZ"Cilvalcante-....:: O meu aji3rte;eminente cole
ga, diz respeito ao número 5 dos seus 7 pontos: a impor
tância da Constituinte. Parece-me que V. Ex• encontra 
respaldo no próprio Presidente da República que, na sua 
fala do dia 30. disse o seguinte;. "A sociedade quer mu
dança. a começar pela mudança no estilo político". Nó 
estilo político de todos nós, naturalmente, não somente 
nós dO Congresso Nacional, mas também os políticoS do 
Planalto, do Poder Executivo. E aí se incluí aquela mu
dança de abrir mão de uma Constituição praticamente 
outorgada- posto que parcialmente o foi -outorgada 
pelos MiniStrOs Militares do tempo. Indo um puco mais 
longe. diz o Senhor Presidente;. "Quer mudanças sociais, 
quer rriUâançaS econômi'cas ... " Ainda bem que SUa EX
celência reconhece isto, embora tardiaménte. Mudanças, 
inclusive e principalmente- está íinplícito que Sua Ex
celência o reconhece - nos homens que conduzem sua 
política econômica, que teceram uma inflação, no atual 
GoVerno, com os 8,9% de abril último, de 5.765%!"QUe 
sejanl mudados __ esses homens o quanto antes possível, 
porque, senão, o Presidente Figueiredo vai terminar com 
um_ãJJ1_flaçào_ín1rilãginãvel. Só para mostrar o desacerto 
desses inamovíveis Ministros, e admitindo uma hipótese 
otimista, jâ quase um sonho, mesmo que a inflação dos 
onze meses restantes deste período presidencial fique em 
5,1% em cada mês, o Presidente Figueiredo, ao teminar o 
S;eU mandato, terã emplacado uma inflação de dez mil 
por cento! Já serã um recorde bem difícil de ser qUebra
do~ Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu é quem agra· 
deço, nobre Senador. Concordo com todo o teor do a
parte de V. Ex• e acrecento mais: no momento em que 
nós obtivermos esse acordo interpartidârio, que -encon
trarmo-S -uma -soluçã.o adequada, satisfãtória ao Estado 
de coisas desta Nação, e submetermos essa solução ao 
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referendam popular e obtivermos a·_aceitamento do_ po
vo, tenho a certeza que estarão criadas as condições para 
a mudança imediata. Não será necesSãrio esperar o fim 
do mandato do Presidente João Figueiredo, para se mu
dar a política econômicit, por exe-mplo, poiS se nós che
garmos ao entendimento do que deva ser esse programa 
mínimo, e o submetermos à população e esta aprovar, o 
Senhor Presidente não poderâ continuar na sua posição 
intransigente e manter o .Sr. Delfim Netto a exe_cutar 
uma política suicida para os interesses da Nação. Então, 
nós podemos, por essa via, antecipar essa mudança que o 
próprio Presidente reconhece que ê necessária e que a 
Nação _e o povo brasileiro estão exigindo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era o que eu tinha a di
zer repetindo: ausento-me, por uma semana, e me com
prometo a trazer um relatório detalhado do que eu ouvi
rei junto aos congressistas americanás sobre esse ímpor
tante problema da dívida externa. Acho que é uma mis
são relevante, muito relevante, que já deverta ter sido fei
ta há mais tempo, e que devemos à visão e diligência do 
nobre Senador Nelson Carneiro_ Mas, hoje, o que eu 
queria dizer é que, auserltando-me esta semana, estou 
certo, consciente da importância desses dias, da impor
tância desses sete dias próxímos que vamos viver; quan
do serão trazidas as sugestões, as suben_:Lendas a es~a Co
missão e colocando aqui, por conseguinte, esses pontos, 
que são pontos de vista do meu Partido, pontos de vista 
pessoais. meus, que não poderia deixar de trazer ao co
nhecimento da Casa. 

Era o que cu tinha a dizer. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Con_c_edo a pa
lavra ao nobre Senador Humbúto Lucena, que falará 
como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCEN,rPRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

SR. PRESIDENTE (Aimir Pillto):....... Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Affonso Camai'go .. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PMDB- PR. Pro
nuncia o seguinte-discu-rSo~ Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. _Senadores: 

Vou fazer uma breve reflexão, nesses minutos antes da 
Ordem do Dia, para dizer que i'ealmente tem razão o Se
nador Roberto Saturnino. Nós terrioS -qUC dizer a verda
de ao povo, e não sabia que S. Ex• ii USaf eSla-TfãSe-em 
seu discursO. Trazia "hoje para o plenârio aquela pesquiSa 
feita pela revista V e a, porque acho que às vezes é m-ais
importante a gerite falar de nós mesmos do que falar dOs 
outros. Esta pesquisa é terrível para Os Pirbmentã.res, 
quando pergunta;_ "pode-se confiar, acreditar sempre oa 
na maior parte do que dizem", aqui embaixo, em último 
lugar, estão Deputados e Senadores em que apenas 16% 
responderam sim; e -quando diz;_ "pode-se confiar acre
ditar em multo pouco Ou em nada do que dizem". Depu
tados e Senadores obtiveram 76% dos que responderam 
que não se pode acreditar. E íSso deu um índice da pes
quisa do Instituto GALLUP de menos 60%. Então, fico 
me perguntando se não estamos tendo dificuldades em 
expressar o nosso pensamento para a população, porque 
realmente é um índice brutal com relação aos políticos. E 
a Imprensa também, segundo essa repoftagem- da veja, 
foi mal julgada porque conseguiu um índice negativo, de 
menos 13%; e ela aborda durante tOdo o iesto dessa ma
téria as razões pela qual a Imprensa estava com um índi
ce baixo. E me parece que nós deverlamos meditar, por 
alguns minutos, por que razão estamos com um índice 
tão mais baixo do ·que o próprio índice da Imprensa, dos 
t:mpresârios, da televisão, do Governo Federal e da pro
paganda, para no fim concluir, Sr. Presidente, Srs. Sena-
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dores, da importância da nossa atividade. Quando a 
Nação quer se transformar em sociedade politica, quan
do a Nação começa a sentir que tem de se organizar na 
busca do bem-comum, quando a Nação cria o Estado 
que não identifico _com a própria Nação, mas como um 
complemento da Nação, o Estado para servir à Nação, o 
povo; nesta altura, está se organizando para conseguir, 
acredito que todos os povos, liberdade, desenvolvimento 
econõni.ico, e justiça social; basicamente liberdade, de
senvolvimento econômico e justiça social. E os Estados_ 
surgem democráticos Giu totãlitários, basicamente isso, 
democrâticos ou totalitários. 

Tenho, inclu~ive em tom de blague, comentado às ve
zes com colegas meus que se preconceitos há hoje em dia, 
atê ideológicos, neste fim de século XX, poderiam de
monstrar até a falta d_e leitura de jornal. Na medida em 
que nós lemos, hoje, no Jornal do Brasil, "Polónia repri
me com violência protestos no dia 19 de maio" e, na mes
ma página, .. Dia do Trabalho no Chile tem piotesto e 
vinte feridos"; na hora em que vemos que a polícia do 
General Jaruzelski bate nos trabalhadores igual à polícia 
do General Pinochet, isto é sinal de que alguma coisa 
nova está acontecendo no mundo. E que nós temos de 
rever, de novo, a excelência das ideologias, se elas real
men_te conseguiram o~ seuS pbjetivos. 

Então, parece-me que o fundamental é se o -Estad-o é 
democrático, ou se Q. Estado é totalitário. e a democra
cia que nós qtleretnos, a democracia hoje, inclusive defi
nida no artigo de Antônio Paim, no mesmo Jomal_do 
Brasil, de Nico la Abbagnano, que sai daquela definição 
tradicional; "governo--do povo, pelo povo e para o po-
vo". 

Diz aqui o seguinte: 

"Em nosso tempo, a democracia mede-se pela 
participação que os governos oferecem aos cidadãos 
na formação da. vo_ntade estatal e da presteza com a 
qual são capazes de modifica-r e retificar suas orien
taç_ões políticas e seus métodos administrativos." 

t exatamente iSto que nos parece o fundamental, ana
lisando a partir do prindpio de que não há democracia 
forte sem partidos fortes, e não hã partidos fortes ~em 
poTíticos corri credibilidade. Eu diria ·que--nós e·starrios, 

~realmente, num momento histórico em· nosso País; um 
País que não é fácil de se organizar politicamente; um 
PaíS- Que todos sabemos -tem se forinado dentro de -uma 
liiiha paternalista; um País em que o povo tem tido por 
costume ficar aguardando sempre um salvador para re
solvei' (is seus problemas e com uma certa inércia para se 

-organizar politicamente - estou dizendo isso porque 
hoje estâ na hora-de dizer a verdade ao povo, esta é uma 
reaHdade -;num País em que os homens valem maiS (fo 
que os partidos; num Pais em que os carismas dos ho
mens valem mais do que os proeramas dos partidos; e 
num PaíS onde unla Revolução, da qual participei, que 
pretendia ser democrática e se autodenominõu democrá
tica, se transformou, com Os anos, numa Revolução tec
nocrâtíca e, por ser tecnocrâúca, autoritâria. MaS~ since
ramente, acho que depois do dia 25 nós estamos vivendo 
num ou_tro país, porque a ·movimentação popular que a
conteceu durante a campanha das. "Diretas jâ.,, analisa~ 
da com tranqUilidade, que é como eu acho que todos os 
Senadores aqui analisam, não importa o Partido a que 
pertençam, foi uma campanha inêdita, pelo compareci
mento e pelo comportamento. E quando junto tudo isto 
que falei aqui, -e quando sei que para aprovar uma emen
da constitucional aqui não estarão nem tecnocratas e 
nem militares, aqui estarão apenas nem mais nem-menos 
do que 548 Deputados e Senadores, é que me pergunto 
da importância para nós, que hoje atingimos um nível de 
credibilidade popular a mais baixa de toda essa série, 
como vamos nos comportar durante essa discussão da E
menda que o Governo remeteu ao Congresso Nacional e 
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das dezenas de subemendas que estão sendo juntadas na 
Emend·a do Governo. E me prC?cupo- sou um homem 
de entendimento, todos sabem disso - que possamos 
cometer o grande pecado de esquecer, que na base _d~ 
todo esse entendimento há um sinal manifesto de vonta
de nacional, expresso nas praças públicas, que são as e
leiçõeS de 1984. 

O Sr. Enéas Faria- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Sen-ador Affonso Camargo? 

O SR. AFFONSO CAMARG9 - Com todo o pra- . 
zer. 

O Sr. Enéas Faria -Não queria interromper, e atê 
prazerosamente ouvia as palavras de V. Ex• _como mais 
uma Jíção que traz à Casa e, pessoalmente, a este seu mo
desto colega. Aprendi a admirarem V, Ex~, sempre, a co
rage-m- é _O -destemor de assumir as posições que pro-da
ma. Realmente, estamos numa posição difícil nesses 
índices percentuais ibopeanos, ci.ue V. Ex• relembra à Ca
sa, por vârias razões, e por razões quem sabe até mais 
profundas. A classe polítca foi e tem sido, ao longo _des
ses anos, vilipendiada, maltratada, limitada e_tantas ve
zes estigmatizada; diria até que uma das grandes razões é 
de uma campanha orquestrada ao longo desses anos to
dos, no sentido de se fazer ver no político um homem 
que não merece a credibilidade que deveria merecer. Mas 
V. Ex~ fere a questão, trazendo à baila o problema da e
leição "direta jã", agora, ou daqui a pouco ou talvez, 
quem sabe, um dia. O que vimos, nobre Senador, ao lon
go desta monumetal campanha que foi do Brasil inteiro 
foi, de um lado a omissão, a ausência, ou não, não justi
ficado, ou não, não explicado, ou não, doutrínariamen
te, prÕgramaticamente, filosoflcamerite arrimado, o sim
ples não. E do nosso lado - os que fomos às praças 
públicas, aqueles que participaram dos comícios, das 
reuníôes, das palestras, conferências, dos debates_- o 
qu~ vimos? Vimos uma _çlenúncia permanente, contun
dente, firme do Colégio Eleitoral, e do entendimento, en
tre aspas, reiteradamete proposto por este Governo. Ho
je, t9_dos os brasileiros estão na expectativa da posição 
que haveremos deadotar. Como vamos ficar, nobre Se
nador? Que atitudes haveremos de tomar? Em nome de 
uma saída que não sei aonde nos levará, deveremos dei
xar de lado, nos ditanciar, tangenciar, marginalizar tudo 
aquilo que atê ontem fizemos, ou deveremos contin-uar 
essa luta, esse trabalho, buscando caminhos, brechas e 
tentando ganhar horizontes? Vou continuar acompa
filiando o raCiocínio de V. Ex• MUito obrigado. 

O SR. AFF()NSO CAMARGO - Agradeço a contri
buição de V. Ex.', que esclarece ainda mais o meu ponto 
de_ vista. A minha maior preocupação ê quanto à Comis
são Mista que vai tratar do assunto, que reúne parlamen
tares de todos_ os partidos com assento nesta Casa, que 
vai ter uma grande responsabilidade perante o País. A
ch_o, como todos têm dito, que ninguém poderá ir a essa 
ComiSsã-o Com Posições inabaláveis ou com qualquer 
tipo de preconceitos. Devemos ir de espírito desarmado 
para essa Comissão, mas o que não podemos aceitar é 
que nós não debatamos com prioridade, em primeiro lu
gar, aquilo que o povo quer, por que o Presidente daRe
pública tem deixado claro nos seus pronunciamentos que 
se dependesse de sua vontade pessoal faria eleições ainda 
este ano. E no próprio pronunciamento do dia trinta Sua 
ExtelênCià declarou que tinha podido dar as eleições di
retas somente para -1988. Então, vamos sentar tOdos nós 
aqui, Deputados e Senadores -únicos resPOnsâveis pe~ 
rante a Nação pela emenda que poderá ser votada no 
Congresso Nacional, porque, repito, ninguém poderá 
votar, a não ser os parlamentares, para discutir tod~s as 
possibilidades de darmos ao povo aquilo que ele quer. 
Acho que passar a discutir o que o povo não quer, antes 
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de discutir o qUe o- poVO quer, não seria nada meritório 
para este Congresso. b uma preocupação que trago d_o 
fundo de minha alma par~ os meus colegas do 5_enadQ 
Federal, porque realmente não acredito que iremos con
seguir consolidar democracia alguma no País, enquanto 
os partidos não forem fortes e programáticos, e os políti-
cos e os parlamentares não tiverem a total credibilidade 
da opinião pública. 

Por isso fiz esSa colocação, a bem da verdade, qui ê 
mais uma reflexão para nós todos, acima dos partidos
porque essa campanha não foi uma campanha das Opo
sições; os eleitores do PDS estavam, também, nas praças 
públicas. Os eleitores do PDS indicados para ir às gale
rias e participar, na Câmara dos Deputados, no dia da 
votação, também aplaudiram as."Diretasjá". Então, há 
um consenso nacional_manifesto nas praças públicas. A
credito que nós tõ-dos temos de sentar, com toda isenção, 
procurando estudar, viabilizar, com a maiOr _boa y_onta~ 
de, para que se implante o que o povo quer no País, que 
são as eleições diretas, em 15 de novembro de 1984. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas_j 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para 
uma comunicação. 

O SR- LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

e com a maíor consternaÇão que registro', nestãtã.rde, 
para constar nos Anais do Senado Federal, o falecimen
to de uma das grandes figuras do meu Estado, o Profes
sor Jaime Guímarães_. Jurista, polítíco, Professor, huma
nista soóretudo, deixou marcada a sua passagem pela 
Bahía e se constituiU iltima âas rilaiore5 figuras da sua 
geração. Arredio aos cargos- públicos, pois dentre as 
grandes e as imensas virtUdes que posssuia Uma 
evidenciava-se a humildade, foi um defensor dos direitos
humanos. Não havia Causa dos perseguidos e dos humil
des que fosse-charriãdo a defender, que Jaime Guimarães 
não estiveSSe sempre pronto, com O brilhO da suã lnteli~ 
gência e sua admirável cultura jurfdica. 

Morreu aos 67 anos de idade, quando ainda muitos 
serviços poderia prestar à Bahia. Moço ainda, Jaime 
GU.iinarães foi secretáriO da A8:i-icultura, deixando Obras 
marcantes durante o curto espaço em que esteve à frente 
daquela secretaria. Foi Presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Secção da Bahia, deixando uma passa
gem luminosa, um rastro de luz na Presidência daquela 
entidade. 

Dedkava-se às causas sociais, tinha no ideal de servir 
o principal motivo da sua existência, o fanai a iluminar
lhe os caminhos; foi Presidente do Rotary Club da 
Bahia; dedicou-se com o maior empenho à Santa Casa 
de Misericórdia; enfiin-; era: um hoiiieril-óevõtado a toáas
as causas que diziam respeito aos interesses do seu -Esta
do e, sobretudo, a defesa dos mais humildes. 

A Bahia pranteou, atravéS de todos os seus segmentos 
sociais, através de todas as suas classes, dos trabalhado
res, dos estudantes, dos profissionai.S liberais a morte de 
Jaime Guimarães. 

O Sr. Luiz Viana Filho- Permite V. E:t' um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Viana Filho- A exposição de V. Ex• não 
requer nenhum adenda, requer apenas que me solidarize 
cam V. Ex• pela justa homenagem que estâ prestando a 
uma ilustre figura da Bahia, sobretudo a um homem que 
honrou a sua profissão de advogado. 

O SR. WMANTO JÚNIOR - Agradeço a V. Ex• o 
aparte. 

Evidentemente, Jaime Guimarães honrou a sua profis
são de advogado. Diria mesmo que ele a transformou 
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num sacerdóciO, exercendo-a com aquele devotamento 
que caracter'íza as grandes personalidades. Jaime foi pa
radigma da sua geração;- sua figura- se constituirã num e
xemplo, a sua vida serã, sem dúvida, um retrato, um 
quadro yivo para as gera9ões _porvindouras. 

Quero,- desta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
transmitir o nosso pesar à sua dedicada companheira, 
que hoje, na viuvez, chora a pe!da do ente querido, 
Dona Maria de Lourdes, e a seus filhos, todos diploma
dos em nível universitário~ Antôni·o Carlos, Maria Elvi
ra, Maria Helena, Maria do Carmo, Maria Lúcia e Ma
ria de Lourdes. Juntamo-nos, o Senador Lufs Viana e eu, 
ao j:mvo baiano nos sentimentos e na saudade ao grande 
vulto que, sem dúvida_alguma, pontificou na vida públi
ca do meu Estado. Perde a Bahia, muito ce<!o, quando 
muito poderia prestar serviços ao nosso Estado, um 
gran-de filfio~ Jaime Giiiriia"rães. -(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal -João Castelo- José Sarney- MHton 

Cabral - Cid Sampaio - Marco Maciel -Guilherme 
Palmeira - João Lúcio - Albano Franco - Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães-:-:- Murilo Badaró- Mauro 
Borges -Benedito Canelas - Roberto Campos - Ál
varo Dias- Jaison Barreto - Jorge Bornhausen- Pe
dro SimOn. · -- · · · · - - . 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Está finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaçio, em turno único, do Projeto de Resoluçio 
.n'~l27, de 1982, de autoria da Comissio Parlamentar 
de Inquérito, que aprova as conclusões e recomen
dações do relatório da Comissio Parlamentar de In
quérito lnstitufda pela Resoluçio n'~ 69, de 1978, ten
do 

PARECERES, sob n'~ LOOOa IJJ92, de ~83. das 
Conissões; 

de Constituiçio e Justiça - ]'1 pronunciamento: 
pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto e 
da Emenda d!! Plenário, com duas subemendas que 
apresenta; 201 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade do substitutivo da Comissão d.~ _ 
Minas e_ Energia; e --- -
-~de MlUils e-Enei'gia, favorãvel, nos termos do 

substitutivo que oferece. 
Em votação o substitutivo que tem preferência regi

mental. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
sentados, (Pausa.) 

Aprovado. 

Sr_. Enéas Faria - Sr. Presidente, peço veri"ficação 
da votação. 

b- SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se 
prôceder ·à verificação solicitada. 

Solicito aos Srs. Senadores que oCupein os seus luga
res, a- fim de que possamos fazê-la pelo processo eletrôrii
co·-de votação. (Pausa.) 

Vamos proceder à votação pelo processo eletrônico. 
como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Como 
vota o Líder do PM D B? 

O Sr. Hélio Gueiros (PMDB- PA) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Como 
vota o Lí.der do PDT? 
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O Sr. Roberto Saturnfno (PDT- RJ) - Não. 

OS Srs. Senadores J' podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votaçio.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Albano Franco- Alexandre Cos

ta - Alinir Pinto - AlOysio Chaves - Benedito _Cane
las- Carlos Chiarelli -Gabriel Hermes- Guilherme 
Palmeira- João Calmon- João Lúcio- Jorge Bor
nhausen- Jorge Kalume- José Lins- José Sarney
Lenõir Várgas - Luiz Cavalcante - Luiz Viana -
Marcondes Gadelha - Milton Cabral - Octavio Car-
doso- Odacir Soares- Passos Pôrto- Raimundo Pa
rente - Virgílio Távora. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Affonso C amargo - Alberto Silva - Enéas Faria

Fernando Henrique CardOso- Hélio Gueiros- Henri
que Santillo - Itamar Franco- José Fragelli- Mário 
Maia - Mauro Borges - Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Votaram 
"SIM" 25 Srs. Senadores, "NÃO" li. 

O sUbStitutivo está aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto 

e a emenda de plenário. 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de serre

digido o vencido para o turno suplementar. 

Ê o seguinte o substitutivo aprovado 

3- EMENDA No 2- CME 

Substitutivo ao Projeto de Resolução 
n'~ 127, de 1982 

Aprova o Relatório da Comlssio Parlamentar de 
Jnqúerito lnstitufda pela Resolução n'~ 69/1978. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Fica aprovado ó i-elatóri6 da ComiSsão Par
lamentar de Inquérito instituida pela Resolução n'~ 

69/1978, destinada a investigar a concepção e ex.ecução 
do Acordo Nuclear entre o Brasil e a República Federal 
da Alemanha. 

Art. 2'~ A !'ylesa do Senado Federal, tendo em vista a 
execução d-o disposto no artigo anterior, tomará as pro
vidências riecessârias .ao atendimento ou encaminhamen

-to das Conclusões e Recomendações constantes domes
mo Relatório, além de: 

I -sem prejuízo da Recomendação n'~ 26 do Rela
tório da CPf, ena forma do_art. 239 do Regimento Inter
no, solicitar ao Poder Executivo que proceda uma reava~ 
liação global do Programa Nuclear, remetendo os estu
dos e conclusões a esta Casa. 

II -através da Presidência da República, enviar à 
Procuradoria Geral cópia de todos os atas e cont~atos 
que estabeleçam vínculos jurídicos para a Administração 
direta ou indireta a fim de que seja apreciada a respectiva 
legalidade, com eventual adoção de medidas cabíveis, em 
especial quanto aos seguintes: 

a) contrato firmado entre FURNAS - Centrais Elé
tricas S/ A e a Westinghouse Eletric Cõrporatíon asso
ciada à Westinghouse Sistema Elétrico Ltda., e à EBE
Empresa Brasileira de Engenharia Ltda., bem como os 
respectivos aditivos, para fornecimento de equipamentos 
e serviços eletromecânicos referentes à Usina de Angra I; 

b) contrato firmado entre FURNAS- Centrais Elé
tricas e a ConstrutoraNõrberto Odebrecht S/ A para e
xecução de obras civis de Angra I, 11 e III; 

c) co"ntrato que permitiu a interVenção da LOgOs En
genharia S/ A no gerenciamento do projeto de Angra I. 
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Art. 3? Atendidas as informações solicitãdas ao TriM 
bunal de Contas da União e à Procuradoria Geral da Re· 
pública, a Mesa do Senado Federal enviará à ComissãÓ 
de Constituição e Justiça, na forma dó art. 177 do Régi
mento Interno, para se pronunciar, quanto às eventuais 
responsabilidades a serem apuradas, e à Comissão de 
Minas e Energia quanto ao mérito das respostas dadas. 

Art. 41' Esta Resolução entra-em vigor-·na da-ta de 
sua publicação. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, pêço a palavra 
para uma declaração de voto,_ 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)_,;.. Concedo 
a palavra ao Senador Itamar Franco, para uma dieta
ração _de voto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para 
uma declaração de voto, Sem revisão ~o ora~_?-~-)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadoies~ 

Para lamentar a decisão do Senado da República. 
Numa questão de fundamental importância, o Corlgres
so Nacional, em particulaf o Senado da RepÜblica, per
de, neste momento, o controle sobre a politica- nucleú 
brasileira. 

A única forma de si-manter a jJ011tica nuclear soha vi· 
gilância do -congresso sf:ii.ã: a aprovaçã-o da -enienda qUe 
tivemos ocasião de apreSentar, que obrigaria o Executi
vo, no prazo de 120 dias, a enviar ao CongresSo NadÓ· 
nal um relatório completo das atividades do Brasil no 
campo nuclear. Lamentavelmente, Sr. Presidente, o Se
nado da República não entendeu que no momento em 
que se fala nas prerrogativas do Congresso Nacional, a 
Câmara Alta dâ uma demonstração, neste momento, de 
fraqueza em relação à polítíca nuclear brasileira. (Muito 
bem!) 

O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Loman.to Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, autor do re-
latório, para unia declaração de voto. --- -

O SR. MILTON CABJIAL PRONU.NÇ!A DIS
CURSO QUE,BNTREGUE À REVISÃÓ DO O
RADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 

857, de 1983, de autoria do Seriador Itamar Franco, 
solicitando, nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do 
Regimento Interno, a criação de uma Comissão es
pecial, composta de 7 (sete) membros, para, no pra
zo de 90 (noventa) .dias, examinar e_avaliar denún
cias publicadas na lmprensa brasileira sobre fraudes 
nos fretes de distribuiçã~ de derivados de petróleo, 
bem como a extensão de subsídios concedidos ao se-
tor petrolífero, tendo 

PARECER ORAL, proferido em Plenário, da 
Comissão de Constituição i Justiça, favorâvef = 

Sobre a mesa, requeriri:tento que vai ser lido pelo Sr. 
!~'-Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 54, DE 1984 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a- retirada do Requerimento n~' 857, de 1983, de ~inha. 
ãutoria. 

Sala das Comissões, 2 de rriaio de -1984.-- Itamar 
Fnnco. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, autor do re
querimentç lido, para jus.tificâ-lo, 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Sem revi
são do .orador.)- Sr. Presidente, apenas para justificar 
perante V. Ex~ e a Casa a retirada deste requerimento. A 
promessa do Líder do Go1lemo, Senador Aloysio_ Cha
ves, é que em fins de maio nós poderíamos constituir 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para examinar 
o que peço exatamente nesta comissão especial. 
- Sr._ Presidente, face, inclusive, à confirmação do Lider 

do Governo, vamos ter em fins de ma,io, princípios de jU
nho o têrmino de uma Comissão Parlamentar de In
quêrit<i. -Eis à Cá missão, então, será substituída por uma 
Comissão Parlamentar de lnquêrito, que vai examinar e
xatamente os problemas que solicitei na Comissão Espe
cial. Evidentemente, Sr. Presidente, uma Comissão Par
lamentar de lnquêrito tem maior amplitude, razão pela 
qi.fãlfet1rero meu requerimento. • 

Estou cet:to que a palavra do Líder do Governo serã 
mantida, que merece o nosso respeito e o nosso acata
mento. (Muito bem!) 

O-SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- O requeri
mento lido e justificado da tribuna pelo seu-autor, de
pende de pronunchuTiento da Présidência, que o defere. 

A matêria sai da Ordem do Dia e vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 3: 

Votação, em turno único, do ReqUerimento nl' 6, 
d~ 1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e 
Jutahy Magalhães, solicitaildo, nos termos do inciso 
I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação 
do Senhor Ministro Jarbas -Gonçalves Passarinho, 
do Ministêiici da Previdência e Assistência Social, a 

-fim de que, perante o Plenãrio, pres-te informaçÕCs 
sobre a crise económica e fin~nCeir_a da-Preyí_dêncla 
e Assistência Social. 

A votação do requerimento serã feita pelo pro.cesso 
nomlnai. uma VeZ que a matéria depende, para sua apro
vação, do voto favorável da maioria da composição da 
Casa, de acordo com o disposto no inciso n;tetra é, do 

- · art. 322, combinado com- o art. 328 do Regimento lnter-
-riO. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéria serã submetida ao Plenário simbolicarrlinte. _ 

Em votação. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros. 

O SR. muo GUElliOS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores: 

Parece-me que os ilustres e ilustrados redatores e subs
critores do requerimento foram abrangentes. e amplos 
quando convocam S. Ex', o Sr. Ministro Jarbas Passari~ 
nho, para que preste ao plenário informações sobre a cri~ 
se econômico-financeira da Previdência e Assistência So
cial. 

Sr. Presidente,- tenho a inlpressãÕ- q~;-não só o êon
g!;_<?$SO NaCional, mas todos os contribuintes e toda a po
pulação brasileira sabem que a Previdência Social estã a
travessando uma séria crise e, em vez de se requerer que 
alguém venha aqtJi simplesmente confirmar_pficiálmente 
a··êxistêncía desSa crisê, parece-me que o máis lógico, ~ 
mais razoável, o-·iimis eficaz seria que a autoridade viesse 
aqui explicar como pretende resolver a crise da Previdên
cia Social. Faço questão desta ênfase, nobre Senador Lo~ 
manto Júnior e meus ilustres colegas, porque pela leitura. 

- dos jor_najs nos convencemos que o ilustre Ministro da 
Previdência está meio "baratinado", não sabe exatamen~ 
te que caminho seguir; tanto que S. Ex• uma hora fala 
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em acabar com a aposentadoria por tempo de serviço, 
outra hora fala sobre o lançamento de Obrigações do Te
souto Nacional, outra hora fala sobre a implantação da 
PrevidêJlcia Rural, outra hora fala sobre a exploração do 
jogo do bicho, e cada dia que passa é uma nova idéia que 
ele me~mo se.encarrega de retirar da pauta. 

Os jOfnais de ontem e de hoje contêm um desabafo de 
S. Ex', quando ele declara que daqui a pouco vai ao Pre
sidente da Repúblíca para dizer que não quer mais saber 
da Previdência Social. É o que lhe dá vontade de fazer, 
porque já não sabe mais o que fazer para resolver os 
problemas da Previdência SoCial. Sr. Presidente, ele foi 
colocado lá exatamente para tentar resolver problemas e 
não dar diagnósticos de crise, porque o Pafs inteiro é tes
temunha de que_ o seu antecessor, o Ministro Hélio Bel~ 
trão, já fizera um diagnóstico completo; cabal, preciso, 
minucioso, Sobre a crise da Previdência Social. Então, já 
vai fazer quase um ano que S. Ex• saiu e declarou sem 
que o Governo Federal entre com os recursos que deve, 

-não há possiblíôade da Previdência Social sair -da si
tuação difícil, ã não ser-·que se apele, outra vez, para o 
aumento de contribuições. 

Sr. Presidente, gostaria que o Ministro Jarbas Passari~ 
nho viesse aqui se definir sobre o remédio certo, no en
tender dele, para resolver o problema da Previdência So
cial. Mas, chegar aqui e dizer que a Previdência Social ê 
umã ___ coisa cOmplicada, muito dífícíl, uma ftora não se 
sabe neril qual o seu déficit, porque uma hora ele diz que 
são 300 bilhões, outra hora ele diz que são SOO bilhões;jâ 
de ontem para hoje multiplicou para 1 trilhão e meio bi~ 
lhão, em 24 horas ele multiplica terrivelmente esses nú
meros. De modo que a rigor a Nação realmente não sa~ 
be, porque-ainda hoje há uma contradição entre uma in
formação do Ministro da Previdência Social e uma infor
mação dil SeCretaria de Planejamento; o Ministro diz 
que o déficit da Previdência ê utit, enquanto na realidade 
p--l\iririfSfi0-dÕ--Planejamento diz coisas muito di"ferentes. 

O Sr. Milton Cabral - P~rmjt~ V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Lolnanto Júnior)- Nobre Se
nador, em encaminhamento de votação não é permitido 
apartes. V, Ex' poderá pedir <1 palavra para encaminhar 
a vOtação. - - -

O SR. Ht!:LIO GVEIROS - Eu lamento profunda
menu:, -nobre Senador Milton Cabral, senão- daria com 
muito prazer e muita honra para mim o aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho totalmente desne
cessária, para essa finalidade, a presença aqui do Minis
tro larbas Passarinho, mesmo porque S. Ex• é um frc~ 
qaentador diário das páginas dos jornais do Brasil. Ain
da hoje, porque S. Ex• decidiu ontem cortar a grama de 
sua ·casa no Lago, toda a Imprensa brasileira noticiou 
que ontem de manhã o Ministro Jarbas Passarinho ia 
cortar a grama da sua casa no Lago. É notícia em todos 
os jornais. Eu não sabia que era tão importante para os 
destinos do Brasil saber que o Ministro corta a grama da 
casa dele. Naturalmente, isto vai ter um grande sign"lfica~ 
do para resolver o problema da recessão, da inflação, da 
dívida ~t~rna, porque os jornais tiveram o Cuidado de 
dizer que ontem de manhã,. aproveitando o feriado, o 
Ministro ia-se dedicar a fazer uma limpeza no seu jar
dim, mas, de tarde, tivessem pac_iência, ele levou um bo
cado de papel debaixo do braço, não estava de paletó e 
gravata, ê outro detalhe que a Imprensa gosta de regis
trar, que os outros Ministros aos sábados e feriados tra
balham esportivamente, mas o Ministro Jarbas Passari~ 
nho, não, ele trabalha aos feriados e Dias Santos de pale
tó e gravata, mas, ontem, excepcionalmente, porque era 
o Dia do Trabalho, S. Ex• estava de safari, e há um jor
nal daqui da Capital que Dagrou o instante precioso em 
que o Ministro da Previdência estava examinando um 
processo da Previdência. Foi uma simples coincidência o 
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fotógrafo chegar lã nesta hora, porque ninguém vai ad
mitír-que o Ministro da Previdência tenha convocado a 
imprensa para que ela testemunhasse que ele está traba
lhando no Dia do Trabalho, em favor da Previdência So-_ 
cial. Mas, o que é fatO, Sr. Presidente, é que osjorn-ãis do 
Brasil inteiro registram, hoje, e como há alguêm que tal
vez não queira acreditar que o Ministro estava traba
lhando, a objetiva do fotógrafo flagrou o nosso Ministro 
trabalhando em favor da Previdência Social. 

Nestas condições, Sr. Presidente, eu não vejo n~cessi
dade da presença, aqui, do Ministro Jarbas Passarinho, 
para ex.plicar as suas idéias e seus pensamentos. Falar 
sobre a crise, nósjã estamos cheios de ouvir e de ler que a 
Previdência Social estã em crise. Agora, dedicat uma ses
são inteira do Senado, uma tarde inteira, para que o Mi
nistro da Previdência venha aqui dizer que a Previdência 
vai mal, está ruim, mas que está fazendo o possível, eu 
acho que é uin desperdício de tempo. Aliás, eu acho que 
os antecessores ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júníor. Fazendo 
soar a campainha.)_- Lembro ao nobre orador que já se 
esgotou o tempo de que dispunha. 

O SR. H:Ji:LIO GUEIROS- Vou concluir, Sr. Pres
dente. 

Aliás, os antecessores_ do atual Ministro- da Previdên
cia Social devem vir a público, porque há certas <rédã~ 
rações do Ministro Jarbas Passarinho que estão deixan
do mal os seus antecessores. S. Ex' diz que, apesar dos 
trilhões, não sei quantoS. atê agora S. Ex' não atrasou 
nchum pagamento, o que- importa dizer que os seUs--ante
cessores atrasavam pagamentos. No entanto, tanto 
quanto eu sei, Sr. Presidente Lomanto Júnior e Sis. Se
nadores, nunca me constou que a Previdência Social ti
vesse atrasado pagamento de benefício de qualquer espê
cie. Mas, da m:lneira como os jornais es.tão noticiando 
parece que era um hábitO e um costume, muito rotineiro, 
de atrasar. Na verdade, wnto quanto eu sei, os Ministros
cumpiirUm rigorosamente os compromiSsOs da Pi-evi-
dência Sacia[ -

Nestas condições, Sr~ Presidente, embora seja um de
leite, uma coisa agradável, ouvir aqui os exercícios ver
bosos, oratórios e retóricos de S. Ex• o ex-Líder e Presi
dente do Senado Federal, permito-me discordar da ne
cessida_de da_ prese-nça de S. Ex~ para vir aqui dizer que a 
Prcvidência_Social esta em cris~. Nós já sabemo_s_ disso, Do 

Brasil inteiro sabe e não há necessidade de se reservar 
uma sessão, uma tarde inteira, para -que o Ministro Jar
bas Passarinho diga isso aqui. A não ser que os seus ilus
tres pares, seus eminentes -Cx.-colegas queiram desfrutar 
da agradável campanhia de S. Ex• Os tempos estão du
ros, a hora é _de__cri~ e parece-me que é_um desperdício 
de tempo, de energia e de dinheiro fazer-se uma convo~. 
cação para o Ministro vlr aqui dizer que a Previdência 
Social está em crise. Era o que tinha a dizer. 

O _Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, peço a pala~ 
vra, como autor de proposlção. 

O SR. PRESlDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Milton Cabral e a V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre senador Gabriel Hermes, 
para encaminhar a votação. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pura enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Esse foi um dos atas oportunoS, conv-ocâr o Ministro 
da Previdência para vir a ·este Plenário dar informações 
sobre a !:iituaçào_atual.Q:,~ Preyidêncía Sociiil.::-:-

A Previdência Social, Sr. Presidente_, responde pela 
tranqüilidade de 60 milhões de pais de família neste PaíS, 
60 milhões, veja V. Ex• Todos nós sabemos que o ex~-

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Ministro-com possivelmente oportunidade chamou a a
tenção para a gravidadç em que se encontrava a Previ~ 
dência Social no País, e não encontrando, -depois de uma 
luta árdua, soluções preferiu renullciar ao cargo, e em 
boa hora o Senhor Presidente João Figueiredo convidou 
o ilustre_ e competente, eficiente e trabalhador Ministro 
JarbãS Passarinho pãra ocupar a pasta da PrevidênCia 
Social. 

- Ora, a presença de S, Ex• aqui é realmente uma neces
sidade. Nós todos desta Casa temos necessidade de co
n!J-ecer o que ocorre com a Previdência Social, e ninguém 
mais ~em informado hoje do que o Ministro Jarbas Pas
sarinho. Eu, de início, faço questão até de dizer a V. Ex• 
que por duas vezes no período em que S. Exbz 9 ocupa o 
cargo honroso de Ministro, honroso e difícil de Ministro 
da Previdência Social, tive oportunidade de ir ao Minis
tério tratar de assuntos daquele órgão, e isto eu o fiz em 
dias de sábado, no perído em gut;; todos os demais Minis
térios pÔssivelmente não estavam em atividade. O Minis
tro vem desenvolVendo um trabalhO intenso e a Previ
dência vem dando já uma relativa tranqUilidade aos seus 
dependentes, esta é que é realmente a verdade. O próprio 
Presidente da República já se- enContra tranqUilizado 
porque sabe que um trablaho sério de avaliação, Um tra
balho sério de pesquisa está sendo feito. Os,que depen-

~Q_em da PreYidêneia iecoilh~em que exatamente isto está 
ocorrendo. 

Todos nós, no Brasil, estamos inte(essados na tranqUi
lidade_ desse órgão, todos nós sabemos que a Previdência 
sofre: .cOnseqUênciaS que rião são culpa daqueleS que a di
rigem, nem de seus associados. Foram originários de 
atas de grandeza natural do povo brasileiro e de alguns 
dos dirigentes deste País, na Presidência da República, e 
desta Casa que os aprovou, que permitiram alargar-se a 

--á:sporisabilidade da PreVidência Social, como aquele de 
leYar ao trabalhador rural Um pequenõ aux-mo, mas que 
dá, de afguma forma, o mínimO necessário para esses ve
lhinhos desamparados do campo que não tinham qual~ 
quer participação na sua velhice, qualquer sombra de 
amparo. Isto tudo sobrecarregol,l a Previdência. Nã_o foi 
da resonsabilidade do Ministro f:Iêlio Beltrão, nem do 
Ministro Jarbas Passarinho. 

Poi outro lado, Sr. -Piesídente, é realmente uma satis-. 
fação ter a presença do Ministro Jarbas Passarinho nesta 
Casa, corn quem já não temos contacto há algum tempo. 
Tenho certeza que a Casa está cheia para ouvir S. Ex' e 
tenho certeza que S. Ex' nos trará um depoimento que 
va:i honrar a sua tradição de homem com grande expe
riência, com grande soma de trabalho neste País, desde a 
sua passagem pelo Exército, onde sempre se saiu da me
lhor maneira, atê ao Governo do nosso Estado_ e, acen
tuadamente, aqui no Senado da República, onde al
cançou os mais altos postos, sempre pela unanimidade 
da Casa e as Presidências, com o apoiO de toda a Opo-
sição e de todos nós. -

Ora, Sr. Presidente, eu creio que o nosso querido cole
ga Senador Hélio Gueiros não tenha ta~vez olhado esses 
detalhes. A Casa vai receber com satisfação a presença 
do Ministro Passarinho e eu reconheço que a presença de 
S. Ex• é necessária. Precisamos saber como estã hoje a 
Previdência Social. isso é do interesse de todos nós, nesta 

-casa:-r: iSso que deixo aqui, com a certeza de que nOs -de-
vemos·receber e ouvir S. Ex• porque é uma necessidade 
conhl!cer o que ocorre com a Previdência Social e é uma 
satisfação ter a presença do Ministro neste plenário, des
se Ministro que honrou a Presidência desta Casa. (Mui to 
bt!nt!) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Adcrbal Jurema, como au
tor do requerimento. 
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- O SR. ADERlJAL JUREM A (PDS- PE. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. 

Serei rápido porque a comissão que vai examinar a 
proposta de emenda constitucional do Presidente Figuei
redo está a se reunir. 

O Sr. Jutahy Magalhies- Eu peço apenas a V. Ex• 
que fale tambêm em meu nome, como co-autor do re
querimento. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Encaminho em meu 
nome e em nome do Senador Jutahy Magalhães, dizendo 
a V. Ex' que nós ficamos admirados com a reação do Se
nado Hêlio Gueiros. 

Compreendemos que o Senador Hélio Gueiros, lá ·na 
Pará, tenha a sua diferença com o Senador JarbaS -Passa
rinho, e nós respeitamos essas diferenças porque a demo
cracia vive justamente dos contrários. Mas aqui, não. 
Aqui nós temos os Partidos contrários, mas temos uma 
coisa maiS alta que é o desejo de esclarecer à Nação. 

A minha convocação _teve justamente essa finalidade 
de fazer com que o Sr. Ministro Jarbas Passarinho, ve
nha a esta Casa dizer a situação a tua! da Previdência So
cial, não apenas através das entrevistas que S. Ex• conce
de aos jornais, mas atravês da sabatina a que S. Ex• será 
submetido, pelo Regimento da Casa, por seus pares. 

De maneira que ê essa a minha intenção, trazer õ Mi
nistro Jarbas Passarinho ao plenário do Senado Federal, 
para que S. Ex' fale aos Srs_ Senadores e, falandO aos Se
nadores, S. Ex• estará respondendo às indagações de 
toda a Nação brasileira. 

Era _o_ que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
-A M-esa dará ciência ao Ministro Jarbas Passãrinho da 

decisão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) -Item 4: 

mia) 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
896, de 1983, de autoria da Senãdora EuriiCe Michi
les, solicitando, nos termos dos arts. 7), c, 76 e 77, 
do Regimento Interno, a criação de uma Comissão 
Especial Mista, composta de 5 (cinco) Senadores e 5 
(cinco) Deputados, para no prazo de 90 (noventa) 
dias avaliar õs _resultados da Zona Franca de Ma~ 
naus bem como propor medidas de reorientação de 
sua política, examinando ainda os motivos e caUsas 
da fragiTíôade do modelo da Zona Franca de Ma
naus. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Econo-

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Cane
las para proferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. BENEDITO CANELAS (PDS - MT. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.' Senadores: 

A eniTtle-nTe Senadora Eunice Michiles, com o Reque
_- ri menta" n? 896, de 19-84, pretende seja constituída Co

missão Especial Mista para, nos termos do art. 75, letra 
c, in fine, do Regimento Interno, avaliar os resulta.dos da 
Zona Franca de Manaus, propondo, em conseqUência, 
medidas de reorientação política que satisfaçam aos ob
jetivos desejados. 

Consoante o preceituado no Regimento Interno do 
Senado, tai$_orgunismos podem ser criados desde que 
atendam tambêm às exigências peculiare.~ do Regimento 
Comum. Nesi.e passo, além do objetivo da Comiss1i0--;de
verão ser indicados, no respectivo reque-rimento, o nú-
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mero de seus membros e o prazo dentro do qual deverá 
realizar~se o seu trabalho. (art. 76. § !"--Reg. Senado). 

No caso sob exame- em que não se verificam as ex
ceções previstas nos arts. 21, §Único; 90; e 104-, § 2i> -do-
Regimento Comum- a composicão numérica do cole
giado, Segundo prescreve o art. 10 do citado fnstí(uto re
gimental, é fixada paritariamente em onze s6Jadmes e 11 
deputados, obedecido o critério de proporcionaHdade 
partidária. 

O reparo que fazemos tem por fim ajustar os termos 
do requerimento às exigências do Regimento Comum, 
uma vez que se propõe, -para a Comissão, a composiÇão 
de cinco senadores e cinco deputados. 

No mérito, porém, a proposta parece-noS 1nobjetável, 
na medida em que se fundamenta no declarado desejo de 
equacionar problemas que possam estar comprometen
do os resultados esperados para a Zona Franca de Ma
naus, conforme os planejamentos governamentais. 

Desta sorte, opinamOs pela aprovação do Requeri
mento sob exame, feita a retrocitada correção na compo
sição do colegiado, conforme o disposto no art. 10 do 
Regimento Comum. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Comis
são de Economia conclui seU parecer pela aprovação do-
requerimento. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Hélio-Gueiros- Peço a palavra para encami
nhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Tem a pa-
lavra V. Ex•- -

O SR. HtLIO CUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votação, sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dertte, Srs. Senadores: 

O PMDB vai votar, favoravelmente, ao requerimento 
da nobre S_enadora Eunice Michiles, propondo uma Co
missão para avaliar os resultados da Zona Franca de 
Manaus bem como propor medidas de reorientação de 
sua política. 

Apenas, eu volto a estranhar que o Senado encontre 
obstHculos regimentais para aprovar uma comissãó pro
posta pelo Senador Itamar Franco. porque querem in
vestigar problemas, também, que interessam ao País no 
âmbito do Conselho Nacional do Petróleo: no entanto, 
não encontra qualquer obstáculo para a nomeação da 
comissão especial proposta pela Senadora Eunice Michi
les+ tanto mais quanto a Senadorea Eunice Michiles está 
propondo que o Senado aprove uma comissão compOstã 
de Senadores .e Deputados. Parece~me inteiramente im
pertinente, Sr. Presidente, com todo respeito eu o digo, 
que o Senado esteja a escalar.Deputados para tomar par
te numa comissão que deve ser privativa do Senado Fe
deral. 

Sei que a Assess'Oda da Casa dísse que já houve isso, e 
tem havido, mas não acho que, porque já houve Ou tem 
havido. em algum tempo, isso possa ser corre(O. "Se--essa 
comissão fosse proposta em reunião do Congresso Na
cional não teria nada a dizer contra ela, eela.t.eriil que ser 
constituída de Senadores e Deputados, seria uma comis
são mista. Mas o Senado aprovar uma comissão espe· 
dai, que se entende como privativa dele, escalando, in
cluindo Deputados Federais nessa comissão, Sr. Presi
dente, isso me· parece totalmente anti-regi:mental. 

Sr. Presidente, transformo essa questão numa questão 
de ordem, para que se tenha uma decisão segura e per~ 
manente da Mesa: s.e o Senado tem Competência,.tem.au
toridade, no âmbito do Senado, pãra fOrmar Uma comis
são incluindo os Deputados. Pode acontecer perfeita
mente que o assunto vá à Cárriã.rã dõS Deputados e esta 
não queira participar dessa comissão. E como fica o Se-
nado? . 
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Sr. Presidente, creio que o Senado deveria decidir coi
sas dentro-da sua economia; a Câmara, dentro da econo
mia interna da Câmara e o Congresso, dentro do econo
mia interna do Congresso. Não vamos meter as. mãos e 
os pés, uma Casa na Outra, porque vai ficar meio compli
cado. 
- Sr. Presidente, esta é a minha opinião e a transformo 
numa questão de ordem à consideração de V. Ex.• 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -O nobre 
..Senador Hélio Gueiros transformou o seu encaminha
mento de votação numa questão de ordem e a Mesa vai 
decidí~la, informando ao nobre Senador que as Comis
sões Especiais são de três tipos: internas, externas e mis
tas. Na letra "c" do Art. 75, do Regimento Interno, en~ 
contra mos: 

"Art. 75. 
c) Mistª-s- destinadas ao estudo de matéria em 

curso no Congresso Nacional, ou a preparo de pro
posição que a ele deva ser submetida, na forma do 
disposto do Regimento Comum." 

Q que a nobre Senadora Eunice Michiles quer é que 
esta Comissão, amanhã, logo após a conclusão do seu 
trat>alho, venh<~, .a proptlr medidas a respeito da Zona 
Franca de Manaus. Portanto, tem amparo, data vênla, 
no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs.""Seiiadõres que o aproVam q-ueir-am permanecer 
como se achain. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em conseqüência da deliberação do Plenário, a Presi

dência trans~_itirá à Câmara dos Deputados a proposta 
da criaçãC?__da _Comissão Espec!a_l_ Mis~~· 

O SR. PR_~~IDENTE (Lomanto Júnior) -Item S: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n~> 280, de 1980, de autoria do Senador Itamar 
Franco, determinando que a Ordem dos Advogados 
do Brasil opine sobre a escolha de magistrados que 
devam integrar Tribunais com jurisdição em tôdo o 
território nacional~ tendo 

PARECER, sob n'l 634, de \983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido do Senador José lgná
- cio Ferreira. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador H-i!iio Gueiros. 

O SR. H!lLIO GUE!ROS (PMDB- PA. Para enca
minhar votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. SelladÜres, este projeto, de ãutoria dO nobre 
S~nador:Jtamar Franco, s.e arrasta há longos meses na 
pauta do Senado. S. E.xf Cj:uer que a Ordem dos Advoga
dos opine sobre a escolha de magistrados que devam in
tegrar os tribunais com jurisdição em todo o território 
nacional. 

Quero dizer a V. Ex~, Sr. Presidente, que no âmbito da 
Comissão de Constituição e Justiça eu me manifestei 

__ contrariamente ao projeto do nobre Senador Itamar 
Franco, porque entendo que ele é inconstitucional. A 
Ordem dos Advogados não tem por que dar opinião nem 
veredito sobre unw nomeação que a Constitu.ição diz 
que depende exc\usivsmente do Executivo e do Legislati
vo, do Senado da República e do Presidente da Repúbli
ca. Não há como se meter nesse mecanismo a Ordem dos 
Advogados, tanto mais quanto não existe a recípocra: o 
Executivo e o Legislativo não se metem na eleição de di~ 
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rigentes da Ordem dos Advogados, que é inteiramente 
autónoma, soberana para escolher quem bem quiser, 

_ sem pedir opinião s quem quer que seja. Da mesma ma
neira entendo que_a administração pública também não 
tem por que pedir consentirrlerito.à Ordem dos Advoga
dos para fazer nomeação da competência do ExeCutivo, 
com a aprovação- prêvia do Legislativo. 

Nestas condições, Sr. Presidente, quero- apenas confir
mar o.meu voto pela inconstitucionalidade. Mas, ern res~ 
peito à ausência do Senador Itamar Franco, quero dizer 
a V. Ex• que eu, para dar oportunidade a que o nobre Se
nador por Minas Gerais ex penda mais uma vez seus pon
tos de vista e assista, pelo menos, a vitória ou à derrota 
da sua proposição, e _especialmente porque ele é um fre
quentador habitual e zeloso desta Casa,- hoje está ape
nas com problemas de ubiguidade parqueS. Ex• tem que 
estar prese-nte em uma Comissão Mista- é mais do que 
ju_stifíciida a aus_êncla, neste instante, de S. Ex•. Portanto, 
quero prevenir a V. Ex~. respeitosamente, que eu vou pe-

-dir verificação de quOrum: 

O_ SR. P)JESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o projeto, quanto à constitucionafidade, em pri· 
melro turno. 

Os Srs. Senadores que· o aprovam permaneçam como 
estão. (Pausa.) 

Rejeitado.-

O Sr. Hélio Gueiros- Peço veríficação da votação, 
Sr~_ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Vai-se 
proceder à verificação solicitada. (Pausa.) 

.Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência irâ 
suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as 
campainhas para convocar ao plenário os Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

Suspende-se a sessão às 16 horas e 26 minutos. sen
do reaberta às 16 horas e 36 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Está rea-
berta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a Presidência deixa de 
reãlizú a verificação requerida. 

A votação do projeto fica adiada. 
Nestas._condlções., a matéria constante do item n9 6, 

Projeto de Lei do Senado n~> 21/83, em fase de votação, 
deixa de ser submetida a votos, ficando sua apreciação 
para a sessão ordinária de amanhã." 

b SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a p8Javra ao nobre Senador José Fragelli, por cessão do 
Senador Fábio Lucena.. 

O SR. JOSt FRAGELLI PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- "Concedo 
a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÚRTO (PDS - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores: 

Inspirado nas palavras do eminente Senador José Fra
gelli, no seu magnífico discurso desta tarde, quando exa
minou em profundidade as razões básicas da não estabi_- _ 
iidllde politica brasileira, tenho-me preocupado, Sr. Pre
sidente, ao longo desses últimos anos, justamente em tra
zer ao Congresso e ao Senado, em especial, propostas e 
sugestões..que se encaminhem para a democratização. do 
poder no Brasil; a .melhor distribuição das atribuições 
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dos três níveis- federal, esluduul e municipal, e fazendo 
com que, a partir do município brasileiro, célula base da 
política e da administra-ção do noSsO País; d-c!la surja a es~ 
trutura sólida da sociedade brasileira. 

Sabe muito bem V, Ex~ e os Srs. Senadores que tive a 
honra e o êxito de ter vJsto aprovado pelo CongresSo Na
cional, a Emenda Constitucional n'>' 23, que fez um co
meço, uma modesta reforma que eu diria, tributária, re
forma que permitiu ampliar mais recursos aos Estados e 
Municípios Coino -üma forma de descentralização ·admi
nistrativa e assim, -ülmbêm, fazendo uma- descentrali
zação 'adminisfratiVii e PoUtica. 

Logo depois, Sr. Presidente, vimos o Senado aprovar 
um projeto de lei de autoria de quatro Deputados, nos 
quais estava eu incluído, em 1975, propondo, Sr. Presi~ 
dente, a distiibuição de royaltles aos Estados e Munici~ 
pios confrontantes à plataforma continental, dando a 
eles a justiça de receberem esses royalties, a exemplo do 
que a Lei n9 2.004 já permite aos Estados produtores, em 
terra firme, 

E agora, Sr. Presidente, nesta ampla proposta de 
Emenda à Constituição, n9 11,-do Senhor Presidente da 
República, que suprime, que acrescenta -e que altera .dis
positivos da Constituição Federal, estou encaminhando, 
esta tarde, à ComissãO Mista do Congresso·- Nacional 
que vai examin-ar" esta proposta de emenda à ConSti
tuição, uma proposta de subemenda, incluindo no_Art. 
5"'- que é o artigo que define o patrimônio dos Estados 
- os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

Isso, Sr. Presidente, aparenta ao homem que ver a 
Constituição e c:iue- não está vivendo- a realidade brasilei
ra, de que isso não tem muita irilportância, mas ela é fun
damental na democratização do poder em nosso Pais. 

Sr. Presidente, só a Constituição de 91 admitiU os ter
renos de marinha e seus acrescidos como patrimôniO dos 
Estados. Logo depois, os interesses estratégicos do Pais, 
interesses militares, sobretudo do Ministério da Mari
nha, fizeram com que o- então Cõnsultor-Jurídico da 
União, Dr. Epitácio Pessoa, antes de ser Presidente da 
República, através de um seu parecer, definisse que os 
terrenos de marinha deveriam ser patrimõnio da União 
e, mais do que isso, estabelecendo que eles deveriam ser 
medidos através da linha média preamar de 1831, o que 
vale dizer, que através dessa decisão e- depois um 
decreto-lei a posteriori do Governo de Outra, fez com 
que quase todas as capitais do litoral brasileiro, quase to
dos os municípios e cid2des do litoral brasileiro sejam 
terrenos de marinha. 

E o que ocorre é que, Sr. Presidente, cidades como Be
lé_m do Pará, Recife, Aracajú e Salvador, que dentro da 
linha média preamar de 1831 envolve até os centros das 
cidades, faz com que todo aquele que requer um pedaço 
de um terreno de marinha tenha que vir ao Serviço de 
Patrimônio _d_a___União do Ministério da Fazenda, e só 
através dele o requerimento é aprovado, e dá ao cidadão 
o instituto da enfiteuse, e ele passa a ser um ocupante em 
caráter precário, numa tramitação borocrática que cria 
sérios obstáculos ao desenvolvimento econômico, soeial 
e industrial, sobretudo do Nordeste brasileiro. 

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

O SR. PASSOS PORTO - Com muito prazer: 

O Sr. José Fragelli - Parece-me que o projeto do 
novo Código Civil está extinguindo o instituto da enfi· 
te_use. Nesse caso como ficaria? QUal o problema que 
criaria? 

O SR. PASSOS PÓRTO- Exato. Além do proble
ma da enfiteuse, que é um instituto considerado caduco, 
mas muito mais grave do que isso, nobre Senador José 
Fragelli, é que eSSes terrenos,- que são 33 metros prea
mar, no sentido horizontal, para fora e para dentro do 
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mar, isto significa o seguinte: que onde estão instaladas 
as indústrias do Recife, de Maceió, de Aracaju, de Salva
dor e de vários municípios do litoral brasileiro todos es
ses terrenos só podem ser requeridos e estabelecida a sua 
ocupação, mediante a aprovação do Serviço do Patrimô
nio da União, ciue fica em Brasília. - -

Lutei, quando era Deputado, através de projeto de lei 
ordinária, aliás, o nobre Senador Marco Maciel que, ho
je, ê nosso colega e, também, Deputado na época, nos 
somamos na solução por via ordinária. Mas, não foi 
P-ossível porque as forças poderosas do Serviço de Patri
mônio da União impediram, sempre, que tivéssemos 
p_elo menos uma atualização na legislação dos terrenos 
de marinha. 

Então, agora, nós estamos apreSentando esta sube
menda com o apoio constitucional de Senadores e Depu
tados e, já conversamos com o relator, que conhece de
mais este problema, porque ele é um representante do 
Estado de Pernambuco e,_ ver se conseguiremos, agora, 
essa grande vitória para a descentralização administrati
va do Brasil. Que os Estados façam dos seus terrenos de 
marinha a destinação que lhes convier. ou alienação di
reta ou, inclusive, mantendo ainda o princlpio da enfi
teuse. Mas, de qualquer forma, permitindo que os inte
ressados ao longo litoral brasileiro, ao longo das áreas 
dos riOs e dos lagos que têm influência de marés, portan~ 
to, terrenos de marinha, eles sejam entregues a quem de 
direito, que são os Estados. Porque a própria Consti
tuição brasileira estabelece que tOdos os terrenos erri ter
ra firme são_patrimônio dos Estados. V, Ex~ .também "foi 
Governador do Estado de Mato GrosSo e, seb~, que era 
atribuição do seu Governo, alienação de- terras do seu 
Estado. No entanto os terrenos de marinha, só são alie
nados ou eles só são ocupados depois que há o referendo 
do Mii1istério da Marinha, que há o apOio do-Sei-Viço do 
Patrimônio da União, para depois se pagar um dízimo 
permanentemente ficando diretamente vinculada a ocu
pação aos interesses do Serviço do Patrimônfo da União, 
que não é nem um órgão de Ministério Militar, é um ór
gão do Ministério da Fazenda incumbido de dirigir, to
mar conta e fiscalizar o patrimônio da União. 

Essa transferência para o âmbito da administração 
dos Estados irâ resolver o mais grave problema que nos 
debatemos, sobretudo, o litoral do Nordeste, em que 
pese o Sul do País já tenha também esses problemas no 
seu litoral. 

Gostaria, então, Sr. Presidente, de pedir, de antemão, 
o apoio dos nobres Senadores na hora que formos discu- _ 
tir esse problema na Comissão Mista, porque considero 
esse_ assunto, que aparentemente não tem nenhuma im
portância, que não consta do texto da Constituição, deve 
ser inclufdo no art. 5ç para que os terrenos de marinha, 
após a promulgação desta emenda constitucional, pos
sam se constituir em direito legítimo de seus donos, que 
são os Estados. 

- Erã o que tinha a diZer,- Sr. Presidente, muito obriga
do. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
PASSOS PORTO EM SEU DlSCURSOc 

MENDA Ã PROPOSTA DE EMENDA CONSTI
TUCIONAL No 11, DE 1984, QUE ALTERA, ACRES
CENTA E SUPRIME DISPOSITIVOS DA CONSTI
TUIÇÃO FEDERAL. 

Dê-se ao Art. 29 a seguinte redaçãO: 

Art. 29 Passa a ser a seguinte a redação dos artigos 
39, 59; 89, inciso XVII; alíneas "c"~ "x", esta, acrescenta
da; \3; inciso VIII; l3, § 29; 15, inciso I, e§ I 9; 24~ § 59, a
crescentado; 29, § \9, alínea a; 29, §59;- acrescentado; 36; 
40, III; 42, III e IX; 44, Ill; 51, capnt e parágrafos [9 ao 
59, suprimindo o 69; 55, caput e incisos I a III; 59,§ 39; 74;--
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·caput, sUprimidos os parágrafos; 75, caput e§§ \9 e 29, su
primido o 39; 77, § \9; 80; 95, caput; 119, inciso I, alínea I; 
119, § 49, acrescentado; 151, § 19, alíneas a e b; !53,§§ 19, 
49 e 99; 164, §§ J9 e 29, acrescentados; 175, caput; 176, § 39, 
incisos I e VI; e 179, parágrafo único: 

.. Art. 3"' 

Art. 59 Incluem-se entre os bens dos Estados e 
Terrítórios os lagos em terrenos de seu domínio, 
bem como os rios que neles têm nascente e foz, as i~ 
lhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não 
compreendidas no artigo anterior e os terrenos e a
crescidos de marinha, nos quais não existam insta
lações ou construções da União. 

Justificação 

O objetiVo da emenda é incluir entre os bens dos Esta
doS e Territórios os terrenos e acrescidos de marinha, 
que atualmente pertencem à União. 

Eto ocorre por fórça do item V do art. 49 que determi
na fazerem parte dos bens da União aqueles que atual
meote lhe pertencem. 

Ora, conforme o disposto no art. 19 do Decreto-lei n' 
9.760, de 5 de_setembro de 1946, que dispôs sobre os bens 
imóveis da União, os terrenos de marinha e seus acresci
dos foram incluídos entre os bens da União. O art. 29 do' 
mesmo diploma legal definiu ditos terrenos: 

~· Art. 29 São terrenos de marinha, em uma pro
fundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos hori
zontalmente, para a parte da terra, da linha do 
preamai-médio de !831: 

a) os situados no continente, na costa marítima 
e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sen
tir a influência das marés; 

b) os que contornam as ilhas situadas_ em zona 
onde se faça sentir a influência das marés. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a 
innuência das marés é caracteriiãda pela o"scllação 
períódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos do 
nível das águ~s, que ocorra 'em qualquer época do 
ano. 

Art. 39 São terrenos acrescidos de marinha os 
que se tiverem formado, natural ou artificialmente, 
para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em segui
mento aos terrenos de marinha." 

Antes de corporificar nesse texto legal, o domínio dos 
terrCDÇ>S e acrescidos de marinha foi bastante questíona
do, havendo mesmo correntes doutrinárias contradi
tórias, como explica Clóvis Bevilacqua, na sua .. Teoria 
Geral do Direito Civil". 

Mostra o Autor do Projeto de Código Civíl-cjue João 
Barbalho e Ga[dino Loreto sustentaram que os terrenos 
de marinha tinham sido entregues pela Constituição de 
1891 aos Estados. Em contraposição a tal entendimento, 
colocaram-se Carlos de Carvalho e Carvalho de Men
donça. 

Mas, foi sobretudo Epitácio Pessoa, quando 
Procurador-Geral da República, que fez vitoriosa a tese 
do domínio_ da União. 

A controvérsia buscava suas razões no fato do Institu
to estar em -formação em nosso direito porque o direito 
romano e o português o desconheceram. 
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Carvalho de Mendonça, em trabalho publicadÕ na 
Revista Direito (Vol. 35, pãg. 476), aSsim juStificava o in
teresse e o direito da União: 

.. À União estão afetos importantíssimos ser
viços: a defesa marítima da costa, a navegação, o 
comércio internacional e inú:restadUai, a conser
vação, os melhoramentos e fiscalização sanitária 
dos portos, o estabelecimento de alfândegas e a 
criação de entrepostos, e, para desempenho de to
dos eles, não pode ela dispensar os terrenos de mari
nha, os quais, pela sua localizacão, se prestam, van
tajosamente, àqueles misteres." 

O argumento do eminentíssirrio jurista, data mnima 
venia, perdeu sua oportunidade e prova demais. 

Realmente, a União não tem condições, nem lhe é 
conveniente fazer tais instalações e montar tais serviços 
em toda a extensão da costa brasileira, o que, aliás, é 
simplesmente impossível. Com as novas armas hoje exis
tentes, a questão da defesa perdeu completamente a sua 
razão de ser. E tanto isto é verdade que, a quase totalida
de dos terrenos de marinha está ocupada por particula
res, seja nas zonas urbanas, seja nas demais. A União 
não tem absolutamente a mínima condição de ocupá-los. 
Por isso, ela os afora_ aos particulares, que neles cons
troem suas residências. h o que ocorre em todos os por
tos e nas cidades maritlma.c;:. 

Para administrar os terrenos de marinha, a União não 
monto_u _serviço capaz. O Serviço do Patrimônio da U
nião não dispõe nem de Pessoal, nem de elementos p:irã 
atender a milhares e milhares de interessados, cujos di
reitos ficam pos-tergados, em virtUde das inSãtláveis defi: 
ciências do SPU. 

Daí por que a proposta que ora é submetida ao Con
gresso Nacional transfere ao domínio dos Estados e dos 
Territórios os terrenos e acrescidos de marinha, ressal
vando, evidentemente, aqueles em que a União construiu 
e fez instalações, sejam alfandegâdas, sejam militares, se
jam de que ordem for. 

Os demais passarão ao domíniO dos Estados e Terri
tórios que, evidentemente, têm condições muito melho
res para administrá-los, de acordo com o interesse públi
co. 

Isto beneficiará inclusive a administração federal, pois 
desafogará o SPU de milhares e milhares de procesttos, 
que entravam o progresso das cidades da orla marítima, 
prejudicando seriamente centenas de milhares de brá.Si
leiros. 

Por outro lado, a emenda ressalva os legítimos direitos 
da União, quando mantém em seu domínio todas as ins
talações por ela construídas: portos, aeroportos, alfânde
gas, fortificações, etc. --- -

Dessa maneira, se incorporada ao texto constitucio
nal, a emenda em nada afetará os legítimos direitos da 
União. 

Esperamos, por isso, que o_ Congresso Nacional, sensí
vel à situação de centenas de milhares de brasileiros, cu
jos legítimos interesses estão seríamente--ãfetados, atende
ao seu clamor e aprove a emenda que ora lhe é submeti
da. 

Congresso Nacional, de abril de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A Presi
dência comunica aos Srs. Senadores que amanhã, dia 3, 
às 10 horas, no Salào Negro do Congresso Nacional, 
realizar-se-á a solenidade anual de entrega das Condeco
rações da Ordem do Congresso Nacional, às personali
dades agraciadas, agradecendo, desde já, a honro5a pre~ 
sença de V. Ex•s 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobré Senador -Jorge Kalume. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
ségulnte discurso.) --·Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje a minh_a palavra é dedicada aos trabalhadores do 
Brasil, como homenagem de reconhecimento a essa clas
se abnegada que tem a sua data festiva no dia J9 de maio, 
graças ao saudoso Presidente Arthur Bernardes, que a o
ficializou no ano de 1924. 

Pelo seu profundo significado, celebramos com espe
cial carinho esse evento que é um marco na vida do povo 
brasileiro. E a celebração foge à rotina, se consideradas 
as lutas vencidas para que a humanidade alcançasse ad
mirável patamar no campo so-cial, tornando o ser huma
no menos sofredor, mais liberado das injunções que exis
tiam e participando das decisões que lhes são afetaS~-

Não vamos rememorar fatos ou episódios contribui
dores de todas as conquistas obtidas, porque já se encon
tram grafados na memória de todos nós. Contudo, vale 
ressaltar que o Brasil, com a sensibilidade que sempre ca
racterizou seus governantes, do Império à ~epública, 
deu úffi passo gigantesco na legislação pertinente ao tra
balho. São ínúineroS os políticos que" se preocupara ln no 
aperfeiçoamento das nossas leis voltadas especialnlente 
ao trabalhador. Podemos citar Rui Barbosa como um 
dos paladinos também nesse campo. Mais recentemente, 
Getúlio Vargas adicionou medidas das mais salutares, 
criando inclusive o Ministêrio do Trabalho. Não foram 

-diferentes os Presidentes Outra, Juscelino, bem como os 
Governos revolucionários, a partir do saudoso Marechal 
Castello Branco até o atual Presidente Figueiredo. _ 

"Registro, na oportuilídade, o primeiro pronunciamen
to do Presidente Castello Branco, nesta nova faSe porque 
passnu-cr nosso pàfs, representando o perfil da política 
sempre voltada ao aperfeiÇoamf:-n"to da Jegisfairâo social: 

"Outrossim, reafirmo a minha fé em que a demo~ 
cracia constitui a estrada real, ampla, lógica e expe
rimentada para os operários alcançarem justas e ele
vad<! remuneração, salário _que lhe proporcione uma 
vida digna, numa sociedade livre das crises de de
semprego e dos violentos contrastes da fortuna. 
Uma sociedade na qual cada um tenha a liberdade 
de- produzir mais c de ganhar tanto quanto for ca
paz, desde que não viole a lei, não explore os traba
lhadores e consumidores, nem estorve o desenvolvi
mento do país." 

E a partir d:ií, várias reformas vieramjuritar-se às exis
tentes num aprimoramento cada vez maior. Vejamos por 

.. , exemplo o PIS-PASEP, férias remuneradas de 30 dias, 
fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FUNRU
RAL inspirado no meu projeto n' 281 de i~' de maio de 
1963, quando era Deputado FederaL 
- Some-s_e_a __ essa -gamã de benefícios o desmembramento 
do Ministério do Trabalho para atender precipuamente 
a ass.untos relacionados com Õs trabalhadores de qual

-quer categilria. E esse Ministério, entregue hoje à compe
t~nte atuaÇão do Minístro Muritlo Macedo, tem desen
volvido uma polúlca positiva, procurando corresponder 
aos anseios das classes trabalhadoras. E foi S. Ex.• que a
nuncioU, a partir deste mês, .salário mlnimo unifiCado em 
todo o País, evitando dessa forma distinção existente en
tre áreas do mesmo território nacional. E a _esse respeito 
de~taco pequeno trecho dessa aplaudida mensagem: 

"Meu objetivo foi dar concretude a uma conquis~ 
ta de valor inexcedível para a massa assalaridada, e~ 
-dÍficandÜ o~ jn;_·pe-diente discriminatório de ver aufe~ 
ridos saláriOs díferenciados para uma contra pres
tação de mão-de-obra, a diferir, tão-só no ·çoncer~ 
nente à região em que a mesma se faça prestar." 

E se fizermos um retrospecto neste meio século vere· 
ffios que os trab<~lhadores vêm atC~nçando as mais justas 
conquiStas graças à conduta ordeira com que buscam os 
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seus direitos, que contribui p~ra sensibilizar, por outro 
lado, o governo e a classe patronaL 

Sabendo-se que a base da nação está no trabalho de
senvolvido por seus filhos, agora mais do que nunca urge 
maior ajuda para que se possa vencer _os óbices resultan
tes da conjuntura' internacional que deploravelmente a
tingiu a todos os países em desenvolvimento como o nos
so Brasil. Os trabalhadores brasileiros, cientes e cons
cientizados _dessa situação, têm procurado, com o seu pa
triotismo, desenvolver maior atividade no sentido de ofe
recer conseqUentemente uma maior produção para mi
norar a crise que tanto tem atormentado a vida brasilei
ra, mesmo porque, como pregara Lassalll~ "O trabalho é 
a fonte de toda -riqueza e cultura". 

Valho-me desta oportunidade para saudar os traba
lhadores de todo o País, particularizando os do Acre e da 
Amazônia, quer das cidades, vilas, povoados e seringais 
ou do meio rural, os quais, não obstante as dificuldades 
do meio em que vivem, vém ofer~endo_admirâvel con
tribuição aos seus Estados e ao Brasil! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pelo Ofício n"' 71/84, da egrégia Câmara de Vereado
res de Caicó, Rio Grande do Norte, chegou-me ao co
nhecimento a indicação n~> 263/84, de autoria do nobre 
Vereador Paulo de Brito, apelando às autoridades a~ 

tenção especial à pecuária do Estado; dado os evidente 
sinais de decadêi:tcia desse importante setor da economia 
potiguar, principafmente em deCorrência da prolongada 
estiagem que se abateu sobre a região. 

A iniciativa é digná dos maiores encômios pois revela, 
numa câmãra-lnuOiCíj)al do interiOr do Rio Grande do 
Norte, preocupações que muito excedem aos inter-esses 
meramente locais, desmentindo muitas pseudo lide
ranças que tentam denegrir o papel do vereador e do preR 
feito. 

Honro-me de ter chegado a mais alta casa legislativa 
do paí~. vindo de uma prefeitura do interior. 

Honro-me da escola política em que o município se 
constituiu p-ara mim, dando. me a consciência de que só ê 
legítimo representante do povo, _quem com de se identifi
ca SQ!P_par~ilh~ndo de suas aspirações. 

Quer" o Vereador-Paulo Brito que as autoridades se 
empenhem num programa cô3paz de melhorar o rebanho 
no Rio GraDde do Norte, principalmente através de ade
qu~do apoio _financeiro ~o setor pecuário. 

Ninguém desconhece ser a pecuária ati v idade das mais 
tradú.:ion.ãis -no estado, i:m que pese vir sendo realizada 
de forma extremamente empírica e sem o necessário a
poio para me-lhorar-se. 

Não houve ainda no Rio Grande do Norte, um pro
grama de d~senvolvimento pecuário que equacionasse 
nossas necessidades básicas ae proteínas de origem ani-

- _mal, sob o enfoque de realização de nossas potencialida
des na exploração de gnmdes e pequenos animais, para 
cOt--te, leite e trabalho, de forma a representar uma alter
nativa econômica para a população rurícola de nosso Es
tado. 

Impõem-se alocar recursos para o desenvolvimento da 
pecuária nordestina, dentro de uma visão realista, sem 
soluções exóticas como a importação de antílopes africa
nos. 

Junto minha voz. à do nobre Vereador Paulo Brito nes
te apelo às autoridades para que socorram a pecuár(a 
nordestiria - principalmente agora quando falam em 
implantar o Projeto Nordeste, já conhecido como "Nor
destão"- que pretende englob<~r todos os programas de 
desenvolvimento do Nordeste. 

Seria muito proveitoso se os responsáveis pelo Nor
dest~o, ouvissem o que têm a dizer as lideranças locais--
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vereadores, prefeitos, dirigentes cooperativistas - essa 
gente tod~;~ que tem os p~s na terra e conhece o nordeste 
real, feito de povo que sofre mas que trabalha e aspira 
melhomr-se. 

Enquanto esse nordeste não for ouvido e considerado; 
enquanto o nordestino não for emancipado dessa tutela 
anacrônica da cabeças iluminadas muito mais postaS- no 
poder do que no povo, niio encontraremos o caminho de 
redenção de nossa gente. 

Parabéns à Câmara de Vereadores de Caicó! 
Parabéns ao nObre Vereador Paulo Brito por sua bri

lhante atuação. 
Obrigado. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO. Pro· 
nuncia o seguinte di_scurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena-
dores: 

A escritora goiana Cora Coralina, cujo nome de regis
tro é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nos seus 
95 anos de doçura e inspiração poêtica, ê a intelectual do 
ano, em 1984. O troféu Juca Pato, pela primeira vez des
de sua instituição em 1962, será entregue, pela União 
Brasileira de Escritores, a uma mulher. 

A poetisa goiana concorreu com_dois eminentíssimos 
brasileiros: Geraldo Mello Mourão e Teotônio Vilela. 
Sua poesia reflete a simplicidade e o sofrimento das pes- _ 
soas humildes e oprimidas. A pessoa mais importante de 
Goiás,_ no dizer de Carlos Drummond de Andrade, es-
treou em 1965, com a obra. ... Poemas dos becos de Goiás 
e estórias mais". Posteriormente foram lançado~- ''Meu 
livro de cordel", .. Histórias da casa velha da ponte" e 
.. Vintém de cohre- meias confissões de Aninha", obra 
pela qual está sendo premiada. 

Em novembro do ano passado, foi homenageada, no 
auditório Petrônio Portella, pela Fundação Pedroso 
Horta, pela Fundação Cultural de Goiás e pela Primeira
Secretaria do Senado Federal, com um recital de que 
participou todo o mundo artístico e intelectual de 
Brasília. 

Cora Coralina é, hoje, enaltecida nacionalmente por 
sua doce poesia, por sua inspirada obra literária, por seu 
talento, por sua grande criatividade. Sua longevidade é_ 
apenas um ponto a mais a contar, para quem tem muitís
simos pontos em tudo o que faz, cofio essa doceira- de 
poemas das terras de Goiás. 

Por tudo que esse troféu representa, registro esse im
portante_ fato para as letras brasileiras e para a- consa
gração da mulher na atividade literária do País. (Muito 
bem!) 

SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SenadO
res:_ 

Cumpre-me, desta tribuna, dirigir apelo ao Ministro 
da Previdência Social, Senador Jarbas Passarinho, a fim 
de que determine medidas urgentes que impeçam total 
desamparo das populações até aqui assistidas, no meu 
Estado, pelo Prorural. 

Em instante tão diftcil como o atual, quando o povo 
mal consegue sobreviver, a ameaça que pesa sobre consi
derável parcela da população catarinense não pode se 
consumar, tão nefastas seriam suas conseqifêncías. 

Trata-se da inadequada fixação dos reajustes nos con
vênios assinados por hospitais de numerosos municípios 
de Sarita Catarina com o Prorural. Tão insustentável se 
tornou a situação, fruto da política desastrosa e autori
tária adotada pelo INAMPS, cuja direção permanece in-
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diferente às graves conseqüências _q_ue dela vem decor
rendo para todo o País. 

Tão irreal essa política, Sr. Presidente, que os convê
nios assinados com o Prorural serão inapelavelmente de
nunciados e, dessa forma, lançadas ao total abandono as 
populações rurais de meu Estado, caso medidas imedia
tas não sejam adotadas pelo Ministro Jarbas Passarinho. 

Não creio ser necessário alongar-me neste apelo, pois 
o Ministro tem Conhecimento tanto das dificuldades .em 
que vivem nossas populações rurais como da política er
rada em que autoritariamenre teima o INAMPS, cujas 
conseq-uências maléficas crescem perigosamente em todo_ 
o território nacional. Apenas transcrevo telex que acabo 
çie receber, bem carac~~rlzando a situação extrema a que 
chegamos e que impõe a interferência imediata do Minis
tro Jarbas Passarinho a fim de que ameaça tão grave seja 
sustada: 

•• A permanecer esta situação com irrisório per
centual de reajuste, nos abaixo assinados estamos 

- d"ispostos a denunciar o convenio Funruial, caso 
não seja modificada situação atual, dado impossibi
lidade continuar atendimento ao beneficiário do 
Prorural. Hospital Nossa Senhora da Conceição U
russanga São Judas Tadeu Meleiro ho1>pital Nossa 
Senhora da Conceição Tubarão hospital São Mar

-cos Nova Veneza hospital O. Joaquim Sombrio So
ciedade de Ed. e Caridades hospital São Camilo Im
bitJJba hospital São Roque Jacinto Mach3do Fund. 
Med. Soe. Rural Santo Antonio Timbe do Sul hos
pital de caridades ~ão Roque Mo_rro da Fumaça 
Fund. Social hospital de Icara Casa de Saúde Rio 
Maina Ltda. Criciuma hospital São João Batista 
Ltda. hospital Santa Catarina Ltda. Criciuma hos~ 
pita] São Sebastião Turvo hospital Saiüa Teri2inha 
Braço do N arte hospital São Jos_é Criciuma hospital 
de Caridade Sr. B. Jesus dos Passos Laguna hospital 
Bani Pastor Ararangua." 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palávú ao nobre SenadOr Milton Cabral. --

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PS. Pronuncia o 
seg_uinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falando, recentemente, à imprensa, o Ministro das 
ComuniCações, Haroldo de Mattos, advertiu, em Belo 
Horizonte,_ que as telecomunicações no Brasil voltarão à 
inviabilidade dentro de cinco anos, se não forem toma
das providências urgentes com relação ao problema da 
liberação suficiente de verbas para o siStema TE
LEBRÁS. Adiantou o Ministro que, se as tarifas conti
nuarem sendo reajustadas em níveis inferiores aos da in
flação, o sistema ficará insustentável. 

-Na verdade, a atrofia dos recursos, desencadeada a 
partir de 1974, vem transformando o Fundo Nacional de 
Telecomunicações em simples contribuição para o Mi
nistério do_Pianejamento- salientou o Ministro- ad
v~rtindo que, este ano, o sistema só_ disporá de 10%, cor
resPOndendo a cerca de 40 bilhões de cruzeiros do total 
arrecadado pelo FNT. Verifica-se, portantO, uma grave 
distorção, que precisa ser corrigida. 

Diante dessa constataç<lo, não ê possível ficarmos in
diferentes, sem uma advertência ao Governo, no sentido 
de não deixar perecer uma das principais- realizações do 
chamado período da Revolução, que foi, incontestavel
mente, o avanço que-obtivemos, nesses últimos 20 anos, 
no setor das telecomunicações, unindo todo o País pelo 
DOO e com discagem di reta para quase todos os países 
do mundo. 

A solução do problema parece-nos possível com a re
formulação da política fiscal específica, alterando a for
ma de tributar os serviços públicos de telecomunicações, 
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fazendo subsitituir por uma nova sistemática aquela re-. 
ferente ao Fundo Nacional de Telecomunicações, criado 
com fulcro no art. 167 da Constituição, que dispõe sobre 
o regime das empresas concessionárias de serviços públi
cos que trabalham com tarifas, permitindo a justa remu
neração do capital, o melhoramento e a expansão dos 
seus serviços. 

Ao ser promulgada a Carta atual, vigorava a Lei ntt 
4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelecendo critérios 
tarifários e criando, no art. 51, alínea a, uma sobretarifa 
destinada à expansão e melhoramento dos serviços, ini
cialmente posto o seu produto à disposição da EMBRA
TEL, criada como bolding no setor de telecomunicações 
públicas. 

Com os recursos recolhidos ao FNT, foi poss[vel o no
tãvel desenvolvimenbto do setor, a partir da implantação 
dos troncos estaduais da EMBRATEL, dos seus serviços 
internacional e de telex, além do extraordinário desen
volv!In_en_to das telecomunicações intra-estaduais. 

Acontece que esse Fundo, através de vários decretos
leis, foi paulatinamente desviado do setor de telecomuni
cações, transformando-se num recurso ordinário do Te
souro, o que constitui flagrante inconstitucionalidade e 
uma aberração administrativa, como atestam renoma
dos constitucionalistas, tributaristas e administrativistas. 

Essa distorção foi possível a partir da Lei ntt 6.093, de 
1974, que transformou aquela taxa em imposto, de for
ma indevida_e, al~m disso, violentando a ConstituiÇão. 

Diante de tais fatos, torna-se imperiosa a necessidade 
de restabelecer a legalidade dessa contribuição e corrigir 
o desvio de sua aplicação, asseguqmdo a sua destinação 
Constitucional, tal como consigna o disposto no item II 
do art. 167 da Carta em vigor, que norteia com segu
rança os critérios de cálculo tarifário. 

Também é necessário que o Governo adote uma regu
lamentação clara e exeqiiível do item VIl do art. 21 da 
Constituição, inspirado no art. 68, item II, do Código 
Tributário Nacional. 

Lamentavelmente, a fragilidade de nossas prerrogati
vas não permite que nós, os parlamentares, tomemos a i
niciativa dessa regulamentação, por tratar-se de matéria 
financeira, vistO que o Art. 57 da Constituição reserva ao 
Executivo a competência sobre o assunto, embora, dou
trinária e tradicionalmente, caiba ao Legislativo a 
função de ditar leis. 

Dãí por que endereçamos um apelo à Comissão de Fi
nanças desta Casa e, particularmente, peço a atenção do 
seu Presidente, o Senador Itamar Franco, para que faça 
encaminhar ao Presidente da República o problema que 
suscitamos, sugerindo que envie ao Congresso Nacional, 
no mais breve prazo, uma Mensagem contendo o compe
tente Projeto de Lei. 

Lembramos, desde logo, que a desejada proposição 
presidencial traga uma clara definição dos critérios de a
plicação das tarifas de serviço público de telecomuni
cações, a ftm_ de.que os recursos obtidos sejam destina
dos com suficiência-à expansão e melhoramento desses 
serviços, garantindo, ao mesmo tempo, a justa remune
ração do investimento, à semelhança do que ocorre com 
o seiOr de eletricid"ade. Paralelamente, deverri ser tfansfe
ridos à União, por via de imposto legítimo, recursos para 
a aplicação em seus objetivos gerais, guardando, nÓ en
tanto, quanto à sua alíquota, coerência não só com- os 
padrões internacionais, mas também seja cumprido o 
teta estabelecdo pela própria União para os impci~os 
sobre serviços municipais, além dos serviços de transpor
te de competência federal. 

Corrija-se, também, a injustiça contidiana sistemática 
do FNT, além de sua inconstitucionalidade, como de
nunciamos, é flagrantemente contrária aos interesses dos 
Estados e Municfpios. 

A propósito, quando esse Fundo foi administrado ex
clusiva_mente pela TELE BRÁS, segundo os critérios de-
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tinidos pelo Ministério das Comunicações, aplicaram-se 
seus recursos nas regiões ma-is pobres, em valor até cinco 
vezes superior ao arrecadado na mesma região, uma sa
dia orientação estruturalista. 

A tualmente, o retorno é praticamente nenhum, 
transformando-se a arrecadação numa simples forma de 
transferência de renda das regiões Pobres Para aS--iiCi.i.S, 
agravando, ainda mB.is, aQuelãs diferençaS reglôrlãís c:Jue 
os primeiros GoVernos_da Revolução se C:omprometeiam 
em atenuar. 

A nova legislação atinerite ao imposto sobre comUni
cações, que pedimos seja refoimulãda, teria de obedecer, 
pelo menos, aos seguintes parâmetros: 
a- o preço do serviço é a base de cãlculo do tributo; 
b - caracterizar o prestador do serviço como contri

buinte do imposto; 
c- impedir que o prestador do serviço cobre ao u

suário o reembolso do imposto, sob a forma de parte do 
preço; 

d-o imposto será recolhido_ aos cofres da União atê 
o último dia útil do mês seguinte ao do pagamento do 
preço; 
e- limitar a alfquota do imposto a 5 por cento; com 

multa de 10 por cento mais correção monetãrii punindo 
o não-pagamento da contribuição fiscal, e mora de um 
por cento âo mês; 

r -as tarifa-s de telecomunicações, fixadas pelo Mi
nistério das Comunicações, atenderiam à cobertura dos 
custos da exploração, à justa remuneração do capital e à 
expansão e melhoramento dos serviços, não podendo a
quela remuneração ser inferior a 12 por cento a·o ano, en
quanto a parcela de expansão e melhoramento seria cal
culada por um percentual de 20 por cento sobre a soma 
dos valores previstos; 
g- a parcela de que trata o iten;t "r' acima cnnstítui

ria um recurso de capital, aplicado segundo critérios do 
Ministério das Comunicações, destinando-se: 
i- 60 por cento à respectiva empresa arrecadadora, 

que, obrigatoriamente, os aplicaria na expansão e me
lhoramentos de sua área; 
ii- 40 por cento do total arrecadado no País seriam 

aplicados pela TELE BRÁS em pesquisas e desenvolvi
mento, aperfeiçoamento de -recursos humanos, e pres
tação de assistência técnica e administrativa às empresas 
exploradoras dos serviços públicos de telecomunicaç?tes. 
h- finalmente, a fixaçãO das tarifas dos serviços 

públicos de telecomunicações utilizados pelas Forças Ar
madas no atendimento a necessidades militares seria ob
jeto de legislação específica. 

Ao fazer estas sugestõi:s, que nos pa-recem sumamente 
objetivas, pretendemos prevenir aquele dramático piO
núncio do Ministro Haroldo de Mattos, em Belo Hori
zonte, a respeito da falência desse importantíssimo setor. 
Acreditamos, sinceramente, que, se o Governo nos ouvir 
e seriamente examinar a gravidade da situação do Siste
ma de Telecomunicações, certamente a crise que se apro
xima será debeJada, e desse modo ass!!gurada a continui
dade do processo de desenvolvimento desse promissor 
segmento da indústria naciõnal. 

Este apelo, afinal, é mais uma ccintrf&uição da classe 
politica que deseja, tão-somente, prevenir a adminis
tração federal, tal como fizemos em outras oportunida
des, a exemplo dos debates que aconteceram neste ple
nário; quando outras crises se precipitaram sem que os 
dispositivos de defesa fossem acionados em tempo opor
tuno. Não queremos ver desmoronar o vigoroso sistema 
de telecomunicações qudantó o-r-gulha a Nação. Espera
mos que esta advertência encontre eco~ Aqui estão as su
gestões-. Aguardemos a Mensagem. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto J(mior) - ConCedo 
a palavra ao nobre Senador__ Mauro- Borges_. __ 
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O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO~ Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Eresidenle e Srs. SenadOi'es: 

- --- - Será difícil chegarmos a uma conclusão unâníme sobre 
os motivos das medidas de emergência adotadas pelo 
Governo Federal antes da votação da Emenda Dante de 
Oliveira. O Presidente da República afirmou em seu dis
curs9 ~e 30 de abril que _o motivo das medidas de emer
gência foi assegurar ''o livre exercício das prerrogativas 
do Congresso Nacional". Isto é bastante discutível, está 
c_laro. Pois 6 Poder Legislativo é o escoadouro da vonta
de popular e não o substituto da vontade do povo. Pode
se dizer, então, que o Governo Federal ao tentar fazer do 
Congresso NaCiOnal Um redoma alheia aos clamores do 
povo, q·ue nossa Constituição define como fonte de todo 
o Poder, o que o Governo exerceu foi aquilo que supos-

--tamente desejava evitar: constrangimento sobre a deci
são livre e soberana dos membros do Poder f:..egislativo. 
De- qualQuer-forma, satído o levantamento das medidas 
de emergCncia pOr parte do Governo, que ocorreu hoje. 

Contudo o Presidente Figueiredo nãO se limitou 3. ex
plicar as medidas de emergência. Ele lançou um apelo, 
cói'rf-uinã ve1:::inéncia, até" então desconhecida, a que os 
líderes de todas as agremiações políticas assumam urila 
-pOStura daqueles que desejam formular um novo pacto 
social. A verdade é que não.existe pacto sem negociação. 
Se urria parcela ou facção política deseja impor uma so· 
lução esta não seria fruto de um pacto e sim de um "dik
tat" não é necessário frisar que quem piefere Q. "ditado" 
às soluções de compromisso está imbufdo de espírito au:. 
toritário e não de ânimo democrático. -- -

A democracia pressupõe a superação do espírito auto
ritáiío que, todos eStão de acordo neste ponto, estã na o
rigem dos impasses políticos, econômicos e sociais de 
nosifa- terra. 

.t louvável que o Presidente Figufiiredo se coloque à 
dispoSiÇãO de tõaos -os biãSileiros, da Oposição e da si
tuação, pára mediar a grande negociação política que 

=--- poderã desbloquear, em suas palavras, os caminhos para 
- as ~oluções da crise que vívemos. Se o_Presidente Figuei: 

rede conseguir transformar suas palavras em atas, ele as
sumirã a postura de uma estadista. Não só serâ o Líder 
das forças políticas governamentais, será o Presidente de 
todos os brasileiros. Se o Presidente Figueiredo quer dar 
o melhor de si à nossa Pãtria, seus esforços por certo não 
en-contrarão obstáculos nos partidos de oposição. 

Está vazado no discurso da Presidente da Repóblica a 
compreensão de que nenhuma das agremiações políticas 
tem respaldo ou reserva de r orça para uma condução u
nilateral de soluções para a grave crise s_ócio-econômica 
que se abate sobre a sociedade brasileira, onde 2/3 da 
população não têm acesso aos alimentos mínimos para a 
suhsistência: A intransigência política por parte das a
gremiações partidárias tende a agravar tal crise._ Tal pos

-fUni -significaria falta de espírito póblico. O apelo do Pre
sidente FigUei~edo está eivado -de espírito púQ!ico, pois 
está a disposição da cidadania onde for necessário, inclu
sive revendo ITiétodos políticos. 

Às ~posições, garanto, s·r. Presidente e Srs. Senadores, 
não faltará o espírito público que o momento brasileiro 
exige. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia-_o_ sCgi.tinte diScurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado· 
res: 

Repercutiu dolorosamente entre os seus inúmeros a
migos e admiradores,- d~ntre os quais me incluo,- o 
falecimento, aos 69 t~_nos de idade, de Murito Marro
quim, no dia 27 de março passado, em Recife. 
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Embora alagoanÕ, foi no Recife que Muri!o Marro
qulin se íezJOrnaltsta, integrando a equipe do Jornal do 
Comércio dO ReCife, e no decorrer de sua trajetória, um 
dos melhores comentaristas e analistas políticos nacio
nais. 

A partir da sua primeira grande reportagem, quando 
_Stefan Zweig esteve no Recife, Murilo Marroquim, ad
quiriu uma merecida e excepcional projeção nos Diários 
Associados. 

Correspondente da BBC, de Londres, e da Associated 
Press, Murilo Marroquim transportou-se para o Rio de 
Janeiro ao exp!Õdir a Primeira Guerra Mundial, logran
do, pelo seu invejável talento como repórter político, 
cronista e tradutor, ser designado correspondente: de 
Guerra dos Diários Associados. 

Nessa condição, viajOu para Londres Onde permane
ceu, durarite a guerra. 

Posteriormente, Murilo Marroquim se deslocou, 
várias vezes, em função das suas responsabilidades, para 
eritrevistar-Mao Tsé-Tung, Nikita Kruschev e o Mare
chal Tito e outras personalidades mundiais, que logrou 
entrevistar a serviço dos Diários Associados. 

Culto, generoso e lúcido nas suas análises como cro
nis-ta político, Murilo Marroquim, tornou-se senhor de 
engenho e dedicava-se à literatura quando faleceu, dei· 
xando consternados a vióva, Senhora Cêlia Campelo 
Marroquim: os três filhos- Murilo, João eJosê- e to
dos quantos tiveram o privilégio de conq_eca-Jo e estimá-
lo. -

_Finalizando, apresento as minhas coridolênciãs e vo
tos de profundo pesar à sua família enlutada, ao mesmo 
tempo em que nos limites deste registro, formulo as ex
pressões de minh:Í saudade, e grande admiração, solici
tando a incorporação ao texto deste pronunciamento do 
artigo de Calo Souza Leão intitu(adq "Lembranças de 
Murilo", que o Jornal do Comércio do Recife publicou 
em sua edição de 3 de abril de 1964. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
~ LOuRJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Commerdo- Recife- Terça-feira, 3 de abril 
de 1984-

Lembrança de Murilo 

MEU QUERIDO AMIGO ESMARAGDO 

Recebi a notícia quando, numa sala vazia e cheia de si
lêncio, abri um jorl)al do dia anterior. Foi quando se fez 
um silêncio maiOr ainda, o mesmo silêncio que antecede 
ao disparar de um despertador. Depois então, co-mo 
numa fotomo~tagem1 a memória fez desfilar os pedaços 
de nossos velhos _tempos, nossa velha amizade. 

Que restava, senão isto? Lembrar. Nada mais: 
Encontramo-nos creio, nos meados de l!il36_ou 1937, 

no Diário da Tarde Jornal que já dava sinais do seu fim 
próximo. Lá e~tavam Eugênio Coimbra, Gilberto O
sório, AltamirÕ Cunha, Silvino Lopes, Aristides Bran
dão, Luiz Luna, Hamilton Ribeiro Vieíra, o contínuo 
Firrr.aino. Foi quando iniciei o aprendizado de noticiário 
e boemia. 

Juntos freqüentamos o Café Lafayete, a Brasileira, o 
Colúmbia, Brahma Chop, o Bar de Pepe, o Botijinha 
Léro-Lero e Gambrinus, Grande Hotel. Tudo isto ao 
pifsar de muitos anos juntos. No Lafayete sempre sentá
vamos nas mesmas mesas e quase sempre com as mesmas 
pessoas: Joaquim Cardoso, João Cabral, Antônio Ma
ria, Ledo Ivo, Benedito_ Coutinho, Emílio dos Anjos, 
Gilberto Osório. Antônio R_angel Bandeira, Breno Acio
ly, Altamiro, Willy Lewin, Edmundo Morais, Vicente do 
Rego Monteiro, José_Guimarães de Araújo e quanta 
gente maís. E sempre os mesmos. 

E assim conhecemos as noites calmas, tranqUilas, de 
- papos boêmios, quando Milton Maranhão nos levava 
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para o st~rapatel do Mercado da Madalena ou a peixada 
do Maxime. E lá já estavam os mesmos ã.migos. A h! 
Quantas vezes, com Antônio Maria e Altarimo, ficamos 
sentados na Praça Maciel Pinheiro, aguardando a gaita 
do homem do cuscus que vinha lá no fim da- rua da Im
peratriz! Depois, todos a pé, andando pelas calçadas in
termináveis, íã.mos para casa. Altamiro ficava na rua dos 
Pires, eu na José de Alencar, Antônio Maria na rua da 
Hora e ele lá para os Quaho Cantos, onde morou por 
muitos anos, onde morava toda sua família. 

E o tempo passando, nossa amizade sempre a mesma, 
os amigos os mesmos. Ãs noites, quando o jornal pagava 
tínhamos Pitus e Chopp, piteques e ressacas. As festas do 
Internacional, do Esport, do Country, as namoradas, os 
longos papos .. 

De manhã, de novo no Diário da Tarde. Ele fazia as re
portagens de bordo (passavam Luna, cujo tltulo era: "8 
Velho, Máquina 3" grandes figuras_ pelo Recife) e tinha 
uma co- {oito significava o tipo e três o número da linoti
po). A coluna ficava no canto esquerdo, no alto da pri
meira pãgina, e ainda lembro uma delas, que começava 
assim: .. Senão fossem as noites, p'ra que serviam-os lam--=
piões?" 

Certa vez, quando Stefan Zweig esteve no Recife, fez 
uma reportagem extraordinária. Talvez tenha sido a sua 
primeira manifestação do grande repórter que foi duran» 
te toda sua vida. Eu fui com ele, Luiz Patury e Luiz de 
Andrade andando ___ com o escritor deslumbrado com as 
ruas antigas do Recife. 

Depois, lá se foi para o Jornal do Commercio. As vidas 
continuavam as mesmas. Reportagens tradução de tele
gramas, em_ inglês, da Associated Press, o primeiro ou úl
timo bonde de volta para casa, os mesmos lugares de en
contros com os amigos, as festas, as namoradas, as mes
mas mesas dos mesmos bares. 

·Certa madrugada, estávamos no Gamhd11us, com Es
maragdo, Luiz Luna, Emílio dos Anjos, Alfamírõ;- Míl
ton Maranhão, Antônio Maria, quando chegou Kruse, o 
extraordinário telegrafista do Jornal do Commercio. Ofe
gante, deixou o carro na porta. Já sabia onde nos encon
trar. Vestia uma roupa sobre o pijama, n-ão havia tempo 
a perder. "Não temos tempo, vamos correndo para o 
Jornal- disse ele. A Alemanha acaba de invadir a Rús
sia_ com centenas de milhares de paraquedistas. Escutei a
notícia pelo telégrafo de v.m receptor que estava testando 
em minha casa. Vamos correndo para o Jornal". 

Saímos todos. Lá no Jornal do Commerclo começou 
uma luta extraordinária de puro jornalismo. Kruse escu
tava o telégrafo Morse, as mensagens choviam em inglês 
ele e Esmaragdo traduziam davam os títulos, eu cortava
os com a tesoura e descia com a matéria para as oficinas 
os linotipistils entravam em açãO, a Calandrajã funciona: 
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va, a impressora parada, aguardando a substituição das 
páginas. Finalmente, o jornal roci_ava e o relógio marca
va seis horas da manhã. Foi quando o JC deu o seü 
maior furo da história jornalística em todo o Brasil. De
pois, fomos comemorar o feito. 

Creio que esta foi a sua primeira idéia de participar da 
guerra como correspondente. Naquela ocasião, nasceu o 
repórter de guerra, correspondente da Associated Press e 
da BBC de Londres. 

Já em plena guerra, foi-se para o Rio de Janeiro e lá 
nos Diários Associados, foi o reporte político comenta
rista, _cronista e onde deu todo o seu talento. 

Havia deixado - ou foi se encontrar não lembro -
com uma namorada por quem ficara apabi:onado e com 
ela se casou, viajando para Londres. Recebi uma carta 
contandÕ-me sua decisão. Depois outra carta chegada 
meses depOis contando-me as peripécias de bordo, bur
lando submarinos alemães, fazendo exercícios de defesa, 

-aprendendo a manejar armas, o diabo. 
De Londres Jogo após a guerra, escreveu»me: Contava 

um pouco de sua vida e lembr9_ que falava de uma exp~-
sição de desenhos de crianças inglesas, quando dizia: 
"Foi a única coisa de_ ternura e alegria que encontrei nes-
ta cidade sofrida e destruída;'. 

Voltou para o Brasil; foi morar em Santa Tereza~ Fez
se um dos melhores comentaristas e analistas políticos 
nacionais. Fez entrevistas pelo mundo afora. 

Retornou ao Recife. Tornou-se usineiro e, depois, se
nhor de engenho, o Engenho Gaipíó. Escolheu Olinda,. 
rua do Bonfim, para morar e criar os filhos, acompanha
do da mulher por quem se .apaixonara. 

Falava sempre que estava escrevendo suas memórias, 
um livro com suas reportagens. Sempre cobrei este livro 
e dava sempre a mesma resposta,: ··- Estâ se vestindo", 

Uma vez ou outra, aos domingos encontrávamo-nos 
no Restaurante Dom Pedro. Sua mesa cativa ficava jun
to ao balcão. Quando chegava, ficava na minha mesa, 
quando eu, depois dele ia para a sua. 

Foi no finl de fevereiro nosso último encontro. Falá
vamos de coisas passadas, pedaços de velhos tempos. 
Quando de repente sem mais nem menos disse-me; "
Sabe, fiz meu testamento. Tudo certo voU deixar tudo 
em seus lugares, certinhos",.··- Por que esta agora?"
Perguntei. Tomou tiin gole de Whisky e respondeu: -
"Todos nós depois de uma certa idade, sentirrios apre
sença da morte". Mudei de assunto conversamos um 
pouco mais, não se falou mais em morte. Tomou o resto 
do seu copo deu» me um beijo na testa e dirigiU-se para o 
carro que ia levá-lo para Caipió. Foi nosso último en
contro. 

O que- resta âgora? Lembrar, procurar velhos recortes, 
fotografiãs, ·artigOs, cartas SOltas em gavetas desarruma- . 
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das, velhos tempos de uma velha amizade. Não resta 
nada mais do que isto! 

Um abraço frateno do seu amigo de sempre. 
Caio de Souza Leio 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Não hã 
mais oradores inscritos. 
_Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 

s;es_são, designando para a sessão extraordinária a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, anteriormente cOn
vocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n_! 17, de lg84 (n' 2.567/83, na Casa de origem), 
que institui o Dia da Sofidariedade ao Povo Libanês, e 
dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 134, de 1984, da 
Comiss~ç: 

~-de Relações Exteriores. 

-2-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n'? 309, de 1979, de au.toria do Senador Gabriel 
Hermes, que dispõe sobre o exercício da auditoria contá
bit, e dá outras proYidências, tendo 

PARECERES, sob n<?s 573 a 516, ôe 1981, âas Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Legislação Social, favorável; 
~de Serviço Público Civil, contrário; e 
-de Economia, favorável, com Emendas de n9s I e 2-

CE, que apresenta. 

-3-

Discussão, em turno único, dO parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 63, de 
1.984 (n9 92/84, ·na origem), de 3 de abril do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberaçào do Senado a escolha do Senhor Ovídio de 
And-rade Metia, Embaixador do Brasil na Jamaica, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo de Belize. 

Q_S.R. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ en
cerrada a sessão. 

(Levanta»se a sessão às 17 horas e 40 minutos.} 

Ata da 51~ Sessão, em 2 de maio de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÃS 18 HORAS É 30MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Jorge Kalume- Altevir Leal- MáríO Maia--: Euni
ce Michiles- Raimundo Parente- Gal vão Modesto
Odacir SoareS - Aloysio Chaves --Gabriel Hermes
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo -
J~sé Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- AI-

- Extraordinária -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior. 

mír Pinto -José Lins- Virgílio Távora- Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Marcondes Úadelha- Mil
ton Cabral - Aderb~l Jurema -Cid Sampaio- Mar
co Maciel ~ G~ilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz 
CãValcitn"te - Albano Franco - Lourival Baptista
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- José lgnácio Ferreira 

- Moa_cy~ Dalla- ~aberto Sat1Jrnino_- Itart:Jar Fran
co- Murilo Bãdaró ___..:.Fernando Henrique Cardoso
Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas 
-Roberto Campos- José Fragelli- Affonso Camar
go- Ãlvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto
Jorge Bornhausen- Lenoir ~Var'gas- Pedro Simon
Octávio Cardoso. 
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O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão_. 

te. 

Sob a proteção de Deus iniciamoS nOssos trabalhos. 
O Sr. l'<'-Secrt~tário irá proceder à leitura do Expedien-

~lido_ o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor residente da Reptiblica submetendo iii dell
beraçio do Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 78, DE 1984 
(NII 130/84, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do_SeDadO Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
General~de-Exército Mário de Mello Mattos, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Paraguai, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 
22 do Decreto nll 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méríios do Generat~de-Exército Mário de Mello 
Mattos, que me induziram a escolhê~ lo para o desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 2 de maio de 1984. Joio Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vitae: 
General-de-Exército Mario de Mello Mattos. 
L DADOS PESSOAIS: 

I. I -Filiação: Oswaldo de Mello Mattos e Corina de 
Melto Mattos. 

1.2-Data do nascimento: 10 de junho de 1919. 
1.3- Naturalidade~ Rio de Janeiro - RJ. 
1.4- Turma de formação: Escola Militar de Realen-

go, 1940. 
1.5- Estado civil: Casado~ 
1.6- Nome do cônjuge: Lygia de Mello Mattos. 
1.7- Filhos: Vera Lúcia Souto AudL_e Márcio -de 

Mello Mattos. 

2. CURSOS MILITARES: 

2.1 - Escola Militar do Realengo. 
2.2- Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
2.3- Escola de Comando e Estado~ Maior do Exérci

to. 
2.4 ,_Comando e Estado-Maior das Forças Armadas 

e Curso Superior da Escola Superior de Guerra. 

3_ CURSO C lVI L: 

3.1-Cllfso de Relações -Públicas,na Pontifícia Uni
versidade Católica do Rio" de Janeiro. 

4. PROMOÇÕES: 

4.1- Aspirante-a-Oficial: dezembro de 1940. 
4.2- 211-Tenente: agosto de 1941. 
4.3 -III-Tenente: outubro de 1942. 
4.4- capitão: junho de 1945. 
4.5- Major: junho de 1952 (merecimento): 
4.6- Tenente-Coronel: dezembro de 1960 (mere_ci

mento). 
4.7- Coronel: agosto de 1965 (merecimento). 
4.8- General-de-Brigada: novembro de 1973. 
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4.9- General-de-Divisão: marco de" r97s-. 
4.10- Gerieral-de-Exêrcito: novembro de 1981. 

5. PRNCIPAIS FUNÇÕES EXERCIDAS: 

5.1 -Como Oficial Superior: 
5.1.1- Instrutor na Escola de Comando e Estado

Maior do Exército, de 1951 a 1953 e de 1956 a 1962. 
5.1.2- Instrutor na Missão Militar Brasileira de Ins

trução no Paraguai, 1953 a 195.5_~ 

5.1.3- Comandante do Corpo de Cadetes da Acade
mia Militar das Agulhas Negras, de 1966 a 1968. 

5.1.4- Estagiário e Membro do Corpo Permanente 
na EscolaSuperiordeGuerra,em 1965edeJ9.6.8 a 1970. 

5. 1.5- Comandante do III-Regimento de Obuses 105 
- RegimentO Floriano, no Rio de Janeiro, de 1970 a 
19'11~--

5.1.6- Chefe de Gabinete da Díretoria de Armamen
to e Munição, em BrasOia, em 1973. 

5.2- Como Oficial General: 
5.2.1 -Comandante da Artilharia Di visionária da 3~> 

Divisão de Exército, em Cruz Alta (RS), em 1974. 
5.2.2- Chefe do Estado-Maior do IV Exército, em 

Recife (PE), de 1974 a 1976. 
5.2.3~--Subch.efe do Ex.ército e III-Subchefe do 

Estado-Maior das Forças Armadas, em Brasília, de 1976 
a 1978. 

5.2.4 ---Comandante da 3• Divisão de Exército -
.. Divisão I;:ncouraçada", em Santa Maria (RS), de 1978 
a 1980. 

5.2.5_- 3~> Subchefe do Estado-Maior do Exército, em 
1981. 

5.1.6--Vice--Chefe do Estado-Maior do Exército, de 
1981 8 1982. 

5.1.7- Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, a 
partir de 1982. -

6. CONDECORAÇOES: 

6.1- Ordein do Mérito Militar- Gran CrUz. 
6:2- Medalha de 40 anos de serviços (ouro com pas-

sador de platina). 

6.3-- Medalha do Pacificador: 
6.4 ~Medalha de Guerra. 
6.5---Medalha Mare-C&ãl -Heiffies-:- prata~dourada 

com uma coroa. 

6.6- Ordem do Mérito Naval - Grande Oficial. 
6.7- Medalha Tamandaré. 
6.8- Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande Ofi-

cial. 
6.9- Medalha do Mérito Santos Durnont_ (praiã:). 
6.1 O - Ordem do Rio Br~nco _- G_ran Cruz .. 
6.11- Medalha Legião do Mérito --Estados Uni-

dos. 
6.12-0rdem do Libertador San Martin- Argenti

na. 
6.13- Medalha Mérito Militar 2~> Classe- Portugal. 
6.14-0rdem Nacional do Mérito...,..- Comendador 

-Paraguai. 
6.15-l\lledalha da Artilharia do Paraguai. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, Brasnia, 

26_d_e abril de 1984.- Lúcio Pires de Amorim, Chefe da 
Divisão do Pessoal. 

(Â Comissão de RelaÇões EXteriores.)-

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de c:omunicaçio: 
N~> 79/84 (n11131/84, na origem), de 2 de maio de 1984, 

relativa à aprovação das matérias constantes das Mensa
gens da Presidência da República nlls 613, de 1979; 585, 
de I 981; e 40, do corrente ano. 
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"NII 80/84 (n9131f8A;na orígem), de 2 de maio de 1984, 
relativa à manutenção do veto aposto ao Projeto de Lei 
do Senado nll 105, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto _Júnior)- O Expe
aienfeliôo vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência determina a retirada da matéria cons~ 
tante do item t da pauta, nos termos do art. 198, letra 
"e" do Regimento Interno, por incorreções no avulso da 
Ordem do Dia~ 

- É o s_eguinte o item retirado da pauta 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da_ 

Câmara n9 27, de 1984 (n9 2.567/83",-na Casa de ori
gem), que institui o Dia da Solidariedade ao Povo 
Libanês, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 134, de 1984, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item :Z: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nll 309, de 1979, de autoria do Senã.-dor 
Gabriel Hermes, que dispõe sobre o exercicio da au
ditoria contábil, e dá outras providêncías, tendo 

PARECERES, sob n~'s 573 :f 576, de 1981, das 
Comissões:. - ---.-

- de ConStituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; 
-de Legislaçio Soc:ial, favorável; 
-de SerVIço Puôlico Civil, contrário; e 
-de Ec:onomia, favorável, com emendas de niiS I 
e 2-CE, que apresenta. 

-Sobre a mesa, substitutivo que vai ser lido pelo Sr. )li-

SecretáriO. - --

É lido o_ seguinte 

EMENDA N•3 
Substitutivo 

Ao Projeto de Lei do Senado nll 309, de 1979 

Dispõe sobre a atlvidade de autoria c:ontábil, eM. 
-outras providênc:ias. 

- -O Co~gresso Nãcional decreta:-
Art. -1~> O exercício da auditoria contábil, externa e 

il]terna, é Privativo dos contadores registrados no Con
selho Regional de Contabilidade e residentes na respecti
va circunscrição. 

Art. 21' A prestação de serviços de auditoria externa 
alfã.Vês de pessoa jurídiCa é restrita à sociedade civil per
sonificada, cUjOs associados atendam aos requisitos do 
artigo anterior. 

§ J9 A razão social conterá os nomes de pelo menos 
dÕis sóciOs fundadores ou· responsáveis técniCoS~ -

§ 210 As empresas de auditoria exiStentes na data des
ta lei deverão ajustar-se às suaS disposições no prazo de 
cento e oitenta dias coritados de sua publicação. 

Art. 3~> São Vedados a associação e a celebração de 
acordos operacionais com auditores ou empresas de: au
ditoria sediadoS-no exterior, inclusive através da contra~ 
tação de assistência têcnica, bem assim o uso de denomi
nações estrangeiras, p·or contadores e sociedades de con-_ 
tadores habilitados ao exercício da auditoria. 

Art. 4~> Os órgãos da administração federal, inclusi
ve suas autarquias, empresas públicas, fundações e asso
ciedãd_r;s de ~onoffiia mista, somente poderão contratar 
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contadores brasileiros para a realização de serviços de 
auditofia. 

Art. 59 O auditor externo estã impedido de contra
tar ou realizar serviços de auditoria nos cásos em que: 

I - esteja investido em cargo de dire-tor, iereilte--ou 
inembro de outro órgão administrativo, consuftívo ou 
fiscal, da entidade contratante ou auditada; 

II - mantenha vínculo empregatício com a entidã.de 
contratante ou auditada ou tenha qualquer participação 
societária em umã ou outra; -

III - tenha prestado serviço de auditoria, ao mesmo 
cliente, nos três anos precedentes; 

IV - seja cônjuge ou pareilte, consangUíneo ou afim 
em linha reta, ou em linha colateral, até o seguinte grau, 
ou ainda, amigo íntimo, do titular, do sócio-controlador 
ou de qualquer administrador, inclusive gerente oures
ponsável pela contadoria, da entidade contratante ou au
ditada; 

V - ele próprio, ou seu cônjuge ou dependente, seja 
devedor ou credor da entidade contratante ou auditada, 
em valor superior à terça prte do preço dos serviços con
tratados. 

§ I~> Na hipótese de os serviços serem prestados atra
vés de sociedade de contadores, os impedimentos se apli
cam em relação àqueles que se encontrem nas situações 
especificadas. 

§ 29 Tratando-se _de auditor externo da adminis
tração pública, aplicam-se no que couber, os impedimen
tos referidos neste artigo. 

Art. 6" 1!: vedado au auditor externo prestar a seu 
cliente serviços estranhos à auditoria, bem como 
representá-lo na defesa de seus interesses. 

Art. 7Q Compete privativaiTu:!nfe-ao CO-nselho Fede
ral de Contabilidade estabelecer normas gerais de_ conta
bilidade, com vistas a assegurar uiliformidade~-continui
dade e objetivida.de ni-apjícação dos critériOs técnicos, 
assim como exatídão e cllifeza nOs demOnstrativos con
tâbeis e nos pareceres auditoriais. 

Parágrafo único. A competéricia- refeTíaã ·ne"Sie arti
go é indelegável. 

Art. 8\' Os Cõnselhos Regionais di: Conbabilidade 
suspenderão ou cancelarão o registro de auditor, sem 
prejufzo de outras sanções legais cabíveis, quarido o con· 
tador: 

I - descumprir as normas atinentes ao exercício pro
fissíorial; 

II- violar a legislação reguladora do mercado_ deva
lores mobiliários; 

III - realizar auditoiia inepta ou fraudulenta; falsear 
dados ou números ou, ainda, omitir ou sonegar infor
mações que sejam de sua funçã.o certificar, ressalvar,~
clarecer ou contestar: 

IV- utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, in
formações não diVuliadaS ao público, às -qUi is otenha 
tido acesso em decorrêncía de suas S:tivida:âes p-rofisSio
nais. 

V- transferir para terceiros, onerosa ou gratuitamen
te, informações obtidas em razão do exercfcío profissio
nal e cujo uso não tenha sido expressamente_ autOri~do 
salvo quando requisitadas por autoridade competente. 

Parágrafo úníCO: Ao auditor, cujo registro tenha 
sido suspenso ou cancelado, é assegurado o prazo de 
trinta dias. a contar da ditã do ·--ecebimento"_da respecti
va comunicação, para: interpo~ição de recurso ao Conse
lho Federal de Contabilidade, sustando-se automatica
mente os efeitos da suspensão ou do cancelamento na hi
pótese de o recurso não ser julgado dentro de sessenta 
dias de sua apresentação. 

Art. 91' As sociedades por ações são obfigaaas D ,ub
meter à auditoria externa suas demonstrações contábeis 
sujeitas à publicação ou destinados à divulgação. 

Parágrafo único. Os acionistas minoritárioS,- repre
sentativos de pelo menos a décima parte do capital so-
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cial, tem o direito de indicar, à conta da sociedade, audi
tor externo. diferente .do escolhido pela administfação. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas de disposições em contráriO: 

JustiO<açio 

Este substitutivo vem aperfeiçoar meu ProJeto de Le"i 
ntJ 309/79-SF, apesar de ter merecido aprovação pelas 
co-miSsões de Constituição e Justiça, Legislação Social e 
Economia, sendo que o parecer contrário da Comissão 
de Serviço Público Civil resultara do eQufvOOO-Cfe 
imputar-lhe matéria que não se contém na oroposição le
gislativa, além do que só discutindo a inconstitucionali
dade então já vencida. 

Os objétivos são os lnesmos da proposição originária, -
no sentido de instituir, em lei formal, um estatuto para o 
exercício da auditoria contábil, em respeito ao· princípio 
constitucional de que ningu~m ê -obrigado a fazer ou dei
xar de fazer algo senão em virtude de lei. A matél-ia rego
lamentadora, no que for necessário, caberá ao Chefe do 
Poder Executivo. 

O presente substitutivo acolhe as críticas apresentadas 
pelos seguintes Líderes de Entidades de Contadores, que 
comigo se reuniram em BrasUia nos dias 28 e 19 de agos
to de 1982, sob o patrocínio_"da Ordem dos Contadores 
do Brasil, que presido atualmente: Argcmiro Caldeira 
Pereira, Ducinai Gomes Barbosa;- Erasiní de Salles 
Gãllindo, Geraldo Vasconcelos do Carmo, Harry Con
rado SchUier, Ildefonso Alves Barbosa, José Antonio Al
ves Coelho, José Maria Martins Mendes, José Rojo A
lonso, Maria Fagundes de Souza, Pedro Coelho Neto, 
Péricles Roberto Gottar4i, Salézio Dagostim e Waldii' 
Antonio Bronzatto. Igualmente, absorve as sugestões 
fundamentadas na análise feita ao projeto original pelos 
Contadores Arth.ur Nardon Filho e Olívio Koliver, do 
Rio Grande do Sul, aprovadas pela lO•. Convenção Na
cional de Contadores e Técnicos em Contabilidade, rea
lizada em Belém n-os dias 8 a li de setembro de 1982.., - -

O artigo )9 foi simplificado em sua redação, exigindo 
sinteticamente aCtualidade de Contador para o· exercício 
da auditoria, já que é a denominação que recebe o Ba~ 
charel em Ciências Contábeis ao se registrar no respecti
vo Conselho Regional,de Contabilidade, _absorvendo 
dessa forma os diversos títulos surgidos na evolução his
tórica desse hoje profissional degrau superior. Foi acres
cida a exigência de residência na circunscrição respecti
va, conforme aliás previra o anteprojeto da Ordem dos 
Contadores do Brasil (OCB). 

O artigo 29 foi suprimido, porquanto o entendimento 
unâninie evoluiu no sentido de que auditoria encontra-se 
no mesmo nível de complexidade do de outras especiali
zações, c-omo a contabilidade de custos, a orçamentação, 
a análise econômico-financeinl e Outras, além do que a e
xigência de experiência prévia forma um círculo vicíoso 
que embaraça o exerdcio profissional e estimula aexplo
raç_ão __ de recém-graduados. Aceitou~se, paralelamente, 
que a Universidade precisa preparar profissionais aptos 
para as necessidades do mercado de trabalho e que se 
deve evitar a criação de mecanismos de aferição pós
universitária por instituições de discipliii3.mento p'rolls
siona!, mesmo porque de muito problemâtica aplicação. 

O anterior artigo 39 tilmbém foi suprimido,-eis que só 
repete ein letras diferentes preceito ronstit.ucional asse
gurando direito adquirido (C. F., art. 153, § 3QO). 

O ailteríor artigo 4q foi tra.i:tsformado nO artigo 2" e 
nele foi substituída a cooperativa de trabalho pela sacie· 
dade civil, como único tíPõ- de pessoa jurídica admitida 
para a prestação de serviços de auditoria. A restrição à 
cooperativa foi considerada impraticável. Foi introduzi
do o.§ 1~>, exigindo que a sociedade civil fosse de pessoas, 
contendo em sua razão social ao menos o nome de dois 
sócfos (uítdaàores ou responsáveis técnicos. Com esse 
parimento, tornan-se proibidas as denom-inações de fan-
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tasia, algumas até ridículas e já existentes, e que não se 
coadunam com a seriedade em que deve se embasar a au
ditoria nem com a responsabilidade pessoal do auditor 
nos serviços prestados. Sob§ 29 foi transposto o preceito 
contido no anterior artigo 59, conforme aliás constava do 
ant.eprojeto da OCB, já que a norma ê: específica ao arti
go 2q deste substitutivo. 

O presente artigo 3.,. resulta da renumeração do artigo 
6Q do projeto, com substituição dos sinónimos, "ajustes 
ou convênios" por .. acordos" e do substantivq, "audito
res", da especialização profissional, pelos. ••contadores", 
correspondente à categoria profissional. 

O artigo 4\' deste substitutivo veio substituir o artigo 79 
do projeto, repondo ·a redação do anteprojeto da OCB, 
pOis não foi compreendido satisfatoriamente. O projeto 
não visava a, como alguns entenderam, nacionalizar to
dos os trabalhos de .auditoria contábil. No preceito em 
questão pretende-se.reservar a contadores brasileiros u
nicamente a faixa desses Serviços, quando prestados a or· 
ganismos públicos. Priineira~ente para impedir que vi
tais empresas públicas e de economia mista continuem 
vulneráVeis à espionagem económica atraVés de empre
sas de auditoria estrangeiras ou sob controle externo. 
Em segundo lugar, em proteção aos profissionais nacio
nais, ã semi:lhança do que ocorre nos países desenvolvi· 
dos. Contudo foi imperioso limitar a regíi:ncia à órbita fe~ 
dera!, em obediência à autonomia constitucional dosEs
tados e dos M unicfpios, esperando-se que estes instituam 
regra semelhante. 

Sob o presente artigo 5.,. foi transcrita a norma contida 
no artigo 81' do projeto._ Todavia, no-caput foi restaurada 
a redação do anteprojeto da OCB, enunciando impedi
mentos, ao invés de proibições, à semelhança do juiz que 
não- pOde julgar determinados processos, gerando nuli· 
dades. Foi resposta a coi:ttratação dos serviços, ao lado 
da execução. Sob o item III era previsto_ o impedimento 
de o auditor assumir serviçoS quando os honorários au
feridos do clieftie representãssem mais de um terço do to
tal dos rendimentos brutos, em três anos sucessivos. A 
norma-- foi considerada prejudicial aos pequenos escri· 
tórios de audi~oria. Em seu lugar foi sugerido e acolhidO 
o imPediméntO de o auditor manter a prestação de ser
viços ao ·mesmo cliente por mais de três anos consecuti
vos. Este impedimento evítarã a dependência financeira 
do auditor e:m relação a esse cliente, e um relacionamen· 
to demasiadamente pessoal com dirigentes da empresa 
aqdiiada, com riscos de comprometer a independência 
necessária do auditor, e prejudicar investidores e finan~ 
ciadores. No item IV foi resposta a condição de amigo 
para impedir o trabalho. Em harm.oniacom o atual arti
go 2Q, foi ajuStada i redação do§ 19 do presente artigo 5\'. 
Mantido literalmente o § 2"'. 

Só o artigo 6Q foi"reproduzido o preceito contido sob 
artigo 99 dO- projeto, aqui sim como proibições sujeitas a 
penalidades. Não foi acolhida a sugestão de alguns no 
sentido de excluir da proibição do auditor externo ou in
dependente a prestação de consultaria ou assessoramen
tO contábil, contidos nos serviços estranhos à auditoria, 
totalmente vedados no projeto. Compreende-se o inte
resse que Se encontra por trás da pretensão de acumular 
esses serv-iços com os de auditoria. Porém, cumpre fr.iz.ar 
que o preceito se inspirou em recomendação explicita 
contida no Relatórío do Senador Lee Metcalf, que nos 
EUA investigou as distorções dos serviços de auditoria 
c_ometidas pelas oito maiores empresas do ramo naquele 
grande país, conforme informação minuciosa contida na 
jUstificativa -do- Projeto. Apontou como uma das causas 
que tolheram ou privaram a independência técnica e fi~ 
nanceira deSsas empresas, em matéria auditoria!, preci
samente o fato de tamb_ém prestarem serviços_ de consul~ 
toria e promoverem a defesa de interesses fiscais de seus 
Cli~nfes, a Ronto de, contraditoriamente, terem que opi
nar sobre efeitos de atas administrativos que elas mesmo 
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aconselharam. Para que um auditor externo seja efetiva
mente independente e _eficaz.,_Como o mercadO precisa, a 
auditoria tem que ser sua_.especialidade, -bem co-mo soo 
ocupação exclusiva em relação ao cliente auditado. Isso, 
obviamente, não exclui o direito de fazer rec_omendações 
técnicas resultantes da auditoria, a fim de aprimorar OS' 

controles e superar falhas localizadas, o que até é de seu 
dever em conclusões:. prátiCi:i.S. -

Os artigos 7<~, 89 e 9"' repetem as normas contidas no 
projeto sob artigos I O, li e 12. 

Finalmente, o artigo 10 absorve os anteriores ~gos 
t3 e .14, estabelecendo as regras usuais de ~igência e de 
revogação. 

Como se vê desta exposição, o presente substitutiVo a
tende aos mesmos objetivosdo projeto, co.in a vantagem 
de terem sido suprimidos preceitos controvertidos ou 
desnecessários, no plano legislativo, assim como ·torna
dos mais claros e concicos outrcis. 

Em razão disso, e da.tramitação já ocorrida, é de se es
perar que o aperfeiçoamento trazido com este substituti

-vo facilite sua rápída transformação na lei requerida pe
los tempos presentes, reconhecendo direitos e estabele
cendo deveres, impedimentos e proibições aos contado
res especiatizados em auditoria, e áúT6tiiitd0 à autarquia 
fiscalizadora desses profissionais universitários poderes 
adequados às suas complexas funções, tudo em benefício 
primeiro do mercado acionáiío e em proteção a todas as 
pessoas que investem poupanças nas empresas brasilei
ras. 

Sala das sessões,2 de rit"aiõ- de 1984. -Gabriel Her~ 
mes-

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Em discús~ 
são o projeto, as emendas e o. ~!lbstitutivo._ (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en
cerrada. 

A matéria irá às comissões competentes em virtude de 
recebimento de substitutivo em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem nl' 63, 
de 1984 (nl' 92/84, na Origem), de 3 de abril do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Ovídio de Andrade Mello, Embaixador do 
Brasil na Jamaica, para, cumulativamente, exercer a 
funç:ão de Embaixador do Brasil junto ao Governo 
de Belize. 

A matéria constante do item 3 da pauta, nos termos da 
alíne~ "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser 
apreciada em sessã.o secreta. 

SolicitO aos Srs. funcionários as providências nec~
sárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regirrien
tal. 

(A si!ssão toma-se secreta às 18 horas e 38 minutos 
e volta a ser pública às 18 horas e 45 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a próxima sessão ordinária de amanhã, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 280, de 1980, 
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ae autofia do Senador Itarnar Franco, delermimmdo que 
a Ordei-n dos Advogados do Brasil opine sobre a- escolha 
de magistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n'? 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador Josê lgnácio Ferreira. 

2 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
conslilucionaJidade, nos teTmos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de LeLdo Senado n~' 21, de 1983, 
de autoria do Senadof Henrique SantillO, __ que disPõe 
so-bre-a redução do preço do álcool para vend-a aproprie
tários de veiéU!oS de aluguel emPregados no transporte 
individual de passageiros, mediante subsídio, nas con
dições que especifica, tendo 

PARECER, sob nl' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e JUstiça, pela inconstitucionalida

de. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 12, de 1977 (no;> 1.203/B;- na Casa de origem), 
que acrescenta incisos ao'art. 87 da Lei n~' 4.215, de27 de 
abril de 1963, que "dispõe sobre o Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil", tendo 

PARECER, sob n~' 933, de 1982, da Comissão 
--de Constituição e Justiça, favorável, com emenda 

que apresenta d.e n'? 1-CCJ. 
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Qiscu_ssão, em turno_ único, do Projeto de Lei da Cà
mara nQ 13, de 1979 (n~' 4.907/78, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos ao art. 20, e dá nova redação 
ao art. 586,_ ambos da Lei nl' 5.869, de I I de janeiro de 
1973 (Código de Processo Cívil), tendo 

PARECERES, sob n~'s 96 e 97, de 1982, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao mérito, -cont~ã.rio; e 

-de Finan~s, favoráve!. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 5, de 1981 (n~' 3.035/80, na Casa de origem), al
temndo_ o art. Jl' da Lei n~' 6.226, de 14 de julhO de 1975, 
que "'dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de ser
viço público federal e de atividade privada, para efeito de 
aposentadoria, e dá outras providências", tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob nl's 971 e 972, de 
1981, das Cornissões 

""""" de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n'? 10, de 1981 (nl' 1.529/79, na casa de origem), 
que "dispõe sobre a aposentadoria, com proventos inte
grais, dos ex-combatentes segurados da Previdência So
cial", tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n~'s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
~ S.€ LJNS NA SESSÀO DE 27-4-84 E QUE. EN

TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTE:R!ORMENTF.. 

O SR. JOS:t UNS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, antes de ini
ciar propriamente o meu discurso, quero comentar, ligei· 
ramente, o pronunciamento feito, esta tãrde, pelo nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Consideramo-nos em plena busca de um entendimen
to político. No entanto, é pena verifLcar que S. Ex• me 
decepcionou. Não foi o seu discurso de hoje um convite 
ao Qlá_logo. Foi, Sr. Presidente, a meu ver, um ultimato. 

S. Ex• chegou a dizer que, sem mobilização popular, o 
diálogo é vazio. Não é, portanto, aos líderes e nem aos 
partidos, que S. Ex~ busca prestigiar. Ao invés disso, de
seja apelar para a movim_enta_Ção das massas, às quais 
certamente confere o direito de decisão. Tal como colo
cou o problema vê-se que S. Ex•, simplesmente, alinhou 

- uma sêrie de imposições das quais, parece, o seu Partido 
não abriria mão. Nesse caso, realmente, não há _dispo
sição para o diálogo, o que é uma pena. Espero, entre
tanto, que a minha interpretação esteja equivocada e que 
ainda possamos buscar uma solução adequada para o 
bem do País, o que é o mais importante. 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, tenho liinda, no ouvi
do, a voz profunda das multidões. 

Memoráveis comícios, extraordinárias concentrações; 
homens e mulheres, artistas, escritoreS, operários e estu
dantes, _enchendo de sons e de aplausos, as ruas, as 
praças, as cidaaes. 

Que fenômeno foi es$e, Srs. Senadores, que domínou 
tantas mentes e tantos corações? Que avassalou os espJri
tos, os sentimentos populares, como uma onda podero
sa, veemente, maciça? Que causas desencadearam essas 
avalanches, que se constituíram nas maiores expressões 
populares já vistas, neste País? 

E o que querium, Sr. Presidente, essas populações tão 
profuridamente ansiosas, tão impacientes e preocupadas, 
nas ruas -e nas vielas, nos largos e nas avenidas, ao ritmo 
de disCursos inflamados, de cantigas e de músicas febris? 

O que _queriam, S-rs. Senadoiés, esses quixotes de 
transformações, na busca vã do que pensam, eles mes
mos, ser o remêdio heróico para todas as dificuldades 
que nos afligem? 

Deus nos ajude a compreendê-los! 
Se me fosse dado atender a esse clamor, se me fosse 

dado conciliar o profundo respeito que tenho pelo povo, 
com os imperativos da minha consciência, lá estaria eu 
também, nos palanques, empenhando a palavra e empu
nhando bandeiras, cantando as mesmas canções que, 
com tanta convicção, jovens -e adu(tos entoaram nas pa
radas cívicas e que inflamaram as multidões. 

Oprime-me, porénl:,- Sr. Presidente, a angiístia que-re~-
benta com extraordinária Torça de dentro de minha cons
ciência. É uma força mais poderosa do que eu mesmo; 
transcende aos liames que me remetem a esses anseios 
por)ulares. 

Não é uma" rebeldia. 
É o respeito ao cidadão e à sociedade que me impele à 

divergência e que me arrasta, sob o jugo sagrado dares
ponsabilidade, contra as eleições diretas, como pedem, já 
e ago-ra. 

Ninguém--me pode condenar por isso. Defendo com 
todas as forças o que o dever me impõe; o direito de lutar 
pelo-bem do meu País. Mais do que o direito- a obri
gaçã-o. Assumo, porêm, esse gesto com o coração aberto, 
sob o império de um sentimento e de uma convicção que 
não se submetem a nenhum constrangimento, a nenhum 
sentimento de infidelidade, a nenhuma dúvida penitente. 

Ao contrário! Sou daqueles que põem o respeito ao 
_ povo acima de tudo, acima da contingência dos momen

tos fugazes. Ponho-me muito para além das conveniên
cias pessoais ou do cortejo ao voto _fácil, que avilta o 
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mandato, o parlamentar, o Parlamento e a própria digni~ 
dade da República. 

Não, Sr. Presidente, não me convencem os acenos, 
não me atraem os· gestos, os trejeitos do interesse pessoa! 
daqueles que, em vez de defender o bem geral, a tudo 
cortejam em benefício próprio. · 

Não me convencem esses paladinos do imediatismo, 
Hoje ou amanhã poderá desabar sobre eles o julgamento 
da História. E por quê, Sr. Presidente? Porque ninguêm 
pode garantir, em sã consciência, que um coOfionto ple
biscitário, neste momento, nos reserve um futuro digno 
das esperanças do nosso povo. 

A fidelidade e o desprendimento em defesa da garantia 
dos ideais republicanos não se compatibilizam com esses 
interesses imediatistas, ainda que arrastem o aplauso 
momentâneo das massas populares. 

O Sr. José Jgnácio Ferreira - Permite-me V, Ex" um 
aparte? 

O SR. JOS~ LINS- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Senador José Lins, hou
ve uma interrupção na atenção que eu estava dispensan
do ao seu discurSo - porque V. Ex• me prendeu a a
tenção quando falava - mas houve essa interrUpção 
porque fui chamado ao telefone, maS, segundo úl de
preendo, V. Ex• estaria apontando aos políticos um rela
tivo, um razoável afastamento deles com as massas po
pulares, e V. Ex• estaria entendendo que esse contacto do 
político com a J)Õpolação, pela via dOs comícios que se 
processaram, sobretudo agora recentemente, ·não serve 
ao País. Será is:S.o que V. Ex• quis dizer? 

O SR. JOS.t LINS- V. Ex• me entendeu mal. O que 
quero dizer- e gostaria que V. Ex• percebesse muito 
bem - é que as eleições diretas não são a panacéia, que 
hoje apregoam à Nação. Colocam-nas como um apelo 
extremo das massas pop-ulares, mas elas podem tornar-se 
perigosas para o futuro do País. Aos líderes,_nobre Sena
dor, cabe orientar o povO: Claro que dev_em sondar as 
suas aspirações, os seus anseios, mas a responsabilidade, 
das dedsões do ponto de vista institucional~ eSSa cabe 
aos polLticos. Muitos daqueles que hoje aplaudem esses 
movimentos o fazem porque cortejam o voto futuro, mas 
a responsabilidade não pode ser vendida por esse preço. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- V. Ex~ me permite ell
tão, agora, o aparte? 

O SR. JOSt UNS - Com prazer. 

O Sr. Josf Ignádp Ferreira- EuliOJer(,)-di~r a. V. Ex' 
que essa preocupação que o assalta também assalta a
qu_eles que foram--para as p-raças -púb1kãs e líveram COn
ta to direto com ll população. Muitos de nós temem que 
as eleições di retas possam vir a produzir um ditador nes
te País. Sim, muitos di nós temem isso. Mas todos nós, 
Ex•, estamos convencidos de que a saída que temos para 
a realidade atual, não a saída que nos leve para uma cla
reira definitiva, não, mas a salda que nós temos para o 
encontro das soluções definitivas para os nossos probÍ~
mas, quer dizer, a salda desse marasmo em que nós nos 
encontramos, é o retorno à cidadania do direito que ela 
tem, sacratíssimo. de_ escolher o seu Presidente da Re
pública. Nós deVeríamos, ao temermos que pela via da e
leição di reta saia um ditador, Como V. Ex•s e o Governo 
têm, por tantas vezes manifestado nos seus temores, nós 
deveríamos nos perguntar se pela via da eleição indireta, 
também, a conjuntura atual de conjugação de recess-ão e- _ 
conômica com a ânsia do povo de participação, não Se 
possa gerar um ditador neste País. Quer dizer, o que te
mos que perguntar, e parece-me que dirime toda a cOn
trovérsia, é o seguinte: ao invés de perguntarmos se. nós, 
·se o povo, tem condições de maturidade para escolher o 
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seu govenante, nós temos que nos perguntar ê se I1ÔS te
mos o direito de decidir, com 676 pessoas,-a sorte de um 
povo que há 20 anos vem ·sendo mã.ssacrado numa ex
pectativa sempre protraída, sempre protelada de solução 
dos seus problemas. Nós temos, sim, que nos_perguntar 
se a eleiÇãOindireta deve existir, porque o povo não tem 
matu~idade, pOrque o po_v_p não sabe escovar ainda os 
~_eus-dent~,.ao invés dé perguntarmos isso, nós devere
mos pergu~tar a nós mesmos é se nós temos o direito, 
sobretudo depois que, com clareza, a voz das urnas se 
manifestou em 82 e que, de forma caudalosa, a votação 
da_s_ oposições foi superior à votação dada ao Partido do 
Governo. Nós temos que nos perguntar agora, sobretu
do, é se temos. nós que nunca o tivemos, o direito deu
surpar da população essa vontade de decidir os seus pró
prios destinos. 

O SR. JOSlí: UNS- Não condeno, nobre Senador, 
as apreensões de V. Ex• V. Ex• tem sido judicioso nas 
suas análises. O que eu critico ê a apresentação da e
leição di reta como remédio para tudo. De tal modo esta 
esperança tem sido vendida pelo partido de V. Ex• que 
alguns de seus líderes jâ colocam-na como condiçãõ ~ne 
qua non para qualquer diálogo. Ora, realmente a eleição 
direta não é uma panacéia. Ela é tão falível para produ
zir um _C:fitador como outra forma, ou qualquer outro 
tipo de eleição, COi110 diz V. Ex• 

O Sr. José lgnácio Ferreira- V. Ex• é que disse isso. 
Eu não disse isso. 

O _SR. JOS€ LINS- Eu não afirmo; -supOnho. íoda: 
via, posta a eleição como forma de confronto ... 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Eu disse que o Governo 
costuma argumentar que as eleições diretas podem pro
duzir um ditador. 

_ _Q SR. JOSt UNS--:- Nesse ponto V. Ex• se engana. 
Não há nenhuma certeza disso. O que critico é a espe
rança que se vende ao povo de resolver todos os proble
m_ai c!o_J'aís pela eleição di reta. E a exigência que dela fa
zem para início do diálogo. Não mais do que isso. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Creio, Srs. Senadores. na dignidade do mandato. 
Defendo, intransigentemente, a independência do 

voto livre do parlamentar - único atributo que faz de 
cada um de nós, eleitos pelo povo, representantes dignos 
daqueles que nos confiaram o direito de defender, em seu 
nome, o destino da Pátria, 

Para os que assim pensam, não lhes intimidam as tem
pestades armadas nas praças públicas. Seu compromisso 
é mais sagrado, Nas campanhas eleitorais, eles perpassa
ra_m, também, por cidades e bãirros, palmilharam estra
das e veredas, bus~;;ando a expressão mais pura da con
fiança popular que os elegeu- delegando-lheli o indecli
nável poder de representá-los. 

Delegação irrevogável, delegação irretratável, que só 
outra eleição poderá suprimir ou anular. 

f: hora, pois, de _usar essa delegação. Mas de usá-la em 
nome da vontade geral da Nação, livre das pressões de 
comícios espontâneos ou forjados, às vezes sob desco
nhecidas ou suspeitas inspirações. 

O Sr.Mário Mala - Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOSt UNS - Com o mai6r prazer. 

0 Si .Mário Maia- Eu perguntaria a V. Ex' se duran
te a campanha que citou, no Estado do Ceará e percor
rendo outros Estados, se V. Ex•, entre os váriÕs argu
merltos Cjue apresentava a seus eleitores, incluía aquele 
da necessidade da eleição de V. Ex•, porque iria perten-
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ccr a um colégio eleitoral, com a missão de t:leger o Presi
dente da República em 1985? 

O SR: JOS~ UNS -A pergunta de V. Ex• já não 
tem qualquer sentido. Ainda que eu respondesse negati
vamente, nenhum de nós poderia alegar o desconheci
mento da Lei. V. Ex• sabe disso. Estou certo de que se V. 
Ex~. por exemplo, não esclarecer seus eleitores certamen
te, não terá .s.ido por mã fé. Isso eu acredito piamente. 

O que digo, Srs. Senadores, é que é hora de encarar 
com _responsabilidade os problemas do País. 

É hora de reprimir o insopitável desejo de cortejar o 
voto, para o mandato futuro, iludindo a boa fé do povo, 
vendendo esperanças e promessas incertas e duvidosas. 

Outros podem querer sacrificar a serenidade e a digni
dade do livre mandato, ao deus do imediatismo político; 
às campanhas emocionais nas ruas, às pressões artificiais 
exercidas de todos os modos sobre as consciências de 
Deputados e Senadores, à venda de utopias para a so
lução de todas as questões do Pais, a troco dos supostos 
poderes de uma eleição direta - num momento de an
gústia e de insatisfação, generalizadas pela opressão de 
uma conjuntura interna adversa e de uma crise externa 
que, violentamente, se abate sobre nós. Essa atitude é i
naceitável! 

Por que se dizem os líderes dessa campanha profetas 
da salvação? Por que, Sr. Presidente? 

Ninguém, nenhum país democrata do mundo encon
trou a tranqUilidade, a ordem, a segurança ou a felicida
de na simples forma da eleição de seus Presidentes. 

Aí eistão os exeinplos da História! 
Nasci do povo. Pertenço ao povo. Respeito profunda

mente o povo," que me elegeu e que em mim confiou. 
Que confiou em- meu discernimento para votar por ele, 

até o fim do mandato que me concedeu. 
O mandato conferido pelo povo não é uma esfarrapa

da e fugaz promessa que cai inerme, como um cadáver; 
como um corpo- doente, que apodrece antes do fim da vi
dal __ 

Não, Sr. Presidente! 
A responsabilidade do parlamentar nasce com a mar

ca sagrada do voto que o sufragou, e tem vida, e tem 
força e tem independência até que, novamente, um novo 
voto o negue, ou o renove e vivifique! É preciso, poriafl
to, prestigiar' Deputados e Senadores, os Partidos e os 
seus Lideres-. 

O Sr. Alberto SUva- Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. JOSt LINS - Com prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Eu, nobre Senador, não estou 
conseguindo entender a colocação que V. Ex• faz, conhe
_cendo, como eu o conheço, como homem culto prepara
do, um grande técnico, que ao ser eleito pelo seu Estado, 
-~mo eu, eleito pelo meu, nós Jemos um mandato que foi 
conferido por este mesmo povo que nós levamos à praça 
pública nas nossas campanhas, que nós incentivamos a 
que eles apoiassem as nossas idéias, que nós defendía
mos, cada um no seu Partido, os programas dos nossos 
Partidos. Ent~o. é o mesmo povo. O povo que foi às 
praças públicas que elegeu V. Ex•, que me eleg_eu e que e
legeu a todos os companheiros que estão aqui, ê o mes~ 
mo povo. A pergunta, que me deixa sem entender ainda 
aonde V. Ex• chega com a sua argumentação, ê que este 
mesmo povo que é capaz de elegé-lo Senador, e a mim 
Senador, Jl:ara fazer leis. para o bem desse povo, que esse 
povo não tenha o poder de eleger o seu dirigente e que 
isso seja considerado, não vamos analisar a questão de 
que a _eleição di reta seja uma panacéia, mas eu faria aqui 
um pequeno parêntese. V. Ex', como eu e todos aqui, te
mos acomPanhado nesses quatro ou cin~;;o anos, o Go
verno, o sistema, e as medidas por ele adotadas parare
solver o problema do povo. E como os remédios não vão 
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dando_ce'rto·- e V. Ex• sabe perfeitamente que não é 
culpa, não vou pôr a culpa em ninguém, não vim aqui 
criticar Ministros, como muitos fazem- porque o custo 
de vida sobe, porque o desemprego e a recessão aumen
tam, e tudo isto não cabe aqui discutir, mas é um fatd. 0 
desemprego é um fato. Na nossa profissão já fechã.rã.m 
mais de 1.200 firmas da elite da ermenharia nacional, c 
que nos causa horror em assistir isso, num-Pafs que, há 
bem pouco tempo, vendia serviços tecnológicos lá fora. 
Então, por isso aí, o povo deseja eleger um Presidente, 
porque deseja mudanças. É o que nós entendemos na 
praça pública. Não é que vã remediar. Mudança é como 
o doente que um, dois ou três médicos aplicam um remé
dio que não o cura, e a família dã um jeíto de arrumar 
um novo médico. Eu creio, nobre Senador José Lins, que 
o povo pediu nas ruas, e esses Lideres, V. Ex• hã de con
vir, que comandaram essas eleições, são companheiros 
nossos aqui, eméritos, homens dignos e sérío-s como V. 
Exf.e todos os outros, e não creio que sejam agitadores, e 
que tenham levado o povo à praça pública por Uma pa
nacéia, apresentando remédios que não vão acontecer. 
Uma mudança de médico, nesta hora, bem pode ajudar a 
salvar o doente. 

O SR. JOS:t. LINS- Nobre Senador Alberto Silva, 
eu bem compreendo a dúvida de V. Ex• A nós, Parla
.mentares, cabe, sem dúvida, sondar o pensamento do 
povo. Mas.entendo que, uma vez eleitos, somos. livres e 
responsãveis Pelas nossas decisões~ t por isso, e só Por-
isso, que podemos ser julgados a cada nov; eleição-_. 
Todo o poder de decisão deve pertencer ao Congresso-, 
que não pode sofrer pressões importunas, que lhe tolham 
a liberdade do voto. Aceito os movimentos ordeiros das 
ruas. Iniciei- dizeildo que nUnca Se fizeram movimentos 
tão expressivos, mas as decisões cabem ao Congresso. 
São espúrias as pressões internas ou externaS; Principal
mente com o objetivo de imPor remédios que nada ga
rantem resolver. ~ apenas isso. 

O meu discurso respo'nderã a V. Ex• 
O povo julga, mas um povo democrata não cassa man

datos. Não nega e nem repudia as suas decisões e nem 
devora, como certos animais, Os proprios filhos. Esse é o 
princípio da democracia representativa. Cada Parlamen
tar que cumpra com o seu dever, que siga a sua consciên
cia, assumindo a responsabilidade pelos seus atas, no sa
grado cumprimento da delegação que lhe foi confiada. 
Fora dos entendimentos políticos, são intolerãveis as 
pressões contra essa liberdade, ainda que forjada em mo-· 
bilizações populares. 

O Sr. Roberto Satumlno- Permite V. Ex• u,m aparte1 

O SR. JOS:It UNS- Com o maior prazer, nobre Se
nador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Satumino- Nobre Senador, eu peço a 
compreensão de V. Ex•, vou interromper o seu discurso, 
estou chegando ... 

O SR. JOS€ LINS --V. Ex• me honra por demais. 

O Sr. Roberto Saturnino- Eu agradeço a atenção que 
V. Ex• sempre me dispensou, mas eu, na verdade, estou 
interrompendo o discurso de V. Ex• pra comunicar à 
Casa um fato qUC reputo de gravidade. Houve, como V. 
Ex• sabe, jã foi relatado nesta Casa, um incidente, hoje, 
com estudantes da Universidade de Brasília, que resul
tou até no atingimento de estudantes secundários, na in
vasão de uma escola, mas esses fatos jâ feiram relatados. 
E o que ressaltou a nós é o fato de que entre os estudan
tes detidos estã o Presidente da UNE, prisão essa que, 
naturalmente, se não for relaxada, se o Presidente da 
UNE não for solto, é mUito provãvel que aiTuinhã haja 
reação estudantil por todo País. É muito provável e nós 
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julgamos que foSse de nossa obrigação alertar as autori
dades e, particularmente, o Ministro da Justiça, porque 
soubemos que o estudante, Presidente da UNE, está pre
so em dependências da Polícia Federal, aqui, em 
Brasília. Assim é que fomos, uma delegação parlamen
tar, da qual eu ftz parte, juntamente com alguns Deputa
dos, o Deputado Carlos Sant'Ana:, do PMDB, o Deputa-
do Cid Carvalho, o Deputado Haroldo Uma e mais al
guns ou ti-Os Deputados de quem, agora, me escapam os 
'nomes, pedimos a S. Ex•. o Ministro Ibrahim Abi-Ackel 
que nos recebesse, e fomos informados pelo chefe do seu 
gabinete que ele estava no Ministério e nos receberia lã. 

Nós nos deslocamos até lã. Chegando, fomos informa
dos de que o Ministro havia saído, havia sido _chamado 
rapidamente, ou o chefe de gabinete, quando nos deu a 
informação de que ele estava, não tinha bem certeza, de
pois foi verificar e verificou que o Ministro f!ão estava. 
Nós estranhamos porque a entrevista havia sido marca
da. Mas, assim mesmo, concordamos em conversar com 
o chefe de gabinete e pedir a _t;:le que nos infOrrriass-e dos 
últiffios aconteciffientos, se o estudante ainda estava pre
so, enfim, se alguma providência estava sendo tomada. 
EnqUanto esiã~amos aguardando -a resposta, tivemos a 
informação, nobre Senador, de que o Ministro estava na 
Casa. O Ministro estava, não quis nos receber, e ainda 
veio com essa notícia de que não estava. E nós ficamos, 
realmente, profundamente consternados. Declafámos ao 
chefe de gabinete, aos representantes da Imprensa que lã 
estavam, que aquilo era uma forma absolutamente ina
ceitável para nós, mais do que uma descortesia, uma des
consideração para com uma delegação parlamentar, que 
havia indagado se o Ministro estava, se nos receberia, e 
tínhamos recebido a resposta afirmativa. Obviamente, 
na boa-fé, chegamos a admitir que o Ministro houvesse 
sido chamado urgentemente, mas,--depois, verificamos 
que o Ministro estava na Casa. Lavramos o nosso pro;; 
testo e queremos, também, aqui, nesta sessão do Senado, 
deíxar consignado o nosso protesto ao Ministro Ibrahim 
Abi-Ackel, que foi um parlamentar. Compreendemos a 
sua perplexidade, neste momento, compreendemos que o 
Ministro n1to tivesse nada a dizer aos~ parlamentares. 
Compreendemos isso, mas .S. Exf- teria a Obrigação de 
nos receber, pelo menos nos dar uma atenção, como re
presentantes do Poder Legislativo. E estãvamos lã para 
comunicar um fato grave, levar ao MinistrO a nosSa a
preensão com as conseqUências desta prisão, porque, por 
todos os motivos, foi uma prisão arbitrãria, que não tem, 
a no_sso ver, outro significado senão o de constituir uma 
provocação para suscitar uma reação de toda a classe es
tudantil em to do o País. E neste momento em que se fala 
de negociação, em que se abrem os braços ao entendi
me:Óto, em que se quer criar um clima de diálog~ entre 
Opo-sição e Governo, perpetrar, exercutar um ato desta 
natureza, prender o Presidente da UNE, de uma forma 
arbitrãria e, ainda por cima, o Ministro não ter nada a 
nos dizer, a ponto de fingir que não estava na Casa e pre
gar uma mentira à comissão de Deputados e Senadores 
que lá foram, isSo nos parece um indício de alta gravida-

- de da situação em que estamos mergulhados. Mas, de 
qualquer forma, pela desconsideração, pela forma ina
ceitavêl como fomos tratados, fica aqui o nosso protesto 
com a -maior veemência: que saiba ___ o Sr. Ministro Abi-
Ackel que não é assim que se trata os parlarllentares, 
nern aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo e 
nem em situação de emergência, porque a consideração 
para com os seus ex-colegas da Câmara, pelo menos, é 
devida e é uma responsabilidade do Ministro na posiçao 
que ele ocupa hoje no Poder Executivo. Peco desculpas a 
V. Ex~. Sei que interrompi um discurso do maior valor, 
unr pronunciamento. Mas peco a V. Ex• que considere a 
minha indignação. Cheguei aqui nesta Casa, vindo a pé, 
porque_ os carros que nos levaram ao Ministrério tam
bém foram mandados embora, coisa que, também, não 
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compreendi perfeitamente. Voltamos a pé, voltei em _pas
so ligeiro para v~r se ainda pegava o final desta sessão, a 
fim de deixar aqui lavrado o nosso protesto. Desculpe V. 
Ex• a minha veemência, a interrupção no seu prO~uncia
mento. 

O SR. JOSS: LINS- V. Ex• estã desculpado em um 
ponto: também não concordo em que o Ministro não te
nha recebido a comissão _de parlamentares. Mas quero 
dizer, a V. Ex•, nobre Senador, que a colocação posta 
por V. Ex• aqui é toda e totalmente errada. Primeiro, 
porque a UNE não existe, não é uma instituição legal. 
Segundo, porque os acontecimentos não foram exata
merite como citou a -oposição hoje. A Liderança acaba 
de informar que não houve nenhuma invasão da Univer
sidade. 

O S~. José- Igdclo Feneira - Invadiram sim Ex• EU 
jã tenho- a retificacão dessa notícia. -

O SR. JOSl: UNS- Não houve invasão da Univer
sidade. Os alunos estiveram lá dentro reunidos, apesar 
da proibição de reunião de carãter político. A polícia res
peitou o recinto universitârio. Na saída, os alunos reali
zaram uma passeata e impediram o trânsito na avenida 
L-2. Foi ent_ão que a polícia tomou providências. E, nes~ 
sa ocasião, o Presidente da UNE deve ter tomado uma 
posição ostensiva de defesa daquilo que estava proibido, 
e a polícia certamente não encontrou outro caminho se
não detê-lo. E eu pergunto a V. Ex•, nobre Senador: V. 
Ex• veio aqui intimidar as autoridades'? Veio dizer às au
toridades que a prisão deste homem levantarã todo o 
Pa[s, todo os estudantes contra o Governo? 

O S"r~ Roberto Saturnino - Realmente, é uma adver
tência. Vou -responder a V. Ex• 

O SR.JOSl:UNS- Pergunto a V. Ex• se acha justo 
que a autoridade abdique de sua obrigação de manter a 
ordem ou que se amofine e se acovarde ante a ameaça de 
um_l~vante dessa natureza,_ que não passa de desordem? 

O Sr. Roberto Saturnino- Vou responder a V. Ex• 

O SR. JOSl: UNS- Lam~nto, nobre Senador, e es
tranho que a Oposição, ao invéS-de condenar esses exceS
sos, resolva sugerir a abdicação do direito da autoridade, 
de manter a ordem. Que tlpo de entendimento quer en
tão V. Ex', nobre Líder'? 

-O Sr. Roberto Saturnino- Vou responder a V. Ex• 

O SR. JOSt UNS- Peço a V. Ex' que não derive o 
meu discurso: que dê essa resposta porque, nesse diapa
são, V. Ex• se coloca muito mal, ao in.timidar as autori
dades ou dizendo que abdiquem da obrigação de manter 
a ordem ou de agir dentro das prerrogativas legais, pela 
simples razão da ameaça de um levante dos estudantes 
que, s_upostamente, poderã levar este País ao caos. Em 
que pats nós estamos, nobre Senador? 

O Sr. Roberto Saturnino- Vou responder a V. Ex• A 
nossa preocupação, a noSsa intenção quando procura
mOs o MiõiStro era exatamente, nobre Senador, a de em 
primeiro lugar esclarecer os fatos para termos uma ver
são oficial dada pelo Ministro. Em segundo lugar, aler
tar ao Ministro. t: nosso dever dizer ao Ministro que a 
ordem foi mantida. 

A polícia foi lá, dissolveu a passeata dos estudantes; se 
cometeram excessos, não deveriam ter cometido, mas é 

fato superado. Agora, ppr que· manter este estudante 
pteso quando se sabe que, embora a UNE não exista le
galmente, como V. Ex• disse, a UNE existe de fato e hã 
um sentimento de--Solidariedade natural entre os estu
dantes, que vai responder a esta prisão? Agora onde está 
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o bom senso? Quem vai intimidar quem? Os estUdãntes 
têm armas? Não! Nós temos armas? Não! Então não so
mos nó.~ que estamos intimidando. Agora, queremos pe
dir o bom senso, a compreensão, enfim, queremos pedir 
a boa vontade do Ministro e do Poder- Executivo para 
compreender uma situação e, levando em conta que a or
dem tinha sido restabeledda e que não havia mais moti
vo para essa detenção, que relaxasse a prisão do Presi
dente da UNE para que o clima de entendimento e o cli
ma de diálogo pudesse prosseguir, ao invés de acirrarem
se os ânimos, sem necessidade, porque a ordem já estava 
restabelecida, sem necessidade de alertarmos a autorida
de competente. Isso não é intimidação, S6"riadoi! Intlmi~ 
dação faz quem tem armas; nõs não temos. 

O SR. JOSt LINS- V. Ex~ se engana. V. Ex• sabe 
que esses movimentos- eu tenho filhos na universidade 
- não surgem naturalmente, não são espontâneOs da 
mocidade. Eles são induzidos, e V. Ex• sabe disso. D"e 
abdicação em abdicação,-onde irá parar a falta de respei
to às autoridades do País? Até onde poderá, amanhã, 
uma autoridade, desmoralizada, manter a ordem públi
ca, salvaguardar os direitos individuais e a ordem públi
ca? 

Sei que V. Ex• está tentando conciliar, mas V. Ex• foi 
infeliz quando colocou o problema nos termos .. 

O Sr~ Roberto Saturnino- Não! Não fui infeliz, ao 
contrário, fui infeliCitado pOr uma atitude do Sr. MinisM 
troque, no minimo, tem que se classificar de deseduca
da, qual seja a de não nos receber e dar uma informação 
falsa, de r1ão nos dar o mfnimo de atenção, quando está
vamos lá com o espfrito mais construtivo possfvel. 

O SR. JOS:€ UNS- Até aí, concárdo cOni V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnlnó- E os instrumentos de ma
nutenção da ordem estão aí, vigentes. Por que a detenção 
de um cidadão brasileiro, que é um estudante, mas que 
tem essa qualidade de s_er líder da organização estudantil 
maior, por que continuar com essa detenção? Por que 
não soltar o rapaz ou, pelo menos, nos explicar as razões 
pelas quais estã preso? Ele poderia ter cometido um_cri
me aqui ou ali. Estávamos ali para ouvir. 

O SR. JOS:€ UNS- Até aí, estou de acordo côm V. 
Ex• Mas V. Ex• sabe que esses rapazes, e-sses moços têm 
sido jogados como boi de piranhas à frente desses movi
mentos, às vezes, até, _em_husca de vítimas. Ora, a res
ponsabilidade das autoridades é muito grande. Estou de 
acordo com V. Ex• ~preciso esclarecer, mas não vamos 
querer que as autoridades abdiquem das suas obri
gações .. 

O Sr. Roberto Saturnlno- Não. não se trata de abdl
.::açào de àutoridade .. 

O SR. JOS:€ UNS- ... sobretudo quando V. Ex' 
não sabe dos motivos, que, realmente .. 

O Sr. Roberto Saturnino - Mas é isso que queríamos 
ouvir do Ministro. Se S. Ex• nos dissesse: ''Há motivos .. 

O SR. JOS:€ LINS - Neste ponto, estou de acordo 
com V. Ex• 

V. Ex• tem o. direito de pttdir informaç(;es. 

O Sr. Roberto Saturnlno- Claro. E: exatamenteessa a 
minha reclamação e o motivo de minha indignação. 

O SR. JOSt LINS- Dou razão a V. Ex• Mas conti
nuo, Sr. Presidente. 
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Como ao justo e ao pecador julga Deus os homens, 
que criou em liberdade, assim o povo julga aqueles a 
quem eleg:ti pelo voto livre! 

On11 qlle mácula pode ser mais constrangedora; que a
titude pode haver mais pusilânime do que o uso do man
dato para comprar, com a moeda do interesse pessoal, e 
à custa do bem comum, um mandato futuro? 

Por práticas individuais ou por indução coletiva, a 
mancha negra é sempre a mesma sobre a face dos que 
compram o futuro à custa do sacrifício do presente, ain
da que agradando as massas descontentes. 

-será isso uma contradição? 
Não, não é! Não, absolutamente. 
Jean Jacques Rousseau, o pai da moderna teoria de

mocrática, no seu "Contrato Social", esclarece bem essa 
questão: 

"O pOvo é sincero e justo, mas o povo pode ser enga
nado. Pode ser ludibriado e enganado! Pode ser enreda
do na malha pegajosa da demigogia, esse câncer que su
foca, no engodo, a boa fé dos simples, -dos incautos, e atê 
os destinos da democracia." 

Eis af porque nem sempre as reivindic3.ções manifesta
das nos comícios representam a verdadeira "vontade ge
ral" da nação, tal como a define Kant e Jean Jacques 
Rousseau. Aquela é cândida e influenciável; -vítima mUi-
tas vezes de demagogos inescrupulosos. 

-Esta é pensada, refletida, racional. 
-Nasce de uma análise isenta e sincer-a~ 
-Aquela é inocente, vulnerável e, às vezes, irrefleti-

da. 
- Esta é amadurecida, consciente e responsável. 
- Aquela visa ao illteresse particular do indivíduo, 

isto é, do demagogo, que dela se aproveita. Esta visa ao 
interesse coletivo~ o bem comum. Esta é, enfim, a vonta
de democrática e legítima. 

Só pela eXpressão da. "vontade geral", Sr. Presidente, 
se constrói uma nação livre! 

Sr. Presidente, Srs. Se'nadores, no dia 25 de abril, o 
PDS cumpriu com o seu dever! Honrou o mandato que o 
povo, conscientemente, lhe conferiu! 

Ninguém pode negar que a democracia, a jovem de
mocracia, contraditoriamente nascida das salvaguardas 
e do_arbítrio, foi sacudida na memorável batalha cívica 
que travamos, a 25 de abril, no Congresso Nacional. 

No momento decisivo, soubemos assumir, com ombri
dade, a atitude incompreendída, mas a[truísta,-da impo
pularidade, para salvaguardar o futuro, para manter 
mais amplo o caminho da abertura, para abrir, com dig· 
nidade, as portas do diálogo, do entendimento, da com
preensão. Este é um fato que preciSa ser compreendido. 
Ganhou o Brasil. Ganhou o povo, ainda que não tenha 
entendido essa vitória, que lhe cUstou apenas a abne
gaçãO de alguns. 

Povo bom! Povo sofrido. povo, sobretudo, ordeiro. 
Tendo posto toda a sua esperança numa promessa vã e 
inconsciente, ainda a~sim. merece o nosso respeito. Nós 
o admiramos, compreendemos e servimos. 

Mesmo ante a sua momentânea mágoa; mesmo ante a 
decepção que, em seu nome alardeiam os que o iludem, 
os que buscam envolve-lo numa aventura utópica, quan
do a crise a tua! só lhe sugere ressentimentos e descrença 
nos que lutam abnegadamente, contra as vicissitudes do 
momento e pela tranqüilidade, pela paz e pela justiça so
cial. Mesmo assim, eu me Curvo -diante dele e, como o ir
mão que maltrata o irmão, puxando-lhe pelos cabelos 
para levá-lo à tona dos desafogados, sinto-me tranqüilo 
por, tê-to defendido, na hora em que as sereias buscam 
enca!ltá-lo, num esforço supremo para submergi-lo no 
mar de uma vã esperança. 

Sr. PreSídenti, nas horas mais incertas é que se reco
nhecem os abnegados. 

Dizem os oportunistas que os que votaram contra as 
eleições diretas, este ano, serão execradas. pelo povo! -
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Que ::;erão todos, sem qualquer consideração pelo seu 
passado, repelidos nas urnas do próximo pleito parla· 
mentar. 

Não creio nessa atitude irracional de uma nação que, 
mesmo na difi~uldade, tem a mente e o coração voltado 
para a justiça. 

Votamos livremente, com o desejo sincero de acertart 
Não basta bater palmas ou tocar buzinas. E. preciso pen
sar responsavelmente. Lutar pelo bem comum, sem re
correr à demagogia das mãgicas ou dos milagres. 

O Sr. Jorgeifahnne- V.Cx• me permite um aparte1 

O SR. JOSt LINS - Concedo o aparte -a V. Ex•, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Sei que V. Ex• está chegando 
ao final, mas eu quero felicitãMio por esse magnífico pro 
nunciamento desta tarde. V. Ex• engrandeceu esta Casa
com este seu discurso, porque foi ditado pelo bom senso 
que, aliás, é uma das cara_cterísticas da conduta de V. Ex• 
Era este o depoimento que eu queria dar neste momento 

O SR. JOS:t LINS - Eu agradeço, nobre Senador 
Jorge Kalume, a compreensãoe a bondade de V~ Ex•, 
mesmo porque é hora de os problemas serem analisados, 
de que as Lideranças políticas sejam respeitadas e de que 
os Partidos assumam a posíção que lhes cabe sem pontos 
ele vistã pre-cOnCebidos. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Lembro ao 
nobre orador que o seu tempo está esgotado e o da ses
são também. 

O.SR. JOSt UNS ---:.Termino, Sr. Presidente. 
Recebam pois, os brasileiros, com compreensão, -a 

nossa atitude, que requereu coragem e convicção. Res
peitamos aquilo que existe de mais nobre e de mais caro 
para nós, que é a vontade geral da Nação. 

Não as expresões nascidas de emoções no clamor dos 
comícios e das avalanches induzidas, mas a vontade pen
sada, Ilvre e racional, que engrandece e dignifica. 

Há que haver, Sr. Presidente, em_ certas horas, alguns 
abnegados. É o que quisemos ser e somoS, em-defesa do 
bem maior, não só para hoje, mas para o amanhã e para 
o futuro das novas gerações. 

Agora, não nos resta senão aguardar o entendimento. 
O País, a felicidade da Nação devem ser postos acima 

das vitórias ali das derrotas monentàneas. 
Não nos compraz ganhar a votação de uma emenda. 

Quisemos e queremos, isso sim, cumprir o nosso dever 
com dignidade e sem medo. 

Agora, mais do que antes, queremos o entendimento 
em busca do bem comum. Patriotas somos todos nós. 
Sejamos, porém, patriotas sem iludirmos e sem iludir ao 
povo, que espera pelo nosso altruísmo e exige a nossa 
responsabilidade. 

Ao povo não se vendem ilusões e nem sonhos. Dá-se
lhe dedicação e respeito. I:, tudo que ele pede e que a nin
guÉm é dado negar ou mistificar. 

Eleições diretas, já, não são, por si só, uma solução he
róica. A venda dessa idéia a qualquer preço é profunda
mente impatriótics. Há outras formas isentas e mais con
séqaentes para buscar as transformações justas e neces
sárias qt,J.e todos desejamos! Pensar de modo diferente é 
buscar o impasse! Os Líderes não podem, neste sentido, 
radiCalizar ou fechar as portas ao entendimento. Não! 
Essa não é, Sr .. Presidente, uma simples observação; é 

um apelo ao bom senso que, neste momento, expresso 
com profunda esperança. 

Era o que tinha !} dizer, Sr. Presidente. Agradeço a to
dos pela atenção. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE30-4-84 EQUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLTCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao re
gressar do minirrecesso da Semaila Sarita;Ia do meu Es
tado e, aqui chegando, procurei rabiscar um pequeno 
discurso, mostrando a nova face com que se apresenta o 
Nordeste, dentro do contexto atual diante das chuvas 
caídas na região. 

Iniciei esse_discurso, Sr. Presidente, justamente assim: 

·~como previsto foi pelo Centro Técnico 
Aéreoespacial dC São José dOs Campos - CT À; 
este 69 ano do ciclo de estiagem no Nordeste está re
dimindo a região, com chuvas, inicialmente, leves, 
como ocorreu nos meses de fevereiro (pouquíssimas 
chuvas) e março (chuvas seqíienciadas), nas regi!)es 
norte e sul do Cearã, para, no mês de abril, surgifem 
chuvas fortes, com inundações em determinadas ba
cias hidrográfic-ãs, clljOúioª, as~orea9os, fa~il_men~e 
extravasam, levando em seu caudal pequenas lavou
ras da gente ribeirinha, cujas palhoças de barro são, 
na maioria, destruídas, levando ao_ desabrigo milha
res de pessoas que, para não ficarem aõ -relento, a 
defesa civil vem alojando-as em escolas e dependên
cias outras, próprios dos Governos - Estadual e 
Municipal- e, até mesmo em armazéns de particu
lares." 

Sr. Presidente, só quem é cego e de mâ fé não quer en
xergar o que de fato aconteceu durante 5 a-nos no Nor
deste brasileiro. 

Li, há poucos dias, no jornal O Povo, de Fortaleza, 
uma crítica à nucleação artifictãl, feita pelo Sr. Clodomir 
Padilha, ele que é o Diretor-Geral do Instituto Nacional 
de Meteorologia, INEMET, órgão do Ministério da A
gricultura, e condena a nucleaçã_o artificial, observando 
que essa contra-indiCaçãO é da pr6Pria OrgãníiãÇãO Me
teorológiCa Mundial. 

Eu, pelo menos, não sei se-outrOS colegas, riesta Casa, 
conhecem esta 'condenaçã.o mundial ao Centro TéCnico
Aeroespacial de São José dos Campos, porque, Sr. Presi
dente, desde 1979, quando chegamos a esta Casa, com o 
nobre Senador Alberto Silva, tivemos a oportunidade 
de, com mais seis colegas, o então -Presidente da- COiTiis
são de Assuntos RegionaiS; Mendes Canale, Mauro Be
nevides, Agenor Maria e outros companheiros, visitar
mos o CTA, em São José dos campos. Lâ, como eu já 
disse repetidamente aquí, recebemos oito horas de aula 
e, diga-se de passagem, tudo aquilo que nós ouvimoS em 
São José dos Campos foi mais do que comProvad-o, du
rante estes cinco anos de estiagem, no Nordeste: Esta é a 
grande realidade. Querer negar isto é impossível, porque 
hâ poucos dias eu dizia, neste plenário, que a idéia que 
eu tinha da primeira seca no Nordeste feria sido -em 
1766, de acordo com Ro_dolfo Teóphilo, aquele baiano 
que foi, realmente, um grande cearcnce, amigo do Cearâ 
de coração. Mas não. Depois eu tive a Oportunidade de 
conseguir um livro; "Os. degradados filhos d:i seca". E o 
que era que dizia nesse livro? A primeira seca no Nordes
te tinha sido exatamente 59 anos depois do descobrimen
to do Brasil, ou seja, em-1559. Foram atê aqui, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, 41 ciclos de seca, coril 69 anos de 
estiagem. Por conseguinte, não foi uma coisa ião fácil de 
ser descoberta pelo CT A, através de estudos profundos e 
meticulosos para a determinação;· com pequena margem 
de erros, do ciclo por que está acabando de passar o 
Nordeste braslleiro. 

Vejamos só. Diz aqui o --sr. Ciodomir Pãdiiha, que 
"em termos sérios, ninguém pode fazer uma previsão 
meteorológica a períodos superiores a 3 ou 4 dias". Ora:; 
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vejam só: não se trata de um serviço de meteorologia 
para dizer se chove amanhã, ou se vai chover depois, 
para orientar as navegações aéreas ou marítimas, mas, 
Sim, uma previsão global, como a que foi feita em 1978, 
de que a SUDENE teve conhecimento e os governadores 

- de então, do Nordeste também, de que teria o semi-árido 
um ciclo de seca de 5 a 7 anos. E, na verdade, foi uma 
previsão a longo prazo, que se concretizou, e isso nin
guém pode negar. 

Aqui está o Senador Alberto Silva, que foi Governa
dor do Piauí e, hoje, Senadpr conosCo nesta CaSa, pode
rá diZer-ou ~o o que foram esses 5 anos de Sacrificio 
para o Piauf; eu direi -para o N ardeste. O ex-Governador 
de Pernambuco, também boje nosso colega Senador 
Marcos Maciel, poderá dizer o que foram esses 5 anos 
para Pernambuco, além da Paraíba, Rio Grande d_o 
Norte, A lagoas, Sergipe e Bahia. Foi uma previsão, por 
conseguinte, a longo prazo, e que, na verdade, deu certi
nho, certinho essa é que é a grande realidade. Por conse-
guinte, eu não entendo porque o nobre diretor geral do 
Instituto Nacional de Meteorologia volta-se assim con
tra a nudeação artificial, quando o~ fatos testemunhados 
es.tào ~· 

O Sr. Marcos Maciel :-- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Tem o aparte, nobre cole
ga, Senador Marco Maciel. 

O Sr.l\farcos Maciel- Meu caro Senado_r AI mi r Pin
to, eu gostaria de felicitar V. Ex• por voltar à tribuna e 
ferir novamente a questão da problemática nordestina. 
Eu considero isso importante porque, quando das pri
meiras ChuVas, pafece q-Ue elas fizeram apagar na cons
ciência de todos nós a gravidade da seca, que é um fenô
meno que se repete ciclicamente, -ii'lfelízniente, no Nor
deste, sobre a nOSSa região. Então, eu acho que o discUr
so de V. Ex• é extremamente oportuno, porque ele faz sa
lientar a necessidade de continuarmos atentos à defesa 
doS Problemas do_ Nordeste e, de mõaO especial, com 
realação à solução dos problemas do semi-árido. Sempre 
qUe--vcrri uriia seca, o Governo toma prOvidências mera
mente emergenciaís, e tão logo começam a cair as chuvas 
o problem:::l é esquecido. Urge, agora que nós estamos 
saindo de uma seca dantesca, que ultrapassou 5 anos de 
duração, que nós nos unamos e reivindiquemos do Poder 
Executivo a adoçã.o de medidas permanentes, definitivas, 
de sorte que, ocorrendo nova irregularidade climática, 
ela não produza as conseqaências tão negativas_como a
Conteceu num passado recente, Por isso eu louvo o pro
nunciamento de V. Ex•; louvo também a colocação que 
V. Ex• faz, quando salienta o papel que o CTA desempe
nh-ou nO deSenVõTVimento da seca nordestina. O CTA, 
desde-o primeiro momento, observou 6 desenvolvimento 
dã seca, deu orientações que podiam não ser otimistas 
mas extremamente seguras sobre todO o desenrolar da 
seca, e isso, na~uralmente, credenciou essa instituição a 
nos servir também de bom roteiro, de boa bússola para 
perseguirmos soluçÕes para a nossa região. Agora, de 
todu maneira, meu caro Senador Almir Pinto, acho que 
se impõe, e se impõe rapídamente, que nós busquemos 
obter do Governo Federal um conjunto de medidas per
manentes, difinitivas, que reduzam os impactos que a 
seca causa sobre o Nordeste e, conseqüentemente, redu
zum os impactos que ela provoca sobre quase 30 milhões 
de brasileiros do Nordeste: Certa feita, num trabalho no 
início do século, Euclides da Curiha observou que a seca 
era paradoxalincnte_o fenómeno previsível menos previs
to em nosso Puís. De fato, todos nós sabemos que a seca, 
_que a irregularidade climática, é unia constante, infeliz
mente,_no Nordeste-. Raros até, pode-se assim dizer, são 
oS anos que nós -chamamos de inverno regular, ou seja, 
de chuvas, de precipitações pluviométricas nos períodos 
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adequados para que se tenha uma safra agrícola e se pos
sa preservar o rebanho pecuário. Apesar disso, não há 
planos permanentes para enfrentar essa instabilidade cli
mática. Então, cabe agora, que a seca passou- e espera
mos que ela não volte tão cedo- buscarmos medidas do 
Governo Federal para que nos livremos - quando ela 
retomar, e infelizmente sabemos ·que isso oc_Qrrer~- de 
impactos maiores, incfiish•e de impactos sociais e huma~ 
nos. 

O SR. ALMIR I'INTO - Agrad<:<;o o aparte de V. 
Ex• e V. Ex• disse uma coisa muito interessante: que nos 
livremos por multo tempo de novo período de seca. Aí é 
que está; e já frisei desta tribuna, a previsão do Centro 
Técnico Aeroespacial de SãO José dos Campos, ciC: que a 
Partir de -1992 nós teremos, novamente, um novo ciclo de 
seca de, aproximadamente, seis anos_, 

Por isso; eu tenho me batido aqui, para que se atente 
sobre o fato porque nunca se fez uma experiência prática 
em relação ao MOCLIMA. O nobre Dr. _Clodomir Padi· 
lha, Diretor-Geral do Instituto de Meteorologia encami
nhou ao Ministério da Agricultura informaçÕes sobre o 
CTA, para qtie o Ministério da Agricultura pudesse pas
sar essas informações às autoridades federais. 

Agora se compreende, exatamente, porque o Governo 
Federal não deu a- atenção necessária qUe deveria ter 
dado ao MOCUMA -esta é que é a verdade. Sei que 
V. Ex~, de uma feita, assustou-se com o MOCLIMA, 
porque temia que as nuvens criadas pela queima das 
partículas de carbono poderiam ser tángidas pelos ven
tos 3-lísios para o continente e caíreni de cheio na Região 
da Mata, no Estado de Pernambuc-o, já a mais chuvosa 
em tempos normais, e acontecer alagações. 

O Sr. Marco Maciel-- Permita, meu caro Senador
desculpe interrompê-lo -, para esclarecer melhor tam
bém a minhu posição. Eu também fiquei um pouco preo
cupado com os custos, que pareciam elevados, do proje
to. 

O SR. ALMIR PINTO - Mas não eram. 

O _Sr. Marco Madel- Quer dizer, para· as limitações 
financeiras com as quais itos deparávamos. 

OS~. ALMIR PINTO- Eu vou dizer a V. Ex• que 
os ·custos do CTA não chegariam a 0,0 I% do que segas
tou com 1oda a emergência. Basta que se diga que, em 
t 979, -o CT Ã pedia 189 milhões de cruzeiros para este 
ano e 89 milhõe.c; para \980, não chegando a 300 milhões 
ó custo das operações. E o que aconteceu? Não deram 
um real sequer, segl!ndo fui informado, e gas~ou-se um 
absurdo de dinheir~ nessa emergência, pa-ra deixar o que 
de positivo? A Barragem de Brumado, na Bahia, a Bar
ragem de Ribeiro Gonçalves, no Açu, Rio Grande do 
Norte e outros médios e pequenos açudes que estão sen
do arrombados a cada hora e que já receberam o apelido 
de "Sonrisal" porque foram barragens feitas com terra 
seca- não se po_~endo compactar barro seco! -_e qual 
fo_i o ~esulta,do? A chuva chegou, os barreiras encheram e 
estão-se desmoronando um após o outro. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O 'sR. ALMIR PINTO - Pois não! 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Almir Pinto, 
quero congratular-me com V. Ex• pela oportunidade da 
comunicação que faz, lendo a entrevistu do Dr. C lodo
mi r Padilha, do Instituto Nacional de Meteorologia, ao 
jofnal O Globo. E V. Ex' lembra a nossa viagem feita a 
São Jos.é dos Campos, onde recebemos, durante oito ho
ras, umã aula a respeito das pesquisas a que aquele notá
vel Instituto estava se comprometendo realizar. E queriu 
apenas lembrar a V. Ex• que está na hora - e espero 
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fazê-lo na Comissão de Assuntos Regionais ___:de fazer 
um simpósio reunindo políticos e técnicos do Brasil in
teiro para ouvirmos -tõ-dos, outra vez e aqui no Congres
so, aquelas lições que aprendemos lâ no CT A, lembran
do que o que o CTA diz é algo tão lógico, tão-intuítivo; 
que nem sei mesmo como classificã.r, por exemplo, a opi
nião desse crítico do CT A aí, ·dizendo que isso é -conde
nado pelos institutos mundiais -.essa questão de nu
cleação artificial. A questão de nucleação artificial é algo 
que se pode apanhar na Ffsica, na Termodinâmica. ~ 
simples, é lógiCo-e -eTiúUiiivo. Para executá-lo, entretan
to, é necessário que se anri.e-uin--dispositiVO COi'reto. Eu_ 
mesmo tive oportunidade de assistir no Ceará, Por exem
plo, em julho do _an_o passado, a Capital daquele grande 
Estado nordestino __ estaya -condenada a não ter mais â
gua, todas as noites, enormes nuvens cruzavam os céus 
da Capital cearense em demanda de serras que ficam, 
mais ou menos, a 100 -quilômetros do litoral. e: exala
mente o patrulhamento dessas nuvens que o CT A pro
põe que se faça mediante uma estrutura adequada, isto é, 
que se tenham aviões próprios, perfeitamente equipados 
com sensores para verificar-a natureza daquelas nuvens. 
Mas o que é que se fez, realmente? Vou dar um testemu
nho a V. Ex• e quero que faça parte de seu discurso o que 
aconteceu às sugestões que fiz, naquela ocasiãO, ao (lo
vemo do Ceará. As nuvens estavam lã, nobre S_enador 
Almir Pinto, e V. Ex• sabe muito bem, conhece, como eu 
conheço o seu Estado a palmo, que no Ceará, em ne
nhum momento, em nenhuma ocasião, pelo menos na 
orla litorânea, exatamente onde o fenômeno se dava com 
maior intensidade, que ameaçava a Cidade de Fortaleza 
a ficar sem âgua, porque não chovia nos reservatOrios 
preparados para abastecer a Capital, eu propunha que se 
fizesse a nucleação, segundo as regras do CTA, com o a
companhamento tecnológico do CTA, mas cOm o núme
ro de aviões adequados e o nómero de pilotos e demais 
técnicos também, à altura do que se precisava fazer, iSto 
é, as nuvens aparecem lã, ou apareciam lá, durante-à rioi
te geralmente, o_u pela madrugada. Mas, o Instituto Cea
rense, que existia lá, terminava o seu expediente às 17:00, 
como V. Ex• sabe muito bem... -

O Sr. Gastão Müller - E: o reino dos burocratM~ 

O Sr. Alberto SiiYa- O reino dos burocratas, perfei
tamente. Não ê possfVel você compatibilizar um progra~ 
ma da natureza com que o CTA pretendia que se fizesse 
no Nordeste, com. 1nS1ihifçõci burocrâtiCiS emqUCTS 
17.00 horas vão todos para casa, encerrou o assunto, 
quando as nuvens estavam lã à noite e pela--ma-drugada. 
Logo, concordo com V. Ex• em número~ gênero e grau. 
O CTA está certo~ esteVe ceita e pOderá ser,- se levado a 
sériO pelo Governo e pelos govern"Q!;e-stalruais- quero 
dizer a V. Ex~: se eu fosse Governador do Piauí neste 
período de seca, como fui antes, quando não havia seca, 
eu teria colocado no meu Estado, quatro,-cinco, dez a-
viões, comandados pelo CTA, e itã-Õ terla hãVidO ·a seCã 
no Piauí, porque o meu· Estado tem nuvens o imo Ínteifõ 
e teve durante o período de cinco a:nos, nobre Senador 
Almír Pinto; sou testemunha porque governei aquele Es
tado e o conheço muito bem. Havia nuvens desde o ex
tremo sul do Piauí atê o extremo norte, em determimidas 
horas do dia, à noite, pela ma-drugad-a, às vezes aO- anla
nhecer, e se houvesse uma estrutura adequada, segundo 
as regras do CTA, terfamos tido água nos açudes, nos 
riachos, nos rios, tanto no Cearâ como no Piauí e no 
Nordeste todo. E não teríamos gasto bilhões em carros
pipas e em outras providências simpfesmente pa!latiVas 
que talvez enriqueceram meia dúzia de afortunados. 
Congratulo .. me com V. Ex~, apenas concluindo que o ou
tro projeto, o MOCLIMA, é tão científiCo quanto-o da 
nucleação artificiaL--E esta estória de dizer que é caro, 
nobre Senador Almir Pinto, é quando não se quer fazer 
n!ida. O que o CTA propõe é algo intuitivo, téériico e fó-
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gico.-E o que ele propôs? Que a 300quilômetros da costa 
nordestina se queimasse petróleo, ou o que fosse, para 
que ~e constituísse uma nuvem, a determinada altura, de 
partículas de carbono. -Qual era o papel dessa nuvem? 
AUmentar a temperatura atmosférica naquela ãrea para 
aumentar a evaporação, exatamente porque o que ocorre 
ali sãO nuvens seni energia, falta água nas nuvens porque 
a evaporação foi deficiente. O que eles pretendiam era 
aumentar a evaporação para que se formassem nuvens, 
V. Ex~ assiStiu, é intuitivo. E eles podem controlar, não 
há nada de catastrófico. Aumentar a temperafU:ra da at
mosfera ·através de partículas de carbono, eles _sabem. 
Sabem quantas partfculãs são necessárias -por metro có
bico de óleo queimado, qual a sua posição, qual o au
mento de temperatura que eles determinaram em 15 
graus, só, a mais do que o sol pode fazer e, isto, natural
mente, aumentaria a evaporação e criar~se-iam nuVens-. 
Os alisios são constantes; constantes na direção e cons
tantes na duração, empurrariam essas nuvens para o lito
ral. Se elas insistissem em não cair, sob a forma de chu
va, os aviões patrulhariam essas nuvens, fariam a nu
cleaçào com partfculas de cloreto de sódio- V. Ex• viu 
como é que é feito, cientificamente correto- e nós tería
mos a chuva necessária. Agora, sem experimentar, nobre 
Senador, é que não se chega a nenhum lugar. O País não 
tem tradição de pesquisa e o Governo insiste em não pes
quisar, em não gastar dinheiro em pesquisa, por isso nós 
vivemos pagando royaltles à pesquisa de-o_utros países. A 
nuc\eação artiftcial e a formação de nuvens devia ser 
Uma questão de honra para o País, para não gastar mais 
trilhões de cruzeiros, como foi gasto nesses 5 anos de se
ca, sem ·reSultado" nenhum, faiendo açÚdes tiPo "sonri
sal". Parabéns a V. Ex•, e eu vou proffiOvero simpósio. 
NO-s vainos discutir"aqui e vainos ver se o Sr. Padilha tem 
·argumentos científicos e técniCos para SUperar um órgão 
da ca{eg-oria do CT A. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex• porque, na verdade, antes de vir à tribuna, eu con
versava com o prezado colega e amigo, dizendo que tal
vez necessário fosse que a nossa Comissão de Assuntos 
Regionais promovesse um confronto entre esses perso
nagens do Instituto Nacional de Meteorologia e o CT A. 
Era bem interes_sante, porque o que vejo ê um pouquinho 
de ciúmes, porque diZem que o CT A emprega uina -meto· 
dologia diferente da nossa, quer dizer, daquela que é em
pregada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 

Quando nada, até aqui, ainda não sei qual é esta técni~ 
~ aplicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 
Não sei se a Cisa tem conhecimento" deSsa técnica ... 

O Sr. Alberto SiiYa - Nenhum. 

O SR. ALMIR PINTo'- Até aqui, só conheço a téc
nica do CTA, pot isso tenho ralado Sempre do CTA. 

O importante é que sentimos uma laivazinha, vamos 
diZer, de despeitO. V. Ex•s. sabem, eu já afirmei daqui e 
outros colegas também já o fizeram, que este projeto 
MOCLlMA só pode ser usado no Nordeste brasileiro, 
devido aos ventos alísios e em uma pequena parte de Is
rael. Não é em todo o mundo que se pode fazer o projeto 
do MOCLIMA. Nosso Senhor parece que nos deu esses 
ventos alísios justamente para serem utilizados nessa coi
sa tão benfazeja de conduzir as nuvens vindas do alto
mar, produzidas pela queima das partículas de carbono. 

Dfga-se de passagem, quando o nobre Senador Marco 
Maciel falou nas despesas, elas não eram tão grandes e 
eu cbeguei a .dizer em qt.fanto montavam. Também ape
nas neceSsitava de um navio; e hoje nem isso serã neces
sário, segundo o CT A, já que poderão ser utilizadas as 

-- plataformas da PETROBRÂS que existem nõ Ceará, no 
Rio Grande do Norte, em Sergipe e em Alagoas. 

Então, o que vem dizendo aqui o nobre Dr. ClQdomir 
Padilha, é que talveZ para um território de I milhão de 

Maio de I984 

quilómetros quadrados, que é o Nordeste brasileiro, tal
vez fosse necesSária a esquadra inglesa para fazer funcio
nar o Projeto MOCUMA. Vemos que há uma certa 
dose de despeito, de malquerência a esse projeto. Na ver
dade, se se fosse precisar de tantos navios, nãO preci
sa-ríamo-s ·da frota inglesa. QuantoS bã.rcos tem a Mari
nha de Guerra bv-asileira, parados no Rio de Janeiro, na 
Ilha das Cobras? Poderiam estar, quando nada, se fosse 
necessário tanto navio assim no Atlântico Nordeste, a 
tftulo mesmo de instrução, e ficar fazendo esse grande 
trabalho el!l proveito do B~asil e do Nordeste que seria, 
exatamente~ ãtirar na atmosfera partículas de carbono 
para que houvesse a formação de nuvens e com isso chu
vas no Nordeste. 

Há, Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
uma certa má vontade. Sente-se, por esse depoimento, 
que reveb. tim pOuco do que pensa_ a área oficial. Diz o 
Dr. Clodomir Padilha que para se combater_ a seca é pre
ciso o reflorestamento. Todos sabemos disto, mas reflo
restamento tatl}bém sem chuva não se consegue. Essa é 
que é a grande realidade-.- Depois que houver chuva, na~ 
turalmente o reflorestamento será estimulado e funcio
nará como importante fator ecólogico-. A desgraça· da 
seca começou no Nordeste, com o desflorestamento do 
litoral brasileiro ainda na colonização do País, quando 
para cã vieram: o português, o africano degredado, que 
deram começo àquela indóstriii piOneira que se consti~ 
tuiu no pólo açucareiro. t certo que praticamente, toda 
a Floresta Atlântica, foi devastada. Foi uma das causas 
primeiras para o problema das secas no Nordeste. De
Pois, foi que veio o pólo C9Ureiro, e posteriormente, o 
pólo da cotonicultura, isto é, o plantio do algodão. 

O Sr. Albérto Sova- Permite V. Ex• um aparte, s6 
para aproveitar o raciocínio'? 

SR. ALMIR PINTO - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex' tocou no ponto cruCial. 
Há 60 anos, o Governo iniciou a açudagem no Nordeste. 
E V. Ex• disse muito bem. Ai do Nordeste, se não fossem 
os grandes açudes construídos pelo DNOCS, e aqueles 
outros açudes construídos em cooperação com o 
DNOCS, que garantiram a distribuição de ãgua em uma 
vasta região do Nordeste. 

O SR. ALMIR PINTO- Que foram 576 açudes, cuja 
cooperação foi abolida pelo gOverno Jãnio Quudros. 
Essa é que é a verdade. 

O Sr. Alberto Silva - Exatamente. Então, tudo isso 
aí, se tivesse havido a continuação da açudagem no Nor
deste, pequena, média e grande, da maneira como foi fei
ta, não se estaria aqui falando em desviar o São Francis
co, para -levar ágUa para o Nordeste. O vOlume de ãgua, 
nobre Senador Gastão Müller, que, há têmpo, está aí pe
dindo um apaste ao nosso eminente Senadof pelo Ceará, 
o que cai de-água no Nordeste, por ano, se barrados 
20%, jã representavam umas 10 vezes água que o São 
Francisco podia mudar, a preços altíssimos.. Em outras 
palavras, se se trouxer âgua do São Francisco para o 
N ardeste, se traz através de uma linha apenas, uma úni
ca linha, quer dizer, canais numa direção só, distantes do 
.mar, distantes do sertão, porque não se pode fazer um 
canal, vindo do São Francisco, percorrer o N ardeste to
do. E a aç_udagem, não. Ela é feita em toda a área do 
Nordeste. Qualquer boqueirão, qualquer riacho, qual
quer- rio maior poderia ser barrado e pode ser barrado. 
Só o DNOCS tem estudado, e V. Ex~ sabe disso, mais_çie 
200 açudes para o ~ordeste, que foram interrompidos e 
cujos efeitos foram suspensos, com a pequena e média 
açudagem; então, eu creio que, complementando o que 
está expondo aqui o nobre Senador Almir Pinto e con~ 
tando com a colaboração muito provável do nobre Sena-
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dor Gastão Miíller, que provavelmente deseja dar uma 
informação sobre como as coisas ocorrem no seu ESta
do, que jã tem água demais, eu creio que aqui, no Brasil, 
nós temos esse paradoxo: ou ê ãgua de menos ou ãgua de 
mais. Até mesmo no Amazonas: aqui o riobre Senador 
Mário Maia presente. Mas, mesmo assim, o que nós -não 
aproveitamos ê a água cOnvenieniCrií.Cnté·. E, ij)-roVeitin- -
do esta oportunidade, já que me foi concedido esse apar
te, eu queria lembrar quejã tenho me batido muito aqui 
so_bre um assunto que nós poderiamos classificar assim: 
na minha profissão de engenheiro, quando queremos re
solver um problema difícil, às vezes, lançamos mão de 
uma premissa, que se chama a premissa por absurdo. I~ 
maginamos um absurdo e, sobre o absurdo, começamos 
a raciocinar e chegamos a um resultado lógico, prátíCo, 
eliminando o absurdo. Então, eu queria só concluir aqui 
para o Senadõr Almir Pinto que o- absUrd_o que eu diria é 
o seguinte: se não morasse ninS;Uém no semi~áríáõ nor~ 
destino, naquelas regiões do interior, Se não moraSse nin
guém, não haveria o efeito da seca, porqUe nãO 1iaveria 
nem notícia. Cofio no Deserto do--Saara, não mora nin
guém, lã se sabe que não chove, mas não morre ninguém 
e não tem problemas dessa natureza. O absurdo seria es
se: se não morasse ninguem-·no semi-ár1do nordestino, 
não haveria o problema das secas. Então a minha contri~ 
buiçào, neste final de aparte, que me concedeu o Senador 
Almir Pinto, eu diria: se nós- fôssemos ãtrás de tõdas:-as 
pequenas e médias populações do interior norde5tino e a 
elas fizéssemos chegar água, na hora da seca, ninguém 
saia dos seus lugares de moradia, porque o n-ordestino 
sai da sua casa não é por falta de comida, é por falta de 
água, em primeiro lugar, e v. Ex' sabe disso. Se nós ti
véssemos água em cada um desses pequenos ll.úcleos, ou 
por meio de poços tubulares ou por meio de pequenos 
açudes, no programa do DNOCS, nós não teríamos os-e:;· 
feitos dessa calamidade. Isso, sem mexer no CT A, com o 
que eu concordo com V. Ex' Irrigação e reflorestamento, 
sem água, não é possível. Pode ser muito bonito e teórico 
critiCar o CTA. Na prática, é um desserviço à Nação o 
que está prestando esse Presidente do Instituto de Me
teorologia, com essas informações que dá ao jOrrial, por~ 
que pensa levar ao descrédito um órgão da categoria tec
nológica internacional do CTÃ. 

O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço o aparte de V. 
Ex• 

O Sr. Gastão MUller - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO _:.:concedo o aparte ao nobre 
Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Almir Pinto, o assuri:. 
to é muito importante, e V. Ex' e o nobre Senador Alber
to Silva já mostraram e demonstraram, para nós todos 
aqui presentes, que são conhecedores profundos do as
sunto, o que, aliás, é óbvia. Mas, eu queria só pãrticiJ)ar, 
como Líder que estou no momento do_ PMDB, para 
prestigiar o eminente Companheiro e amigo, Senador AI~ 
mir Pinto. O que se vê e o que se nota do que o Senador 
Almir Pinto falou, comp se diz na gíria, estâ na cara 'que 
há uma ciumada dQ Instituto Nacional de Meteorologia 
em relação ao CT A. 

O SR. ALMIR PINTO - O que se depreende é isSo. 

O Sr. Gastão Müller- V. Ex• disSe isso com -muita 
delicadeza, com muita habilidade, mas é evidente que é 
somente isso, porque os fatos provam e comprovam que 
o CTA está certo quanfo à previsão da seca no Nordeste. 
E essa história que ele disSe al, que V. Ex.•-citou, de que 
precisava a esquadra inglesa, _ele está meio superado, 
porque a esquadra inglesa hoje não é a maior, porque ele 
quis dar o sentido de grandioSidade do problema. A es~ 
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quadra inglesa talvez seja a terceira do mundo; t_em a es~ 
quadra americalla e a esquadra.da União SOviétiCa,·que 
são maiores. Então, vamos buscar uma dessas maiores. 
Se-é pegar a maiOr, vamos pC:g<ir uma das maiores; O otl
tro -pon-to que poderia ser a·plicado, como v: Exf. bem 
diSse, nós poderíamos aplicar os nossos próPriOs naviOS 
braSileírõs, que-ffiiiitas vezes ficam-OCiosos a( !los-portOs; 
para fazerem esse trabalho, que seria um serviço de gran
de utilidade pública, prestado, entre outros, pela nossa 
glorioSã Marinha de Guerra. De modo que eu só queria 
participar como Vice~Líder, em exercfcio, da Liderança 
do PMDB, para que não ficasse ausente o PMDB, em
bora o Senador Alberto Silva já tivesse paifiCipado, mas 
não como Líder, mas como um conhecedor profundo de 
Um dos--nordestinOs brilhantes desta Casa, como é V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Muito obrigado a V. Ex' 
Deva exatamente dizer que estou na esperança e creio 
que" isso será realiZado. O nobre Senador Alberto SilVa, 
atual Presidente da Comissão de Assuntos Regionais do 
Senado Federal, homem estudioso da problemática nor~ 
destina, diante desse entrechoque de opiniões do Institu
to Nacional de Meteorologia e o Centro Técnico" aeroes
pacial de São José dos Campos, é natural, e mesmo se ex
plica perfeitamente, que esta Comissão do Senado reali
ze esse Simpósio, esse eocontro científico, para que se es
clareçam os pontos de vista. Eu, até aqui, só conheço o 
ponto de vista certo mesmo do CTA, que previu de cinco 
a sete_anos de seca. E o sexto ano que aí está: não pod~ 
mos dizer que esteja sendo um ótimo ano de inverno. 
Não. Um inverno relativamente bom. Mas, em determi
nadas regiões do Nordeste, e lá no Ceará eu conheço 
várias delas, em que perderam~se três plantações. Não 
fcií assim. Hã chovido o necessário para aliviar a angus~ 
tiante situação em que se encontravam o NOrdeste e sua 
gente: 

Mas, vejam só, não hâ região mais chUvOsã no Ceará 
do que a Capital e o meu Município de Maranguape. Até 
esta data e- amanhã já é 19 de maio- os açudes que a~ 
bastecem Fortaleza, o Gavião, o Pacoti e Riachão, não 
encheram e talvez não sangrem esses açudes. Têm água 
p_a~~-~bastecer a cap~tal mais um ano parf!. frente!_ 

Veja só, nobre Senador Gastão Müller, o CTA além 
de dizer que nós terlamos de 5 a 7 anos de estiagem, no 
Nordeste, e mais, pinçou, nestes inOs, dois anos terríVeiS 
que seriam de pique: 81 e 83. O ano passado foi um ano 
tremendamente seco para o Nordeste, e se este ano não 
tivesse chovido, seria uma deserção quase que total da 
popillaç_ão nordestina, porque não haveria água de ma~ 
neira algUma. Mas os grandes açudes, por exemplo, o 
Banabuiú, no Ceará.t que tem capacidade para um bilhão 
de metros cúbicos·, estava com apenas, 158 milhões; o 0-
róS, de 2 bilhões e 100 milhões de metros cúbicos, estava 
mais ou menos., com 500 milhões, e estes são os maiores 
reservatórios; os outros pequenos e médios estavam to~ 
dos com- o chão rachado pelo sol, sem água nenhuma. A 
pecuária sofreu muito. Então todo mundo iria- fugír do 
Nordeste porque não teria mais ágUa ilem para beber. 

Mas, Deus se apiedou do Nordeste e mandou este ano 
boas chuvas. É uma abertura pãra Uma n-ova fase ciO in
Verno. advertida pelo CT A que teremos seis anos de in
verno, mas depois dessa quadra invernosa, estão previs
tos seis anos de seca, de 1992 a 1998. Por isso perguntei 
da tribuna deste plenáríO: quais as providências que o 
Governo irá tomar? Como é que será visto o futuro do 
semi~árido~ O_ Rio São FranCisco, o transplante de suas 
águas, sería uma maravilha, mas se gastaria 2 bilhQeS-e 
300 milhões de dólares, para a tal transposição, porque, 
primeiro: para que se- faça essa transposiçãO, e dar resul~ 
tado positivo, seria desassorear 80% dos leitos dos rios 
nordestinos. Por exemplo, o Rio Jaguaribe, muita gente 
pensa que choveu demais no Ceará, que a cidade de Li~ 
moeiro do Norte, a cidade de Itaiçaba, a cidade de Ara-
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cati, estão sendo incomodadas petas enchentes, pelas i~ 

nundações. Mas, se explica: o Rio Jaguaribe, o maior rio 
se_co do_ mundo, é um rio, digamos assim, sem leito, não 
tem caixão, está todo assoreado e com uma agraVante: 
possui uma sinuosa curva convexa, fechando o Jeito d~ 
rio, à montante da cidade de Aracati. Ora, um rio que 
vem com uma largura de 400 mettós, sofre um afunila
mento à montante da cidade_ de_ Aracati. Então, o que a
contec_e? A água que vem a 400 metros de largura encon
tra ·aquela saliência, aquele gogó que eles chamam o go
gó do Jaguaribe, a água vence o obstáculo, passa por 
cima e vai inundar, naturalmente, a cidade. 

Itaiçaba, Sr. Presidente, lembra muito bem o paredão 
lá do Jari, aquelas pala fitas, por exemplo. O povo deixa 
a terra firme, para ori-de construiria uma grande cidade, 
para viver encostado na margem do rio, ou melhor, den
tro do rio, pratícamente; até que agora houve um grande 
iiicêndio e ãCãbOu~se o paredão!" Assim é ltaiçaba, no_ 
ceará. 

dUçõ -o"iij>a:r'te dO nobre Senador Gastão MciHer. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Almir Pinto, sou inte
ressado, como V. Ex• vê, no assunto, e eu pensava que a 
solução era o que o Senador Alberto Silva preconizou, 
mas nunca o disse porque poderia estar dizendo uma he
resia. Então, agora, com autoridade que me dá o Sena
dor Alberto Silva, posso dizer. Acho que a solução ê a 
açudagerri; porque em Mato Grosso, que é um Estado 
onde não há esse problema, faz-se açudes para quando se 
prolongam as estiagens a mais do que o previsto, quanto 
mais o Nordeste. E uma outra curiosidade que me deixa
v~ "encucado", como se diz: o problema _da açudagem 
era difícil antes da invenção das máquinas. Açudagem à 
base de picaretas, enxadas·e pás era uma luta, que fun
ciopava num tempo enorme, mas depois que se inventou 
tratar, patrol enfim, todas essas máquinas imensas para 
o trabalho com terraplenagem, não há mais problemas 
para se fazer açudes. De modo que seria preciso, além da 
a-çudagem, isso que V. Ex• acaba de pregar, que eu tam
bé-m não sabia, o assoreamento dos rios, que também se 
faz COm máquinaS. Nâo se pode pensar em acabar com o 
ass'oreamento dos rios com enxadas, picaretas e pás. En
tão, as máquinãs, a tecnolcJgia -Tnoderna, dào toda a assi
tência para que possa resolver, acho eu, o problema do 

--- Nordeste, principalmente com açudagem. Vamos ter seis 
anos para resolver esse problema. Vamos ver se o próxi
mo Governo Federal, seja quem for, assuma, perante a 
Nação e perante os nordestinos, a solução do problema, 
o que lhe dará uma imortalidade, porque de discursos, 
de vender jóias da Coroa para resolver os problemas do 
N ardeste, os nordestinos e os brasileiros já estão des~ 
crentes. Muito obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO - E a Cor'oa, já fái embora? 

O Sr. Gastão Müller - Não, está lá em Petrópolis. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu pensei que fosse a 
Coroa- Brastel. 

O Sr. Gastio Müller ~Não, é a coroa do Imperador 
D. Pedro II,_ que disse que a venderia junto com pedras 
preciosas. A história da Coroa-Brastel é outra. 

_Q Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO_ - Pois 11ão, Senador Jorge 
Kalume, com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Senador Álmir Pirlto, não sou 
técnico sobre o assunto, mas quero, nesta oportunidade, 
render minha homenagem a V. Ex• pela sua obstinação, 
tratando permanentemente, nesta Casa, do assunto rela
cionado com a seca, fazendo dele _o_ seu _evangelho. Estou 
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certo de que esta sua defesa, associada aos demafs com
panheiros do Nordeste., de todos os Partidos, haverá de 
surtir efeito. I! como disse, agora, o estimado colega 
mato-grossense, Senador Gãstão MUller, que tanto ad
miro, também. Eu iria citar o caso de D._Fedro II, por
que esse tema seca tem s_ensibilizado todos os governos, 
desde o Império. EfetiVamente, D. Pedro ficou extasiado 
e disse: ... Vou vender a minha coroa, para resolver o 
problema da seca do Nordeste". Mas segundo o nosso 
colega, que conhece Petrópolis, a coroa continua lá, e a 
seca de pé: O que nós temos que fazer é aproveitar a tec
nologia e resolver esse problema de uma vez. Não se 
pode é usar paliafiVos, está na hora de usar, de aplicar a 
verdadeira terapêuticu, baseada na tecnologia moderna. 
E V. Ex~ continue assim, porque tem a minha solidarie
dade e a solidariedade desta Casa e de toda a_ Nação. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex'" e devo 
dizer-lhe exatamente isto, nobre Senador Jorge Kalume: · 
eu conhecia a técnica dQ CTA. Hoje li para os Srs. Sena
dores uma crítica do Dr. Clodomir Padilha, que é 
Diretor-Geral do Instituto Nacional de Meteorologia, 
que diz ter outra técnica. Então, v_amos acabar com essa 
ciumada e aproveitá-las num estudo patriótico, porque 
ninguém quer discutir, aQuí, ·sa·i)iêrlcia, nós queremos 
discutir é uma situação que venha minimizar o sofrimen
to do Nordeste. Se o CTA tem uma té.cnica que não é 

muito recomendada, e o Instituto Nacional de Met.eoro· 
!agia tem outra técnica, que é_ bem recomendada, vamos 
ver qual é o defeito de uma e a vantagem da outra, juntar 
os dois trabalhos das duas entidades, para que chegue
mos a um consenso científico, para que tenhamos para o 
Nordeste chuvas abundantes e, com isso, por fim a cãla
midade cíclica: a seca. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE N• 9, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atrí~ 

buições que lhe conferem os artigos n9s. 52, ifem 38, e-97., 
inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência Cjue lhe foi outorgada pelo Ato n~" 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Co· 
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n~" 
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regi
me jurídicO da Comiolidação,das Leis. do Trabalho_ e_do 
Fundo de Garantia- POr Tempo de SáviÇo-deSnvia Ma
ria Bonamigo Piccoli, para o emprego de AssessÇ~rTécni
co, com o salãrio-·mensal equivalente ao vencimento do 
cargo DAS.3, a partir de 27 de fevereiro de 1984, com lo~ 
tação e exercício no Gabinete do Senador Alberto Chia
relli. 

Senado Federal, 2 de abril de 1984. - Moacyr Dalla, 
Presidente do Senado Federal._ 

SENADO FEDERAL 
Fundação Universidade de Brasília 

CONCURSO PÚBLICO PARA ASSESSOR 
PARLAMENTAR DO SENADO FEDERAL 

PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPEClFICOS 
RESULTADOS DOS RECURSOS 

De acordo com o item 6.4 das Disiposições Gerais do 
Edital que regulamenta o Coilcurso, a· CoOrdenaÇão
Geral relaciona abaixo os resultados dos Recursos cujos 
candidatos lograram aprovação ou tiveram alteradas 
suas notas, publicadas anteriormente no Diário Oficial 
da União de 29 de fevereiro de 1984. 

A publicação se faz na seguinte seqaência: 
nome - identidade - nota final. 

Área I (um) 

Gilmar Ferreira Mendes, 7195, 90; Jose Ribamar de 
Barros Nunes, 598-A, 72; Mirtô Fraga, 462125, 78; Wal
ter Ribeiro Valente, 53_0434,-71. 

DIÃRIÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Área 2 (dois) 
Alberto Gomes Santana Carneiro, 446923, 91; Aylton 

Outra ~eu!, 996473, 85; Dinair Cavalcanti Mundim, 
20209, -83; Harry Conrado Schüler, 495779, 82; Itamar 
Alves Barbosa, 40214215, 74; José Ribamar Mendes Di
niz, 269492, 78; OJayo Nery Corsato, 380400, 72; Rai
mundo de Menezes Vieira, 67156, 90; Regina(do da Sil

va, 5410175, 74; Teresa de Jesus Torres, 1839621, 77. 

Área 3 (três) 
Não houve alterações. 

Ãrea 4 (quatro) 
Não houve alterações. 

Área 5 (cinco) 
Não houve alterações. 

Área 6 (seis) 
Humberto Leal Vieira, 705, 72; Israel Testa, 2762657, 

70. 

Área 7 (sete) 
Esdras Neves Almeida, 157060, 71,5; José Luiz Lobo 

Paiva, M 138709, 74. 
Área 8 (oito) 

Não houve alterações. 

Ãi-e·a 9 (nove) 
FernandO JOrge Cald"as Pereira, 146384, 76; FernandO

Luis Santos, "3417, 72; Maria lnez de SouZa Ribeiro, 
1774923, 70, 

Área 10 (dez) 
Não houve alterações. 

Área 11 (onze) 
Anlôniu Seve de Azevêdo, 2691336, 70; GranvilleGir

ciu de Oliveira, 429570, 72; Luiz AntOnio de Paiva, 
143765, 74; Maríangela Delgado A. Cavalcãnie, 3.07221, 
70~ Regina Maria Lott Coutinho Outra, 02188986-0,70. 

Área 12 (doze) 
Aluar Burbosa dos Santos, 1135, 83,5; Antonio de Pá

dua Carneiro, 1239527, 75; Dario Abranches Viotti, 
145376, 78,5; Domingos Antonio Campagnolo, 5682784, 
70; Domingos Waldemar Bisinotto, 166338, 83; Ediso~ 
Rodrígues -=chaves, 646-A, 76,5; Edua;do Kanan Mar~ 
ques, 100775, 87; Eliane Cruxên Barros, 7003008617, 74; 
Fernando Arruda Moura, 120812, 85,5; Fernando Braga 
Batinga de Mendonça, 407797, 79; Helena Maria Vivei
ros S. Carvalho, 1072307, 80; Helio de Sã Afmedia, 
86598.3, 75; Israel Alves de Castro, 3946, 92; Margarida 
Maria Matos Magalhães, 899992, 75; Maria do Socorro 
Menezes. de Souza, 428512, 72; Maria Luiza Ervilha 8. 
de Castro, 289995, 83; Neuza Madsen Arruda, M616821, 
74,5; Olivia de Melo Sousa, 72316, 70;5; Paterson Perei
ra, 4269038, 71; Sergio Augusto Correa de Farias, -538952, 
86; Sonilton Fernandes Campos, 110870, 85; Thereza 
Carmelita Souto Nobrega, 97445, 71; TitO Wilson Soa~ 
res, 957555, 74. 

De acordo com a publicação .. Aviso aos Candidãtos''; 
no Diário Oficial da Uniio de 23 de abril de 1984, ficam 
convocados, para vista de prova das questões discursi
vas, os seguintes candidatos, inscritos- nas áreas abaixo 
enumeradas; 

Á,~ea.7 (sete) . .. .. _ ... . 
Nilson Araújo de Souza, 107354. 

Área 9 (nove) 
José Pereira da Silva, 291621; Maria Hilde M. da Ro

cha Wrobel. 700338; Maria Silvia Ribeiro Todorov, 
441608; Venício Artur de Lima, 41069.5. 

Maio de 1984 

Vista de prova: 

D<:~ta: [2 e 13 de maio de 1984. 
Horário: 8h e 30min às li h e 30min e das 14h e 30min 

às 17h. 
Local~ Sala Prep. 8-Subsolo do Instituto. Central de 

Ciências (ICC) -_ Norte;ao lado da COPEVE. 

Recurso: 
Data: 14 de maio de 1984. 
Horário: 8h ~Omin às li h e 30min e das l4h e 30min às 

I7h. 
Local: COPEVE-UnB, Instituto Central de Ciências

ICe. 

COORDENAÇAO GERAL DO CONCURSO 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de J9 a 30 de abril 

(Art. 293, inciso II do Regimento lnterno) 

PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS 
Á SANÇÃO 

Projeto de Lei da Câmara n~" 36, de 1984 (n9 3.004(84, 
n-a Casa de origem), que dispõe sobre a incorporação aos 
proventos de aposentadoria das Gratificações de Produ
tividade e d-e Nível Superior. 

Sessão: 4-4-84. 

Projeto de Lei _da Câmara n9 20. de 1984 (n"' 2.594(83, 
na !:asa de origem) que altera a estrutura da Categoria 
Funcional de Bibliotecário, do Grupo- Outras Ativida
des de Nível Superior, e dá outras· providêncías. 

SesSãO: 5-4-84. (Extraordinária.) 

Projeto deJ_.ei da Câmara n~> 35, de 1983 (n94,122f80, 
na Casa de otigem), que altera o artigo 31' da Lei n9 
1.508, de 19 de dezembro de 1951, que regula o processo 
daS contravenÇões definidas nos artigos 58 e _60 do 
Decreto-lei h9 6.259, de lO de fevereiro de 1944. 

Sessão: 1'2-4-8:4. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei da Câmara n~> 50, de 1984 (n"' 3.108/84, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o pagamento de 
contribuições previdenciârias. 

Sessão: 13-4-84. (Extraordinária.) 

PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS 
Ã PROMULGAÇÃO 

Projeto de Resolução n9 85, de 1982 (Comissão de 
Economia), que aUtoriza o Governo do Estado de Goiãs 
a contratar operações de crédito, no valor global de Cr$ 
541.600.00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seis
centos mil cruzeiros). 

Sessão: 4-4--=84. (ExÚaordirlária.) 

Proj_c;:_to Qe Resolução_ nl' 2, de 1984 (Comissão Direto
ra), que altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, transforma a Seção de Protocolo Administrati
vo em Serviço de Protocolo Administrativo, e dá outras 
providênciaS~ 

Sessão: 4-_4-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n"' 4, de 1984 (Comissão de Eco
nomia), que autoriza o Governo do Estado de Santa Ca
tarinu a elevar em Cr$ 7.030.729.394,40 (sete bilhões, 
trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e 
noventa e quato cruzeiros e quarenta centavos), o mon
taot_ç çle sua dívida consolidada. 

_SC$~ão~ 4-4::.84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 7, de 1984 (Comissão de Eco
nomia), que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso a elevar em Cr$ 2.41$.600.000,00 (dois bilhões, 
quatrocentos e quinze mithões e seiscentos mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

sessão: 26-4-84. 
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Projeto de Resolução n9 8 de 1984 (Comissão de Eco~ 
nomia), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
1.008.430.030,00 (um bilhão, oito milhões, quatrocentOs 
e trinta mil e trinta cruzeiros). 

Sessão; 26-4-84. 

Projeto de Resolução n9 li, de 1984 (Co"niissã6 de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Munidp3.1 de Se
tim (MO) a contratar operação de crêdito, no valof de 
CrS 4.358.197.295,00 (quatro bilhões, trezentos e cin
qUenta e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil, du
zentos e noventa e cinco cruz-eiros). 

Sessão: 26-4-84. 

Projeto de Resolução nl' 13, de 1984 (ComisSão de· 
Economia), que autoriza a Prefeitura dO MuniCíPío de 
São Paulo (SP) contratar operação de crédito, no valor 
de Crll.312.350.647,00 (um bilhão, trezentos e doze mi~ 
lhões, trezentos e cinqUenta mil, Seiscentos e quai=erita e 
sete cruzeiros). 

Sessão: 264-84. 

PROJETOS APROVADOS E :ENCAMINHADOS 
Ã CÃMARA DOS DEPUTADOS 

Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1982, de autoria 
do Senador Jorge Kalume, que denomina Rodovia Eu~ 
elides da Cunha a rodovia federal BR-364 que liga as ci~ 
dades acreanas de Rio Branco e·-cruzeiro do Sul -
Fronteira com o Peru. 

Sessão: II-4~84. (Extraordinária.) -

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câma-ra nii 

62, de 1983 (n' 149(75, na Casa de origem), que modifica · 
o art. 27 e seus parágrafos da Lei nl' 2.004, de 3 de ou
tubro -de 1953, alterada pela Lei n~' 3.257, de 2 de se~ 
tembro de 1957, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional de 
Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasi~ 
!eira Sociedade Anônirila, e dá oútras providências. 

Sessão: 12-4-84. '" 

Emenda do Senado ao. Projeto de Lei da Câmara nl' 
67, de 1977 (nl' 1.885(76, na Casa de origem), que exige a 
inscrição do CPF e -do R.(i_ dus devedores, noS títulos de 
créditos que especifica, e dá outras providências. 

Sessão: 12-4~84. (Extraordinária.) 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara -
n~' 23, de 1977 (nl' 996(75_, na Casa de orígem), que-d'f 
nova redação ao artigo 26 da Lei n' 5.107, de 13 de se~ 
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

Sessão: 12-4~84. (Extraordinária.) 

PROJETO ENCAMINHADO PELA 
CÃMARA DOS DEPUTADOS, Ã PROMULGAÇÃO 

PELO PRESJDENTE DO SENADO FEDERAL 

Projeto de Decreto Legislativo nl' l/81 (n"' 15(80, na 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conse~ 
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lho Monetário Nacional que autorizou a emissão de 
papel-moeda, em 1979, no valor global de Cr$ 
37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trin
ta e quatro milhões e quinhentos milCfuzeiros), na for~ 
ma da legislação em vigOr. -

Sessão: 4~4-84. 

PROJETOS APROVADOS EM TURNO ÚNICO E 
ENCAMINHADOS Á COMISSÃO DE REDAÇÃO 

-SubstitutiVo do Senadp ao Projeto de Lei da Câmara 
n"' 24, de 1981 (n"' 285/79, na Casa de origem), que dã 
nova redação ao art. 245 do Decreto-lei n"' 2.848, de 7 de 
d~-~cmbiQ __ d~ 1940 - Código PeOaL 

Sessão: 11~-84. (Extra~rdiná~ial. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~' 20, de 19lf3'-(n9 
-4/83, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do 
Ac-ordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re~ 
pública Gabonesa, assinado em Brasília, a 30 de junho 
de 1982. 

Sessão: 11--4-84. (Extraordinária:)-

Projeto de Resolução nl' 5, -de 1984 (Comissão de Eco
nomia), que altera a Resolução n' 138, de 1983. 

- SessãO: 13-4-84._ (EiÍr~ordinária.) 

-Projeto de Resolução n9 6, de 1984 (Comissão de Eco-
nomia), que autoriza o Governo do Estado de_ Mato 

-Grosso do Sul_~ e_l(!-var em Cr$ 1.993.562.894,21 (um bi
lhão, novecentos e noventa e três milhões, quinhentos e 
sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro cruzei

-~ros e vinte e Um centavos) o montaiile=de SUa dívida Coil
solídada. 

Sessão: 26-4~84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução nQ 9, de 1984 (Comissão de 
Constituição e JUstiça), que suspende a execução do arti
go [76 da Lei n9 608, de 29 de dezembro de 1977, do Mu
nicípio de Riolândia, Estado de Sào Paulo. 

__ Sessão: 26-4-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 10, de 1984 (Comissão de 
Economia), que autoríza a Prefeitura Municipal de Bar
ra do_ Garças (MT), a e_levar em Crll42.525.106,'9I (cen
to e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco 
mil, cento _e seis cruzeiros e noventa e um centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sessão: 26-4-84. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 12, de t984 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de San
tos (SP) a ilevar em Cr$ 387.370.186,71 (trezentos e oi
tenta e sete milhões, trezentos e setenta mil, cento_e ai~ 
tenta e seis cruzeiros e setenta e um centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sessão: 26-4~84_, (Extraordináiia.) 

Projeto de Resolução n~' 14, de 1984 (Comissão de 
___ Economia), que auto.riza a Prefeitura Municipal de Vár

zea Grande (MT) a elevar em CrS t .794.315.000,00 (um 
bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos 

Quinta-feira 3 1009 

e quinze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Sessão: 26-4~84. (Extraordinária.) 

PROJETOS REJEITADOS NOS TERMOS 
DO ART. 278 DO REGIMENTO INTERNO E 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

Projeto _d_~ Lei da: Câmara n~' 102, de !978 (n~' 2.357/76, 
na Casa de origem), que faculta o abatimento no Impos~ 
to de ~enda das contribuições para as igrejas de quais
quer credos, na forma-que menciona. 

Sessão: 9_-:4-84. 

Projeto d~ ~i da Câmara n~' 98, de 1983 (n9 3.4&5/80, 
na ·çasa de -Origem), que dá nOvà redação ao§ 19 do arti~ 
go 51' .da Lei !]9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei or
gânica da Previdência SociaL 

Sessão: 9~4-84. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 216, de 1983 (n1'6.034/82, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a contagem de efe
tivo serviço nas Forças Armadas dos Militares que pres~ 
taram serviço Público Fede'ral, Estaduãi ou M~nicipal. 

Sessão: 9-4-84. 

Piojeto ae Lei da Cã~ara nl' 37, de 1983 (nQ 3.981/80, 
na Cas'h de origem)j que acrescenta parágrafo ao art. 225 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de l~' de maio de 1943. 
__ Sessão: 12-4-84. (Extraordiná_ria.). 

Projeto de Lei do Senado nl' 54, de 1983, de autoria do 
Senador JOrge Kalunle, que inclui, no currículo dos cur
sos de 2~' grau dos estabelecimento de ensino do País, o 

- estudo de_ ~atilografia. 
-Sessão: 16-4-84. 

Projeto de LeT'dã Câmara ril' 134, de 1982 (n91.562(79, 
na Casa de origem), que introduz alteração na redaçào 
do§ 4~' do art. 51' da Lei n~>4,380, de 21 de agosto de 1964, 
e acrescenta parágrafo ao mesmo artigo. 

Sessão: 18-4~84. 

PROJEfOS PREJUDICADOS E ENCAMINHADOS 
AO ARQUIVO 

Projet? de Lei da Câmara n~' 109, de 1978 (n~' 1.964/76, 
-ria Casa de origem), (iue altera a redaçào do art. 126 do 
Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre a _organização da Administração Federal, estabele
ce diretrizeS p_ara a rCfOrma administrativa, e dá outras 
providências. 

Sessão: 13-4~84. (Extraordinária.) 

Projeto de Lei do Senado n"' 310, de 1981, de autoria 
do Senador Raimundo Parente, prorrogando, por dez 
anos, o prazó assinalado no art. Jl' da Lei n9 5.755, de 3 
de dezembro de !971, qtie isenta do pagamento dos im
postos predial e territorial urbano e de transmissão, no 
Distrito Federal, imóveis adqüiridos por componentes 
da Força Expedicionária Brasileira. 

Sessão: 13-4-84. (Extraordinária.) 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 52• SESSÃO, EM3DEMAIO DE 
1984 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecer encaminhado à Mesa 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

--Arquivamento do Projeto_ de Lei do Senado n~> 
57 J79, por ter recebido pareceres contrários, quanto 
ao méríto, das comissões a que· foi dlstribuído. 

-Convocação de sessão extraordinâria a re-ãlizãr~ 
se hoje, às 18 horas e 30 minutoS, com Orâem do Dia 
que designa. 

].2.3 -Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Convo
cação imediata de uma Assembléia Nacional COnSti
tuinte para superação dos graves problemas do País. 

SENADOR VIRG!L!O TÁVORA, como Líder
Esclarecimen-tos reliitivõs a iriddente havido nas li
nhas de transmissão da Região Sudeste. do País, a 
propósito de discurso do Sr. Roberto Saturnino 
sobre o assunto. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA - Crôriíca 
de Rubem Braga, publicada na Revista Nacional, in
titulada Eu tinba um ponto no pulmão -um picumi, 
na qual focaliza os malefícioS do fumo. 

SENADOR JORGE KALUME-"Dia do Taqüí
grafo". 

SENADOR ALMIR PINTO- Artigo da escrito
ra Raquel de Queiroz~PUbHcado recentemeilte no 
jornal Última Hora, focalizando o pagamento dos ju
ros dos empréstimos contraídos pelo Brasil no exte
rior. 

].2.4 - Comunicação 

SUMÁRIO 

- Do Sr. Senador Roberto Saturnino, que se au
sentará do País. 

1.2.5- Aprsciação de matérias 

- Redações finais dos Projetas de Resolução n9s 
6, 10, 12 e 14/84. Aprovadas, nos termos dos Reque
rimentos n~'s 55 a 58/84. A promulgação. 

1.3 - ORDJilM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n~' 280f80, que deter
mina que a Ordem dos Advogados do Brasil opine 
sobre_ a escolha de magistrados que dellam integrar 
Tribunal com-furisdição em todo o teriitóriO nacio
nal. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 21/83, que dispõe 
sobre a redução do preço do álcool para venda a pro
prietários de veículos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsi
dias, nas condições que especifica. Votação adiada 
por falta de quorum. -

-Projeto de Lei da Câmara n~' 12/77 (n"' 1.203/73, 
na Casa de origem) que acrescenta incisos ao art. 87 
da Lei n~' 4.215, de 27 de abril de 1963; que dispõe 
sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do BrasiL 
Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr, Hélio 
Gueiros, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-ProjetO de Lei da Câmara n~' 13/79 (n~'4,907/78, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 
20 e dá no Vã. rredação ao art. 586, ambos da Lei n9 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código-de Picicesso 
Civil), Discussão encerradtJ, ficando a votação adiada 
por falta de quorwn. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 5/81 (n9 3.035/80, 
n<\ Casa de ori.gem), que altera o art. I"' da Lei n"' 
6.226, de 14 d~}ulho de 1975, que dispõe sobre a con
tagem recíproi:a de tempo de serviço público federal e 

de atividade privada, para efeito de aposentadoria, e 
dá outras providências. Discussio encerrada, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 10/81 (n"' 1.529/79, 
na casa de origem), que dispõe sobre a aposentadoria 
com proventos integrais, dos ex-combatentes segura
dos da Previdência SociaL Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

o 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MÁRIO MAIA -Dia doTaquígrafo. 

-SENADOR MARCONDES GADELHA - Pro
posta de emenda à Constituição a ser apresentada 
por S. Ex', instituii1do representação política para o 
Distrito -Federal. 

SENADOR JAISON BARRETO- Apelo ao Sr. 
Ministro dos Transportes, em favor da reformulação 
do projeto de construção de rodovia em implantação 
na Região Sul do País. 

- SENADOR ENEAS FARIA - COnsiderações 
sobre o Programa de Microdestilaria"s em execução 
no Esta~~ d~_~<_t!_<_l_tl~· 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo ao Sr. 
Ministro dos Transportes em favor de medidas que 
facilitem a aquisição, pelas cidades integrantes da 
Microrregião do Vale do Paraibuna, das áreas rema
nescentes dos leitos de ramais ferroviários desativa
dos. 

SEtyADOR MAURO BORGES -249 aniversário 
de Brasília. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚX!MA SESSÃÓ. ENCERRAMENTO .. 

2- ATA DA 53• SESSÃO, EM3DEMAIO DE 
1984 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUD!f MAURER 

Diretor Admini:ifrativo 

2.1 -ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

-Redução final do Projeto de Decreto LegíslativQ 
n~> 20/~J (n9--4(SJ; na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do acordo que cria uma Comissão 
Mista entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Gabonesa, assinado 
em Brasília, a 30 de junho de 1982:Aprovada. À pro~ 
mulgação. 

-Redução final do Projeto de Resolução n~> 5/84, 
que altera a Resolução n"' 138/83, que autoriza aPre-
feitura Municipal de Câildido Mota, Estado de São 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulsoo Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

Paulo, a contratar operações de crédito no valor glo
bl:ll de 114.178.153,00.• Aprovada. À promulgação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n~> 24/81 (n~> 2!05/79, na Casa de origem), quedá 
nova redação ao artigo 245 do Decreto-lei n~> 2:848, 
de 7 de dezembfo de-J940_:.:..::;código Penal. Aprova
do. À Câmara dos Deputados. 

2.3 - DESIGNAÇÃO UA ORDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador HuiiiOerto -Lucena; proferido 
na sessão de 2-5-84. 

- Do Sr. Senador Milton Cabral, proferido na 
sessão de 2-5~84. 

- Do Sr~ Senador José Fragelli, proferido na seS-
são de 2-5-84. 

4 - Al'OS DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N~>s 19 e 20, de 1984. 

5- MESA DIRETORA 

6 - UDERES E VICE-UDERES DE PARTI
DOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 52' Sessão, em 3 de maio de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e Lomanto Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENAl!~QRES: ~~ 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Odacir Soares - Aloysio Chaves 
-Gabriel Hermes-- Hélio Gueiros -Alberto Silva-
Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Uns- Virgílio 
Távora- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar
co_ndes Gadelha - Milton Cabral - Cid SampaiO-
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy Maga
lhães-- Lo manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon 
- José l_gnácio Ferreira_~ Moacyr Dall_a - Itamar 
Franco - Murilo Badõ.lró - Henrique Santilf~ ~ Ro
berto Campos- José Fragelli- Affonso Camargo
Ãfvaro Di<ls - Enéas Furia-- JaisoA Barreto - Jorge 
Bornhaus.en ..,....-- P_edro Simon ~ Oclávio Cardoso. 

O SR. }?RESIDENTE (Moucyr Dalla) -A lista de 
presença acusa o-co-mparecimento de 38 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta_ a sessão. 

Sob a proteçã-o de Deus iniciamos-nossos trab.alhos. 
O Sr. J9-Secrct:lrio procederá à leitura do Expediente. 

1984. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER No 138, DE 1984 
Da Comissio de Redaçào 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 9, de 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Re.~olução n~' 9, de 1984, que susp(;:nde a execução do ar
tigo 176 da Lei rT'i' 608, de 29 de dezembro de 1977, do 
Município de Riolündia, Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1984.- Passos PôrM 
to, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Alberto Sill'a. 

ANEXO AO .PARECER No 138, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução a"' 9, de 
I984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, !/IIII, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' [[[, DE 1984 

Suspende a execução do artigo 176 da Lei n'1 608, 
de.29 de dezembro de 1977, do Município de RiolânM 
j:lia, Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. t suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos _da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 24 de março de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n~> 96.381-2, 
do Estado de São Paulo, a execução do artigo 176 da Lei 
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n<J 608, de29 de dezembro de 1977, do Munictpiode Rio
lândia, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) -A Presidên-_ 
cia comunica que, nos termos doS.rt.-278 do Regiménto 
Interno, por ter recebido pare;ceres contrários, quanto ao 
mérito, das comissões a que foi distribuído, determinou 
o arquivamento do Projeto de Lei _do Senaào n~' 57,- de 
1979, de autoria do Senador Henrique S<intillo, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de as sociedades de econo~ 
mia mista--e empresis públicas-manterem o controle das 
respectivas sub.sidíárias, nas--COnOkões que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- A presidên· 
cia convoca sessão extrao-rdinária a realizar-se hoJe, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se~ 
guintes matérias: 

- Redação final do Projeto de De_creto Legislativo n~' 
20, de 1983; 

- Redação final do Projeto de Resoluç"ão n'~ -5, de 
1984; e 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmaw 
ra n'~ 24, de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a paw 
lavra ao nobre Senador Henrique Santillo, primeiro ora
dor inscrito. 

O SR. HENRIQUE SANT/LLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO . 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder 
do PDS. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pi-esidente, 
Srs.-Senadores, conforme sempre procedemos, avisamos 
ao eminente Senador pOi PernambUco, Cid Sãmj:taio, de 
que hoje daríamos a resposta prometida ao seu prOriUn
ciamento e ,examinaríamos todas as medidas por S. Ex• 
sugeridas, lamentavelmente não temos o prazer da sua 
presença. Assim, vamos atender ao pregão de outro -Se
nador, no caso o nobre Senador Roberto Saturníno, que 
solicitava q-ue a-ELETROBRÃS não.sC cíngisse, absoiu~ 
tamente, àque.Ja primeira informaÇão dadã: sõbrC o inci
dente que houve nas linhas de transmissão do Sistema 
Interligado Sul-Sudeste do País. AsSim, em r"ápidaS 
pinceladas, para conhecimento da Casa, vamos trazer al
guns esclarecimentos que, a nosso ver, podem contribuir 
para a elucidação deste problema que não ficou adstrito 
à ELETROBRÁS, mas que percutiu de uma maneira 
nunca. vista em toda a economia da região servida pelo 
sistema. 

Diz o Grupo COoráenador para OpifaçOes Interliga
das, o GCOI, em complementação àquela nota já publi
cada de 20 de abril, sobre a interrupção -ocorrida nos siS: 
temas e!étricos interligados à Região Sudeste, no dia 18 
do mesmo mês, que para melhor compreensâ9 do públi
co novas informações se tormam necessar:ias.._ Primeiro 
que tudo, conceitua _o_ que seja um sistema elétrico inter-
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llgado, que difere de um sistema isolado, onde cada em
presa opera independentemente as suas instalações sen
do, pelo contrário, constituído por um conjunto de usi-

- nas geradoras, alimentando cargas através de malhas de_ 
transnlissão, envolvendo vãriaS-eTnpresas de eriergia eu!:
trica, geralmente cobrindo vasta extensão geográfica_. 

- ·,o;:"í>ela_s ~uas ~imensões e complexidad_e, o sistema inter-_ 
ligado está sujeito a ocorrências, cujas repercussões po
dem atir~_gir parcelas significativas OU mesmO i sua-totali

, dã.de. Devido às suas vantagens, as operações interliga· 
das, tanto a ntvel nacional como internacional, são práti
cas usuais, não só aqui no BrS:sii, comooem vários países: 
Estados UnidOs, Canadá, Europa Ocidental, Europa 
Oriental e Japão. Mas, Cha-inaffios a ate"~ção de todos 
aqueles que nos ouvem, que interrupções como essa se 
d~r_arn em vários países, algumas de muito maior vulto, 
sem sombra de dúvidas do que a qt.ie "ocorreu na região 
Sul--Sudeste desta terra, a de Nova J_orque cobrindo toda 
a área nordeste dos Estados Unidos_e parte do Canadá, 
em nove~bro_ de 1965, co~ cerc_a de 13 horas de inter~ 
rupção, novamente nos Estados Unidos na cidade de 
Nova Iorque, em julho de 1977, com duração de mà:is de 
24 horas de interrupção, França, em dezembro de 1978, 
com 3 horas de duração, afetando 3/4 do país, Suécia, 
em dezembro de 1983, com 5 horas de duração, e, mais 
recentemente, em f~vereiro de 1984, na Costa Oeste dos 
Estados Unidos, afetando 7 Estados. 

O Sistema Elétriéo Interligado da região Sudeste ·é 
constít:uído_pÕr três parques geradores hidráulicos prin
cipais, situados nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e 
Paraná (Paranapanema e Tietê), associados a redes de 

.. transmi§são de Ex~rª Alta Ten_são em 345, 440 e 500kv, 
estando interligado ao Sist~ma da região Suf por uma li
nha de transmissão de 750kv. Esse sistema atende aos 
Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Gros
so, Goiás, Minis Gefais, Espfrho Santo, Rio de Janeiro 
e Distrito Federal, cobrindo uma área equivafente à da 
eüfopa Ocidental. 

A operação deste Sistema Interligado ê coordenada.
pelo GCOI, Grupo Coordenador para Operação Infei-II..:
gada - entidade que congrega as maiores empresas de 
energia elétdca "dO- País. 

ts'te ~SiS.tem:.t- Vem- SelldO paulã.tinamente imPlantado 
ao longo dos últimos- de:ZeSs~te ano~. As dificuldades li
nanceiras que o País atravessa vêm afetando os inVesti
ment()~ destil)ados à ~~a expansão, principalmente à sua 
rede~.de transmissão. Apesar disto o sistema vem operan-

-do com a~equada confiabilidade, so_mente tendo sido 
a teta-do parcialmente em casos excepcionais. 

Dadas as características das bacias hidrelétricas ·da re
~ião Sudeste, - aí é o ponto principal de toda a expli
cã:Ção----hâ uma distribuição não uniforme de hidrauli
cidade entre as mesmas, o que provoca a necessidade de 
uma transferência de energia de uma bacia para outra, 
no sentido de se assegurar a disponibilidade energética 
requerida para o atendimento da carga do sistema. 

A característica climática, além de determinar ~ con
dição da hidraulicidade, influí igualmente na iiltensidade -
do consumo, por meio das variações de temperatura e lu
minosidade. __ _ 

2-0CORRt.NCIA: O primeiro trimestre de 1984 
apresentou uma hidro!Õgia desfavorável nas principais 
bacias da região. A parfír do intcio do mês de abril, com 

- a sensível melhoria das condições hidrológicas do rio -Pa
ranaíba, onde se situam as ~sinas de São Simão,- hum-
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biara e Emborcação,_ foram programadas gerações mais 
elevadas de modo a permitir o reenchimento dos reserva
tórios situadas no rio Grande (Furnas, Marimbando e 
Ãgua Vermelha), e também do reservatório d_!! Ilha Sol· 
teira, situado no rio Paraná. 

Um lembrete: 
Eminerites Senadores, V. Ex•s que reclamaram tantas 

explicações sobre o chamada "apagão", podiam prestar 
mais atenção ao que diz a ELETROBRÃS: 

A elevação de geração nas usinas do riq Paranaíba fez 
com que os transformadores de 500/345 ku, 800 NVA, 

__ de Jaguara, viessem a trabalhar, com carregamentos 
mais elevados. 

No dia 18 o carregamento destes transformadores, 
próximo à sua capacidade nominal, acarretou uma 
sob"retemperatura anormal nos mesmos, fazendo atuar 
Se~s dispositivos de proteção; desligando-os automatica
mente, ape~ar das medidas tomadas para redução de seu 
carregamento. 

Com o desligamento destes transformadore, houve, 
também, o desligamento automático e simultâneo de to
das as linhas de_ 5QO K V conectadas ao barramento da 
Usina de Jaguara, sendo 2 circuitos para Neves, 1 circui
to para a Usina de Emborcação e outro para a Usina de 
SãO Simão. Isto configurOu, rla realidade, Uma emergên

. êii simult:iôea em "6 elementos do sistema de transmis-
são. 

Após- os desl_igamentos citados, surgiram oscilações no 
sisfema, .com consequente desligamento de outras linhas 
de 500 KV, 440 KV e 345 KV, e a separação da interli
gação Sul-Sudeste em 750 K V, com a interrupção dos 
serviços de eletricidade, 

O restabelecimelltO do si!!teffia de alta tensão, apesar 
do vulto da perturbação, deu-se de forma adequada e 
contínua. Para tanto contribuiu a característica predo
minantemente hidrãulic;:! da gerac;ão, o que facílitou are-

- composição pronta das unidades desligadas. O Sistema 
Interligado principal foi recompOsto pela religação de 93 _ 
linhas de transmissão em um intervalo máximo de 
lh21m. O centrõ da cídade de São Paulo teve sua norma-
1izazão iniciada em 32 minutos e o Rio de Janeiro, em 37 
fT!inutos._ O- _ ~ 

À semelhança de perturbações análogas em outros 
países, algumas áreas permaneceram desligadas pÓr 
períodos mais longos, em função de diversas dificulda
des, em que se sobressaí o número elevado de ações coor
denadas e a quantidade de circuitos a nível de distri
buição (milhares) que se exige em ocorrência deste porte, 
para se realizar uma recomposição confiável. 

Tendo em vista evitar que novas intet:rupções desta 
natureza possam vir a se repetir, medidas foram tomadas 
Para re_duÍir -a carga dos transformadores de Jaguara. 
mesmo implicando este fato perdas de energia para o sis--
tema. 

Finalmente, é importante lembrar que a atual conjun
tura eçonômica do País está acarretando o adiantamento 
da entrada em serviço -de diversas obras especificamente 
de trans~issão, o que ·abriga o Sistema Elétrico Brasilei
ro a operar sem a desejável reserva e com menor confia
bilidade no suprimento de energia elétrica. · 

Eram estas as explicações que prometemos trazer ao 
conhecimento desta Casa e que, no desempenho da 
função interina de lider::lnça, aSsim o rrzemos. 

Q que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. V!RG!LJO TÁVORA EM SEU DISCURSO: 

>~:; ;!~i'"~,'.!",;-"r 

!:!~'~'&_ ... , \ 

.J• ~~ !>!. A>t~tn~AA.• 11 

r.- r ~<><:o r& A I'U'!Ur.~' m 
~·>'~«c 1>!. : F>'.n~RA& 11// 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - Concido a 
palavra ao nobre Senador Lo_urival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE.1'roimri· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

Como é do cOnfieCíiriéntO desta Casa~ venho encetan
do uma campanha firme e resoluta contra o tabagismo, 
universalmente c-onsiderado pela classe médica e pela c-o
munidade científica COmO- üm dos vícios mãiS daÕ-osOs 
que afetam a humanidade registrando anualmente mi
lhares de óbitos. 

A "Revista Nacional", n~' 267, de 8 a 14 de janeiro de 
1984, que se edita no Rio de Janeiro, divulgou uma obra
prima em matéria de crônica literária, de autoria do no
tável escritor Rubem Braga, que podemos considerar, 
sem a menor dúvida, uma contribuição de valor inesti
mável para a campanha contra o fumo. 

Sob o expressivo título "Eu tinha um ponto no pul
mão- com picumã", o festejado cronista Rubem Bra
ga, fez um verdadeiro libelo c_ontra o uso do cigarro, que 
lhe causou severos transtornos durante longos anos. 
Com o SeU estiioôrilhante e a sinceridade que o caracte
riza em seus escritos, que emocionam milhões d-e bras"í~ 
!eiras, Rubem Braga conta a sua desdita de ter sido um 
tabagista que só deixou o vício de fumar quando já esta
va com o pulmão escuro e cheio de picumãs. 

Espantado diante da perspectiva da morte iminente 
em face de comprometimento do seu aparelho respira
tóriO, o bravo cronista Rubem Braga, que não temera 
nem mesmo os bombardeios mortais da Segunda Gu-erra 
Mundial quando esteve como Correspondente de Guer
ra na Itália, acompanhando a Força Expedicionária Bra
sileira, encerrou sua crónica dizendo o seguinte: .. Fumar 
foi das piores bobagens que fiz- na vida, mas não preten
do convencer ninguém. Já tentei fazedsso, e o sujeito 

ainda c~çoa _da gente, de cigarro no bico. Ah, quem qui
ser que se fume". 

Foi tão grande a repercussão dessa crónica de Rubem 
Braga, no País, que recebi recortes da revista provenien
tes de div~!sos Estados, pois~ "Re':'ista Na~ional'',.cir-_ 
cu ia- serrli"!n-âJine_nie como Suplemento, de gtandes jor
nais, em todas as capitais. 

Esses recortes vieram sempre acompanhados de cartas 
d_os &eus remetentes, que consideraram a crónica "C:Offio 
um importante subsídio para nossa campanha. 

TaJ é a imPortância desSã Crôilica~õO conSagrad-o es-_ 
critor Rubem Braga, que passarei a lê-la: 

Rio de Janeiro de 8 al4 de janeiro de 1984. 

RUBEM BRAGA 

EU TINHA UM PONTO NO PULMÃO -COM PI· 
CUMÃ 

Um dia descobriram que eu tinha "um ponto no 
pulmão". Fui operado pelo famoso cortador de 
tórax dr. Jesse Teixeira, Um nlédico alnigo meu, o 
dr. Marcelo Garcia, assistiu ã operação- e deixou 
de fumar. 

- "Quando o Jesse abriu seu pulmão, levei um 
ch_oque. Lembrei-me do tempo da Faculdade; eu 
guardara aquela imagem do pulmão, um órgão iso
lado ... O seu era todo escuro, e com uns picumãs de
pendurados ... " 

Eu fumava, a essa altura, em média, dois maços e 
meio por dia. Daí o enfisema, e-aquele .. ponto" que 
depois me disseram que era "benigno"- não que 
fosse benévolo ou bondoso, como o nome parece in
dicar, mas que não era .. maligno" ou, em linguagem 
corrente, câncer. (O único remêdio certo COntra o 

"' 

câncer é não pronunciar esta palavra, ou bater na 
madeir"a quando ela apa~ remédio que não vale 
nada, mas é bem mais barato e tão bom quanto 
qualquer outro. Batam, pois, na madeira e prossiga-

_m~~ .. ). - - -

Aquela foi a segunda grande cirurgfa que sofri. A 
primeira foi uma hérnia rara, no meu flanco esquer
do; lembro-me que o remédio francês, que a dignos
ticou, disse um nome elegante: era hérnia "do triân
gulo de Luís Filipe", uns músculos que funcionam 
no local. Que estranho esforço eu fizera para rom~ 
per aquilo? Contei-lhe que acordara à noite com um 
acesso de tosse, e sentira aquela _dor violenta. Ape
sar disso não liguei a hérnia à tosse, como não liga
va a tosse ao cigarro. 

Eu tinba uma das piores e mais feiaS toSses do 
mundo, que praticamente me impedia de ir a teatros 
e concertos, e me causava os piores vexames; eu 
mesmo dizia que era bronquite, embora mais de um 
méidco dissesse que era por causa do cigarro. Só me 

-- convenci disso quando deixei de fumar e a t9sse pas
sou imediatamente; hoje só volta, e atenuada, quan
_do vou a alguma boate noturna em que hâ muitos 
fumantes. 

Entre as duas operações continuei a fumar, e en
tão tive oUtra hérnia, esta no esófago ou lugar pare
cido. Não dói e geralmente não se opera, mas é mui
to feia, a gente fica de estómago saliente. Lembro
me que me queixei dela ao saudoso Pascoal Carlos 
Magno, e ele me botou a mão no ombro: 

- "Não ligue para isso,meu filho. Eu também 
tenho. É a hérnia papal." 

E me disse que dava muito em papas- afinal de 
contas, um consolo. 
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Não tenho a menor dúvida de que essa minha se- Recentemente, quando estimemos em Madri e fomos 
gunda hérnia foi mOtivada pela toSse e , logo, pelo recebidos no Senado espã-nhol, tivemos a satisfação de 
cigarro. saber que no dia 4 de abrH fora votado um projeto de re-

Que é um vtcio cheio de mumunhas e mutretas. A solução, proibindo fumar no plenário daquele Senado. 
gente pensa, por exemplo, que não liga para a fu- Enquanto isso era proibido, nós aqui temos um projeto 
maça - até a primeira vez que -fuma no escuto e de resolução, assinado por 55 Senadores, que até hoje 
sente falta de ver a fumaça. Também só na-pfiinefra não foi votadO-. Esperamos que ainda este ano esteproje-
vez que fuma de luvas voCê repara a falta que lhe to seja aprovado para que, neste plenário, seja protegida 
faz o coiltato do cigarro com oS dois dedoS da mão: a nossa saúde_. No momento, não está presente o Sena-
você de luvas, parece que tem outra pessoa lhe bo- dor Fábio Lucena, que hoje _é um dos adeptos da nossa 
tando o cigarro na boca, o que é muito esquisito, - c~panhil e que não quer saber nem de cheiro de cigar-
parece um vício feio. - ro. S. Ex~ me disse que, hoje, está consciente dos males 

Quando a gente pára de fumar é que começa a - provocados pelo fumo. Asseverou-me que, no seu gabi-
sentir como o fumo embota (embotava) o paladar e nete há um aviso: .. Favor não fumar". Aqui eStá o Sena-
o olfato. A gente volta a sentir sabores e cheiros que dar Martins Filho que poderá dar um depoimento do 
tinha esquecido. Mas não é só isso que -o fUirio em- que observou em Israel, com relação ao tabagismo. E 
bota. Quem fumou muito, e durante muito tempo, e ainda há pessoas que insistem em fumar em recinto fe-
parou é que pode falar. Tudo melhora: desde adis- chado, trazendo a contaminação para aqueles que não 
posição geral até a memória, a capacidade d-e ifa&B:- fumam, e nluitos que zelam pela saúde seus semelhantes. 
lho, a respiração e ... o vigor sexual. Nesti campanha, os homens devem nos ajudar e as 

Nem todo fumante tem aquela tosse horrorosa nlulhúes tamb-ém, porque hoje elas são as_ grandes fu-
que eu tinha; meu caso é, como se costuma dizer mantes, com a preocupação de "status", independência e 
hoje em dia, atrípico. Muitas vez~ eu toSsia dor- libertação. Deveriam compreender que isto só faz mal a 
mindo, e acordava outras pessoas; outras vezes a elas e as que têm filhos, os males que causam a eles e a 
tosse me acordava- e então antes de dormir, outra sua família. 
vez; eu fumava um cigarro. Com o tempo cheguei a Esta crônicã de Rubem Bra:ga fei com que eu viesse à 
despertar duas, três vezes durante a noite- para fu- tribuna para trazê-la ao conhecimento ~este plenário, 
mar. O Qior é que o cigarrO não me davã maiS-rie-----
nhum prazer, era uma coisa compulsiva. 

Às vezes acontecia que meus cigarros acabavam 
e, como havia fumado o dia inteiro, e era tarde da 
noite, eu resolvia ir dormir assím mesmo,-5-em fu
mar. Dali a pouco, acordava: estava sonhando que 
havia um maço de cigarros na gaveta da mesinha da 
cabeceira ... Era preciso muito caráter para não mC 
vestir e sair de madurgada e procurar algum boteco 
aberto para comprãr cigarro-- coisa que, aliás, fiz 
mais de uma vez. Não quero fala-r do vexame de jun
tar baganas dos cinceiro sujos, e até do chão. 

Mas chega, não falarei mais disso. Fumar foi das pio
res bobagens que fiz na vidã, mas não pietendo conven-
cer ninguém. Já tentei fazer isso,_ e o sUjeito .ainda caçoa 
da gente, de cigarro no bico. Ah, quem quiser que se fu-
me. 

O Sr. Jorge Kalume --Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. 

O Sr. Jorge Kalume- ~sempre com renovada alegria 
que aparteio o nobre Senador pelo grande Estado de Ser
gipe, principalmente quando vem a esta tribuna iratar de 
um assunto relevante, que diz respeito ao tabagismo. V. 
Ex' hoje Pode Ser cori"siderado no Brasil um verdadeiro 
apóstolo dessa cruzada contra esse vício que só tem rou
bado a vida de tantos patrícios. Coiitinue, portalito, meu 
nobre colega e amigo Lourival Baptista, nessa sua luta 
como parlamentar, como médico, como cidadão ou 
como irmão que é daqueles que querem sempre ouvir 
esse conselho correto em favor da saúde de cada um. Fe
licidades. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Obrigado. 

O Sr. Jorge Kalume- Não desanime, continue com 
essa obstinação, porque 'C Ex' te!á O -r-eConhecimento 
não só da gerãção atual, mas de outra:ii gerações que hão 
de nos suceder. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex~. eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte. 
V. Ex• muito tem contribuído para essa campanha, sem
pre nos apoiou-, -desde quando, há três anos, aqui inicia--=
mos o nosso combate ao tabagismo. Com muita satis
fação, eminente Senador Jorge Kalume, ouvi o seu apar
te que muito me estimula. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. 

O Sr. Jorge Kalume- E só para corroborar com que 
V. EX' dizia há poucos minutos. Na última votação do 
dia 25, eu ouvi vários parlamentares dizei-em que-esta
vam se retirando do plenário, porquer o ambiente estava 
poluído de fumaça de cigarro. Inclusive eu não aguentei 
e fui obrigado a me retirar para meu gabinete, de onde 
acompanhei a votação. Portanto, nobre colega, continue 
nesta campanha que V. Ex• tem a nossa solidariedade. 

-O SR. LO~RIVA~ BAPTISTA - Muito obrigado, 
nobre Senador Jorge Kalume. Também, vários colegas 
nossos vieram falar comigo dizendo que estavam com os 
olhos ardendo devido à fumaça naquele planário. Aqui 
mesmo, no nosso planário, quantos colegas nossos pro
curam o oftalmologista para dizer que sentem esse mal 
no fim da tarde, quando a fumaça ataca suas vistas. 
QUanto às rriulheres, não sou contra elas, mas acho 'que 
devem deixar de fumar, não só pela saúde, mas também, 
pela estétiCã e pela beleza;-porque- as rugas estão aí para 
tomarem conta delas. E, se persistirem, não há plástica 
que as embeleze, e ficaram enconstadas ... 

Ass:im, Srs. Senadores, depois deste convincente de
poimento de um inveterado fumarlte que foi, ao mesmo 
tempo, uma das mais brilhantes expressões da cultura 
brasileira, Confio em q.ue -'impressionado que fiquei, 
com a referida crónica - mereça ela ser motivo, tam
bém, para séiia:; e profundas reflexões acerca do insidio
so vício de fumar. 

Tenho esperanças de que os que ainda teimam em fu
mar sigarp. o .C?ternplo de Rubem Braga e, antes que seja 
tarde, abandonem este grande flagelo, que é o cigarro. 
(Muito beril,' palmas!, o orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para uma breve 
conlunicação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co
municação. Sem reviSão do orador.):- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Transcorre hoje o .. Dia do Taquígrafo", instituído em 
homenagem à instalação da primeira -Assembléia Consti
tuinte,· a 3 de maio de 1823.PoucoS de nós, parlamenta
res, atentamos para este fatO~-apesar de termos nossa ati
vidade diária estreitamente ligada a essa classe de funcio-
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nários tão importante na estrutura dos trabalhos desta 
Casa, levando o Deputado José Bonifácio a afirmar: 
"Não sei se arte, não sei se ciência, mas s'em ela não há 
Câmarã. nem Senado''. O estimado Senador Luiz Caval
cante deveria também estar nesta tribuna, conforme me 
revelara, se não fosse sua ausência de Brasília, po"is como 
todos nós nutre a mesma atenção por essa categoria que 
exercita a sua atividade com especial carinho. 

Como sempre estive voltado para os acontecimento 
CQncernentes ao Poder. Legislativo, não poderia deixar 
passar despercebido o dia dos taquígrafos. Quem Obser
va a movimentação diária desses funcionáríos, entrando 
e saindo do plenário a intervalos pequenos e regulares, 
pode julgar que se trata de um trabalho ameno, simples, 
como muitos outros que observamos em nosso meio. 

No entanto, assim não é._Trata-se de uma ocupação 
das mais penosas, que requer, não só uma preparação in
telectual rígida e cuidadosa, como também perseverança 

_e _saúde boa para resistir ao trabalho. 
Essa arte de escrever é milenar. Se remontarmos à his

tória, vamos saber que a taquigrafia ou estenografia nas
ceu na velha Grécia, quinhentos anos antes de Cristo,· 
por inspiração de Ennio. Foi a criatividade nascida em 
busca de um instrumento que permitisse manter grafada 
a voz, em ~pedal das figuras intelectualizadas. O seu 
uso, pela originalidade e rapidez dos seus sinais, Toi se 
tornando imprescindível. E graças a esse sistema a hu
manidade lucrou pela possibilidade de manter parte da 
sua históri"ã. A própria Igreja teve na taquigrafia um ele
mento da mais alta relevância "para a propagação da fe, 
pois por esse mêtodo foram conservadas atas de julga
mentos de mártires". 

Com o seu uso sempre a cada vez mais difundido; mes
mo iilcii)ieiltemente nos seus primórdios, entretanto com 
o passar dos anos se aprimorou, em especial a partir do 
século XV quando teve seu emprego bem acentuado. E 
cada vez sente-se a necessidade da taquigrafia, que se vai 
avantajando pelo desejo de se grafar mais velozmente a 
pa[l;!vra. Diremos qt.ie se não fora esSa .. descoberta" no' 

- campo cultural, não teria sido possível trazer o ontem 
até os nossos dias. E toda uma gama de assuntos estaria 
"sepultada" no espaço, levada pelo sopro do tempo, se 
não ex"istisse e-sse sistema. 

Vendo taquígrafos em ação, me faz lembrar o teatro 
onde a platéia silenciosa se deleita ante os acordes dos 
"virtuoses" enquanto aqui, os discfpulos de Ennio é que 
se mantêm silenciosos para captarem as vozes ou a voz 
do seu ambiente, e, em seguida, traduzirem pacientemen
te para o vernáculo. à semelhança do anatomista, que 
reúne a ossatura disp_ersa para dar forma ao corpo, po
rém escrito. 

Até esta modesta saudação em sua homenagem está 
sendo captada com a força de um radar representado 
pelo cérebro de cada profissional que se mantém estáti
co, mas co~ os olhos abertos, ouvidos atentos unave
gando" com a_ sensibilidade de sua imaginação para não 
perder o seu rumo e ritmo! 

A Taquigrafia foi instituída no Brasil22 dias antes da 
Independência, exatãmente a 16 de agosto de 1822, por-
José BÕnifácio. _ 

Eis o texto da Portaria iilstituiDOo ã aura dC: Taquigra-
fia: - -

"Manda Sua Alteza Real o Príncipe RCgente pela 
Secretaria de Estado dos Negócios Exteriores parti
cipar ao Oficial maior Simeão Estelita Gomes, que 
o mesmo Àugusto Senhór, houve por bem encarre
gar ao OfiCial da mesma Secretariá Isidoro da Costa 
Oliveira Junior, de reger temporariamente uma 
-AUla de Tachigraphia; que mandou abrir, não de
vendo por isto ser extranhada a falta de sua residên
cia na Secretaria respectiva, nas horas em que assim 
se acha ocupado. E ordena o mesmo Senhor que da 
mesma Secretaria se faça a mencionada Aula Tachi-
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graphica os fornecimentos rigorosumente-!ndlspen
sáveis aO seu expediente. 

Paço 16 Agosto de 1822. 
José Bonifácio A. Silva 

Por esse ato, José Bonifácio de Andrada e Silva foi es
colhido como seu patrono. 

Portanto, eis o nome do primeiro taqufgrafo do Brasil: 
lzidoro da Costa Oliveira Junior. A partir da1, e atrayés 
dos 162 anos da nossa vida independente, o Parlaffiento 
brasileiro tem contado com uma equipe de profissionais 
responsáveis pelo ap<mhumento, tradução e publicação 
dos discursos- de Senadores e Deputados no Diârio do 
Congresso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, está feito, pois, com 
justiça, o registro e a homcnagem.-Erlvio_à Diretora qa 
Subsecretaria de Taquigrafia, Sr• Dalva Ribeiro-Vianna, 
os nossos t~gradecimcntos por manter sempre atenta essa 
equipe que nos- assiste com toda a paciência, gravando os 
nossos improvisos. Peço~Ihe que estenda a cada um, par
ticularmente, desde o deC<Jno, Adolpho Péres, até os 
mais recentes, a nossa palavra de gratidão. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla} - CQ'ncedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, para uma breve 
comunicuçào: 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE,_Para _uma comu
nicuçào.) -Sr. Presidente, Srs: Senadores: 

A imprensa truz uma declaração do Sr. Affonso Celso 
Pastore, Prcsidcnle do Banco Central, sobre a díVida ex
terna brasileira, dizendo ele que, só para o ano de 1987 é 
que o nosso débito com o exterior irá decrescer. Sabemos 
perfeitamente que o que mata os p3.íses devedores são os 
it.!ros escorch<lntes cobrados pelOs países creâpres. 

Chega às minha!:i mãos, Sr. Presidente, um belíssimo 
artigo da escritora Ruchel de Queiroz, publicado _no Jor
nal Última Hora, de 16 -de abril do corrente ano, sobre 
essa questão dos juros, que passarei a ler: 

OS JUROS 

Rachel de Queiroz 
Tinhu que haver uma lei. Se há leis internacionais 

para regulur o uso do mar e o uso do céu, se existe a 
ONU que pretende disciplinar as relaçõeS-e-nfre os 
países que assinaram o seu pacote; se- s-6 cheia aié a 
minúcías (qiie São cumPridãS!) como as coilvençõe-s 
que regui<Jm o copyrigth ou o direito do autor e o ín
terc<i.mbio Posfal; se até os países semibárbaros que 
recém-emergiram do colonialismo são forçados a 
obedecer a regras de convivência civilizada; -então, 
por que só o cupítUTismo selvagem tem campo Hvre 
para levar grandes nações à falência, ao desespero e 
à convulsão social'? 

Por que só os potentados da alta finança têm o 
campo completamente livre para achacar, assaltar, 
fazer chantagem com os seus credores? Que moral 
têm os Estados Unidos para condenar a Rússia por 
invadir o Afeganistão, ou O"lráque por jogar gás tó
xico no Irã, ou o Irã por maltratar diplOmatas, se 
eles próprios, Estados Unidos, se permitem essa 
política econômica insensata, cruel, inaceitável -
justamente contra "países amigos"? 

Parece que nesse território do dinheiro nenhuma 
lei vale, só a lei do mais forte. Os grandes banquei
ros- e os governos-que-os--acobertam comportam-se 
como aqueles barões bandidos da Idade Média, que 
se permitiam o direito -de saquear impunemente pe
las estradas c aldeias, fiados e garantidos pela lei do 
mais forte~ Eles tinham as armas e a força- então 
podiam tudo, e desafiavam até os reis. 

Argentina, MéxiCo, cVeriezuela, Brasil etc. Ós ou
trora chamados "bons vizinhos". A que ponto de 
estrangulamento eles nos pretendes levar? 
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E falando precisamente no caso do BraSil, que ê o 
nossO' caso: a dívida foi-se acumulando. Não creio 
que unicumente por culpa do próprio Brasil- mas 
a gente estava naquele desespero de crescer, naquela 
ambição talvez errada de emergir depressa da 
pobreza e do atraso -;e foi-se aceitando o dinheiro 
emprestado que o agiota amável nos oferecia. As fa
cilidades, os fiados, espêcie daquele "sem entrada e 
sem mais nada", daquela falecida empresa onde 
tudo seria "a preço de banana"_, Sim, de certa forma 
o Brasil foi levado ao conto do "preço de_ banana". 
E quando a dívida chegou a uma altura intolerável, 
quando as crises internacionais nos ·acuaram e nos 

--~enfOrcárarr(a iOdos, aí o agiota atacou. Ou cf:i ou 
desce. Ou paga ou quebra. 

A gente podia ter apelado para a ignorância, 
como tantos irresponsáveis pretenderam, e simples
mente negar pagamento a exigências que se aCumU
lavam fora de toda medida do razoável. Mas aceita
mos pagar. Os executores do FMI nos impuseram 
aS condições mais penoSas e o Brasif obedientemen
te aceitou apertar o cinto para amortiZar nem mais 
o _capital emprestado, simplesmente os juros de usu
ra selvagem, trilhões de cruzeiros acima da altura da 
dívida. Trilhões, isso mesmo. 

Os salários se achataram, as fábricas foram fe
chando, o povo todo, do passar mal, começou mes
l!!O f~i a passar fome mais aceitava~se a conting~n-

--Ciã. As exportações crescendo sémpre, i.üdo ciue se 
produz no País é só para eles, para os credores. Mas 
no momento em que se pensa que se pode respirar 
do sufoco e enxergar a luzinha no fim do túnel-~ aí 
eles simplesmente dão um salto na taxa de juros. E 
começa tudo de novo. 

Se _em todos os países _civilizados há leis contra 
chanwgista, contra seqUestro e seu resgate, contra 
assalto, pro~egendo o indivíduo, ninguém entende 
por que meia dúzia de homens poderosos pode 
achacar impunemente cento e trinta milhões de pes
soas, como estão fazendo com o Brasil. 

Tinha que haver uma lei. E se não a instituem, 
- r-ealmente ninguém sabe o que pode vir a acontec_er. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, costumava sempre ler o 
editOrial desta excelente escritora, membro da Academia 
Brasileira de Letras, quando ela escrevla na última pâgi
na da Revista O Cruzeiro. 

Conhed R<lchel de QJieiroz no meu Cea:rã, ou melhor, 
no nosso Ceará: ela mocinha, aluna da Escola Normal, 
eU alúno dci.Liceu. Dai para Câ púdemos .o" cOnta to. Ela 
foi morar no Rio de JaneirO-e eu permaneci na taba de 
origem. Hoje é a Rachel uma grande amiga de uma de 
minhas filhas e de meu genro, residentes na velhacap. 
QuerO ·préStar um-a homenagem ã-esta excelerite escritora 
porque o que ela diz neste artigo é uma verdade verda
deira, que asfixia a -ecoilCimia de nossa Pátria. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Claudionor Roriz- Ga"Jvão Mo
desto ~Alexandre Costa - João ca-stelo -JoSé Sar
ney- A~_c_iba!_Jurem<,l-}oão_Lú_clo-:-- Albanq_F'ranco 
- Passos Pórto - Roberto Saturnino -Alfredo Cam· 

_ pos- Fernando Henrique Cardoso- Mauro Borges-
Lenoir ~argas -Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia}- Sol:!r_e_a_me
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~>-Secretário. 

É lida a seguinte 

Senado Federal, em 3 de maio de 1984 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me uusentarei dO País, a Pà-rtir du pfesente data, para, na
qualidade de Delegado__ do Parlamento Latino~ 

Americano -Grupo Brasileiro, partiCipar das reuniões 

Maio de 1984 

do SELA, em Caracas, Venezuela, e da reunião para es
tudo da dívida externa da América Latina, a realizar-se 
em Washington, Estados Unidos da América. 

Atenciosamente. - Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A comuni~ 
cação lida vai à promulgação. 

Sobre :.t mesa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr. 
1~>-Secretúrio. 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 139, DE 1984 

Da C~missão de Reda~ão 

Reda~ào final do Projeto de Resolução nl' 6, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Resolução n~' 6, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 
1.993.562.894,21 (um bilhão, novecentos e noventa e três 
milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada interna. 
- Sala das ComissõcS,-2 de maio de 1984.- Passos Pôr~ 

to, Prt!!iidcnte- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 139, DE 1984 

Redaciio final do Projeto de Resolucio n"~" 6, de 
1984-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arL 42, inciso VI, da Constituíção, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 19B4 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito no vllllor de Cr$ 
1.993.562..894,21 (um bilhão, novecentos e noventa e 
três iõilhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oito«n~ 
tos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centa
vos). 

O Senado_ Federal, resolve: 

Art. 1~> É o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, d6-fl de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar opei'ação de crédito no valor de Cr$ 
l.99J.562.-894,21 (um bilhão, novecentos e noventa e três 
milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos), cor
respondente u 401.611,41 ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 4.963,91 (quatro mil, nove
centos e sessenta e- três cruzeiros e noventa e um centa
vos), vigente em agOsto/83, junto- à Caixa Econôtriicà 
Federnl, esta na qualidade de gestora do _Fundo de 
Apoio ao- Desenvolvimento Social- FAS, destinada a 
finunciar a realização de obras _e aquisição de equipa
mentos para o Sistema Penitenciário do Estado, obedeci
dus as condições admitidas pelo Banco Central do B_rasil, 
no respectiVo prOcesso. 

Art. 29 Esta ResOlução entra em Vigor na data de 
suu publicação. 

PARECER N• 140, DE 1984 
Da Comissão de Reda~ão 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 10, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A C o missilo apresenta a redação final do Projeto de 

Re~oluçãÕ n~' 10, de 1984, que auto-riza a Prefeitura Mu
nicipal de Barra do Garças (MT), a elevar em Cr$ 
142.525.106,91 (cento e quarenta e dois milhões, qui-
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nhentos e vinte e cinco mil, centoe seis cruzeiros e noven~ 
ta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio-de 1984.- Passos Pôr
to, Presidente -Jorge Kalume, Relator- Alberto Silva. 

ANEXO AO PARECER No 140, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n9 10, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso vr,- da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO No , DE t984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças, Estado de Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 142.525.106,91 ( cen
to e qunenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cin
co mil, cento e seis cruzeiros e noventa e um centa~ 
vos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l'l' t a Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças, Estado de Mato Grosso, nbs termos do art. 29 
da Resolução n9 9~ de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no 
valor de Cr$ 142.525.106,91 (cento e quarenta e dois lni~ 
lhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e seis cru:Zei~ 
ros e noventa e um centavos), correspondente a 
26.462,93 OR TN, considerado ·o valor nominal da 
ORTN de CrS 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e 
cinco cruzeiros e oitenta e quãtro Centavos), Vigente em 
setembrof83, junto à Càíxa Económica Federal, esta nã. 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, destinado à implantação de gale-
rias de águas pluviais, naquele M unfcíplo, Obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 141, DE 1984 
Da Comissio de Redação 

Redatã,o Fill!ll do Projeto de Resolução nl' 12, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de 
Resolução n~' 12, de 1984, que autcirízit a prefe1tufii-Mu-
nicipal de Santos (SP) a elevar em CrS 387.370.186,71 
(trezentos e oitenta e sete milhões, trezentos e setenta 
mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e- setenta e um centa
vos) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1984 . ..,...... Pãssos Pôrto, 
Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 141, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n9 12, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal, ap,rovou, nos ter
mos do <trt. 42, inciSo VI, da Constituição, -e- eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No -,DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
'l"alor·de Cr$ 387.370.186,71 (trezentos e oitenta e 
sete milhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta e 
seis cruzeiros e setenta e um centavos). 

O Senado FedCral resOlve:-

Art. 1"' 1: a Prefeitura Municipal de Santos, Estado 
de São Paulo, nos termos do _art. 29 da Resolução n~' 93, 
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de li de outubro de 1976-, do Senado Federal, a~torizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
387.370.186,71 (trezentos e oitenta e sete milhões, trezen
tos e setenta mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e setenta 
e um centavos), correspondente a 71.923.82 ORTN, con
siderado o vafor_nominal da ORTN de Cr$ 5.385,84 (cin
co mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e oitenta e 
quutro centavos), vigente em setembro/83, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocfB.l - FAS, 
destinada à realização de obras de drenagem e assenta
mento de meios-fios e sarjetas, naquele Município, obe-
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brusil, no respectivo processo. 

Art. 29_ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçào. 

PARECER No 142, DE 1984 
_Oa Comissão de Redaçiio 

Redação final do Projeto de Resolução n9 14, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A ComissãO apresenta a redação final do Pfojeto de 

Resolução n~>_l4, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Várzea Grande (f'v!T) a elevar em Cr$ 
1.794.TI5.000,00 (hum bilhão, setecentos e noventa e 
quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1984- Passos Pôr
to," Preside!"! te- Alberto Silva, Relator_-Jorgc Kalume. 

ANEXO AO PARCER No 142, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 14, de 
1984 ~ 

Faço saber c{ue o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No ,DE 1984 

-Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grau~ 
de1 Estado do Mato Grosso, a contratar operação de 
cré~ito no valor de Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão, 
setecentos e noventa e quatro mHhões, trezentos e 
quinze mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
ArL 19 É a Prefeitura, Municipal de Várzea Grande, 

Estado de Mato Grosso, nos termos do-art. 21' da Reso
lução n~' 93, de 11 de outubro de t 976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CrJ 1.794.315.000,00 (um bilhão,-setecentos e noventa -
e quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros), cor
respondente a 500.000 UPC, considerado o valor nomi~ 
na! de UPC de CrS 3.588,63 (três mil, quinhentos e oitenM 
ta e oito cruzeiros e sessenta e três centavos), vigente no 
segundo semestre de 1983, junto ao Banco do Estado de 
Mato Gross~ S.A;, este na qualidade-de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado 
à implantação do Projeto CURA, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 bEsta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- As re~ações 
1'inais lidas vão à publicação. 

Sobre u mesu, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1"'-S..ecrctário. 
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São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 55, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação final do Projeto de Resolução n~> 6, de 1984, que 
autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do S-ul a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.993.562.894,21 (um bilhão, novecentos e noventa e três 
milhões. quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
noventu e quatro cruzeiros e vinte e um centavos). 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1984.- Jorge Kalume. 

R!;:QUERIMENTO No 56, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento ln terno, requei
ro dispensa de publicaçi.1o, para imediata discussão e vo~ 
taçüo, da redução do Projeto de Resolução nl' 10, de 
191:!4, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças ( MT) a contratar operação de crédito. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1984.- Senador Bene
dito Canelas. 

REQUERIMENTO No 51, DE 1984 

Nos te!"mos do art. 3.56 do Regimento interno, requei-_ 
ro diSPensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redução final dó PrOjeto de Resolução n~' 12, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CrJ 387.370.186,71 (trezentos e oitenta e sete 
milhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta e seis 
cruzeiros e setenta e um centavos). 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1984.- Jorge Kalume. 

REQUERIMENTO No 58, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro de dispensa publicação, para imediata disCussão e vo
tação, du redação final do Projeto n~> 14, de 1984, que au
toriza a Prefeitura Municípal de Várzea Grande (MT) a 
contratar operação de crédito. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1984. -Benedito Cane
las. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovados 
os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das re
duções finaís_ anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n9 6/84. (Pausa.) 

Não havendo quem queíra discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos._(Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discus
são a redação final do Projeto de Resolução n9 tO, de 
1984. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se 
agora, ii. discussão de~ redação final do Projeto de Reso
lução n9 12, de 1984. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerM 
radU. 

Em votação. 
Os- Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
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Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discus
são a redação final do Projeto de Resolução n-1' 14, de 
1984. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutHa, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
O Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promUlgação. 

O SR. Presidente (Moacyr Dalla) - Passaw_se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em primeiro turno (apreciãção prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do nl' 280, de 1980;-de autoria do Senador Itamar 
Franco, determinando qu6 a Ordem dos Advogados 
do Brasil opíi"1e .sObre a escolha de magistrados que 
devam integrar Tribtmais com jurisdição em todo o 
território nacional, tendo 

PARECER, sob n"' 634, de !983, da ConliS-sào 
-de Constituição e Justiça, peta inconstitucio

nalidade, com voto vencido do Senador José Igná
cio Ferreira. 

Em votação o projeto qua-nto à constitucionalidilde. 
Os Srs. Seiiadõres que o aprov-am permiriC:çanl- senta

dos. (Pausa.)_ 
Rejeitado. 

O Sr. Hélio Gueiros -Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Vai-se pro-
ceder à verificação requerida. (PauSa.) -

Sendo evidente a falta de núrriero, a Presidência, nos 
termos regimentais, irá sUspender a sessão por dez ( 10) 
minutos para convocar ao plenário os Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 50 minutos a sessão é rea-
berta às 16 horas e 02 minutos. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a votação da matéria 
fica adiada para a próxima sessão. 

Em razão disso, a ffiatériã constante do item 2 da pau
ta, constituída do Projeto de Lei do Senado n~> 21/83, fi
ca, também, com a votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em tumo único, do Projetõ-de Lei da 
Câmara n9 11, de 1977 (n"' 1.203/73, na Casa de ori
gem), que acrescenta incisos ao art. 87 da Lei n~' 

4.215, de 27 de abril de 1963, que "dispõe sobre o 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil", ten
do 

PARECER, sob n9 933, de 1982, da Comissão 
de Constituiçio e Justiça, favorável, com Emenda 

que apresenta de nl' 1-CCJ. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Hélio Cueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• t.em a 
palavra. 

DIÃRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seçào ii). 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PAPara discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

O projeto de lei que obteve parecer favorável da Co
missão de Constituição e Justiça é uma proposição que 
admite a punição, com a pena de suspensão, para os ad
vogados que retêm, ilegitimamente, processos em seu po
der. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, Srs. Senadores de 
que é totalmente inadequada uma punição ao advogado 
feita pelo Juiz, dentro da lei da Ordem dos Ãdvogados. 
O_ Estatuto da Ordem dos Advogados é uma lei que deve 
ser-exclusivamente do interesse do advogado e o órgão 
que pune, que aprecia, que analisa é o Conselho da Or
dem. Esse dispositivo poderia ser, talvez, incluído no Có
digo de Processo Civil. Aí estaria adequado o juiz, verifi
cando que um advogado retém um processo além do 
prazo regulamentar, impor uma punição. Mas, colocar 
dentro do Estatuto da Ordem dos t\dvoga~os esse dispo
sitivo que permite ao juiz, como se fosse ~ma peça do 
mecanismo da Ordem, punir advogados por infração à 
lei, o Estatuto da Ordem me parece totalmen~e imperti
nente e inadequado e não t'em razão de ser. 

Sei, Sr. Presidente, que a intenç~o do legislador foi 
-boa, pOr que, realmente, um dos entraves na Justiça, no 
Poder Judiciário, é o abuso de certos advogados na re
tenção dos autos que lhes são entregues. Mas, não se 
deve-isso fab-ricar um tipo de puníÇio lotalmCnte imper
tinente. 

Nestas condições, Sr. Presidente, 6u me manifesto 
·co'ntrariamente ao projeTo, -porque enteildo que é total
mente inc<ibível a presença Oo juiz no Estatuto dii Ordem 
dos Advogados do Brasil. Vou-me manifestar contrário 
e, lamentavelmente, como não há número, eu acho que a 
votação terá que ser adiada para outra oportunidade. 
(Muito bem!) 

O _SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Continua 
em disCUssão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo que:m peça a palavra, encerro a discus
são. 

A votação fica adiada por falta de -quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4: 

Discus_são, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 13, de 1979 (n~' 4.907 (78, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafos ao art. 20 e dá nova 
redação ao art. 586, ambos da Lei n'i 5.8_69, de II de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), tendo 

PARECERES, sob n9s 96 e 97, de 1982, das Co
missões; 

de Constituição e Justiça, pei-;: -~~nstitllciona!ida
de e juridicidade e, quando ao mérito, contrário; e 

de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são._ 
Encerrada a discussão, a votação fica adi<i.da por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 5, de 1981 (n~' 3.035/SO, na Casa de ori
gem), alterando o art. I"' da Lei n~" 6.226,de 14 de ju
lho de 1975, q!J-e dispõe sobre a contagem recíproca 
de tempo de serviço público federal e de atividade 
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 971 e 
972, de 1981, das Comissões: 

-_de Segurança Nacional; e 
- _de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-lo, d-eclaro-a encer
rada. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara -n~" i O, de 1981 (n"' 1.529-/79, na Cas-a de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 
355, de 1981, das Comissões-: 

- de Legislaçio Social; e 
- de Finanças._ 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não- havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A-vofa(;ão 'fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador Mãrio Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, estamos no mês de maio. O mês de 
maio, em nosso País, é considerado o mês de Maria e o 
mês das flores. Andando pelas avenidas e praças desta ci
dade~ temos. ficado extasiado com as grinaldas coloridas 
que cobrem as paineiras desta jovem e encantadora cida
de,--n-o viÇú e fulgor do primórdio dos anos. 

Vendo as flores que engalanam as copas das paineiras 
e que enfeitam a nossa cidade, Iembro·me que as flores 
estão intimamente relacionadas com as pessoas huma
nas. ElaS fazem parte da relação humana nos momentos 
de alegria, de dor, de tristeza e de emoção. Inspirei-me 
nas flores, cOino um dos elementos de relação humana, 
para hoje, no dia 3 de maio, fazer um registro -especial 
das relações, nesta Casa do CongreSso Nacional, entre 
funcionários da Casa e os Parlamentares, que aqui, pe
riodicamente, vêm exercer os seus mandatos. 

Quero me referir, Sr. Presidente, ao dia 3 de maio, o 
dia de uma classe laboriosa, que no silêncio de seu traba
lho nos ajuda aqui, não só-no cotidiano, mas no marcar 
de cada segundo de nossas existências, registrando os 
momentos mais simples de nossas palavras e atê os mo
mentos mais emocionant-es que tem vivido esta Casa do 
Parlamento brasileiro. E não só esta Casa, o Senado da 
República, mas também a Câmara dos Deputados, mor
mente quando ambas se juntam para formar o Congres
so Nacional. 

Hoje, Sr. Presidente, é o Dia do Taquigrafo, 3 de 
maio. E um dia dedicado, à taquigrafia como tantos ou
tros dias que registram datas de profissionais liberais. 

O Sr. Henrique SantUlo - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. M~RIO MAIA- Com muito prazer ouvirei o 
nobre _Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- Pedindo, inicialmente, des
culpas pela interrupção, quero solidarizar-me com o dis
curso de V. Ex•, congratulando-me com os nossos taquí
grafos do Senado Federal. Como !~'Secretário, como um 
dos responsáveis pela administração da Casa no momen
to, querO deixar aqui o meu depoimento extremamente 
favorável aos nossos traquígrafos, à direção da Taqui
grafia, bem como a todos aqueles que, com muita difi
culdade- eu sei que é um trabalho extremamente difícil 
este - com muita dificuldade exercem, descrrlpenhain 
com mestria. com elogios a sua missão, a sua função. 
Gostaria, portanto, que V. Ex• me permitisse juntar as 
minhas palavras como um dos responsáveis pela admi-
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nistração do Senado Federal, pela parte administrativa 
desta CaSa, às Palavras de Congratulaç-.lo de V. Ex• pelo 
Dia do Taqüígtafo. 

O SR. MARIO MAIA- Regisfro õ aj:iãrte-de V. Ex•, 
com muito prazer, no meu modesto discurso, e o faço 
com a satisfação maior de estar registrando n-ão s•fO 
ponto de vista de sua emoção pessoal, como o sentimen
to unânime da Mesa do Senado da Repóblica, que sei 
perfeitamente, tein o pensamento reconhecido por esse 
trabalho silencioso que estes nossos colegas, permiti:i!Tt
me os taqufgrafos que assim os trate, nos-prestam regis.:. 
trando não só as nossas palavras-, mas m-uitas vezes as 
nossas emoções. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Almir Pinto, com 
muito prazer. 

O Sr. Almir Pinto - Nobre colega, Senador Mãrio 
Maia, V. Ex' acabou de receber o aparte mais impottan~ 
te que se poderia dar nesta Casa, exatamente o aparte dõ 
Senador Henrique Santillo, 19 Secretário do Senado Fe
deral, aquele, por conseguinte, responsável pela parte 
administrativa do Senado Federal e que está i:tutoriza,!fo 
a dizer aquilo que ele afirmou e que nós subscrevemos 
por entendermos que a Taquigrafia cumpre religiosa
mente o seu dever. São pessoas operosas, que pegam as 
nossas palavras e, em silêncio, cõrrio disse V. Ex~ vão re
gistrando fielmente o que nós vamos pronunciando. Por 
conseguinte, nobre Senador Mário Maia, desejo me soli~ 
darizar com V. Ex• nesta homenagem muito justa e me
recida que presta à Taquigrafia do Senado-e diz.er_a V. 
Ex~ isto é um reconhecimento pelo que todos eles faz.em 
para bem interpretar e registrar os nossos pensamentos. 
Obrigado a V. Ex• -

O SR. MÁRIO MAIA - O aparte de V. Ex.• se junta 
ao meu discurso para enriquecê-lo. Quero dizer a V. Ex.• 
que, desde que cheguei a esta Casa, a minha preocu~ 
pação sempre foi entre as grandes preocupações que se 
tem com os problemas nacionais, atravessar esse rio que 
parece existir entre nós, aqui na tribuna, aqui no ple
nário, e os taqufgrafos que ficam em frente a nós, naque
la mesa, registrando os nossos pronunciamentos. Apesar 
de ser estreita a distância entre nós e eles, me parecia, 
pela minha timidez, pela minha falta de conhecimento 
do andamento dos trabalhos, principalmente pelo fato 
de que eles estão sempre ocupados em nos ouvir e regis
trar as nossas palavras e o nosso pensamento, parece até 
que existe ·nesse cOrredor, um m-uro que se tenha que 
atravessar para falar com as pessoas. Então, eu fiquei 
imaginando, por algum tempo, çomo conversar com os 
taquígrafos, como me relacionar com eles, humanamen
te, como tratar com eles, saber de nome de cada um, co
nhecer os seus problemas e pensar que eles são pessoas 
como a gente, não são entes apenas escreventes, mas são 
entes pensantes, são entes que têm alegria, tristeza e dor, 
e que, muitas vezes, registrando o nosso pensamento, es
tão às vezes com:ordes conosco ou desacordes com nós 
outros, mas sempre numa atitude ética que não se dá 
para notar na feição de cada um de qualquer partidaris
mo que seja. Portanto, eles são isentos de paixões, embo
ra dentro do coração de cada um e da consciência de 
cada qual exista um cidadão que pensa, que torce por 
este Brasil, que sentem as mesmas emoções que nós ou
tros nos momentus em que esta Casa serve de teatro aos 
mais pe..c;ados e emocionantes debates. 

O Sr. H~tio Gueiros- Permite~ me V. EX' um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com muita satisfãÇãO, ouço 
o aparte do nobre Senador Hélio Gueiros. 

O&. Hélio Gueiros- Nobre senador Márío Mala, 
desejo, tanto em nome da Liderança do PMDB, even
tualmente, exercida por mim neste momento, comu em 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL (Seção 11) 

meu nome pessoal, associar-me às merecidas homena
gens que V. Ex' presta, hoje, à classe dos taquígrafOs. O 
sefVi&~r público, embora injustamente na maioria dos 
cac;os, é sempre tomado como uma pessoa preguiçosa, 
desidiosa, negligente e iaté há muita anedota e brincadei
ra a re_speito disto. Mas dentro dest_e qua?ro doservi~or 
público, nobre Senador Mário Maia- e quero me refe
rir "precisamente aos taquígrafos que exercem suas ativi
d~des no setor público- é evidente que o único que- ilão 
pode ser negligente, preguiçoso, desidioso, _é o taquígrafo 
de um parlamento, do S~nado Federal. Ele tem q:t,~e dar 
;anta do recado no ato, porque a maioria dos parlamen
tares, assim que acaba de pronunciar o seu discu~so, cor
re logo para taquigrafia a fim de rever os originais e fazer 
alguns acertos e alguns consertos. Então, verifis:a V. _Ex• 
que -é O típo· do servidor que não pode descansar, não 
pode deixar para amanhã absolutamente; ele tem que 
cumprir o dever dele no ato, na hora.E se todo mundo 
no Brasil, nobre Senador Mário Maia, cumprisse o seu 
dever imediatamente, urgentemente, já, como faz o ta~ 
quígrafo, tenho a impressão que muitas mazelas, prejuí~ 
zos e problemas brasileiros, se não estivessem resolvidos, 
estariam pelo menos equacionados. De modo (Jue acho 
muito justa a homenagem que V. Ex• presta aos taquí
grafos. V._ Ex~ falou de um rio que talvez existisse entre 
os parlamentares e os taquígrafos. Admito que exista 
isso porque eu também sou um elemento muito discreto 
e retraído nesse relacionamento, mãs isso não deve signi
ficar que não exista da minha parte a admiração e a esti
ma para com esta _classe. Eu fico mesmo impressionado 
(quando, às vezes, folheio o Diário do Congresso) com a 
caPacidade, a eficiência, a justeza com que os nossos dis
Ctirsos e os nossos apartes são apanhados pela taquigra~ 
fia. Acredito mesmo que da parte dos taquígrafos, talvez 
não haja quem mais nos conheça do que eles, porque são 
pessOas -inteligentes, devem surpreender melhor em to
dos nós as nossas eventuais virtudes, mas também os 
nossos perniiiitentes defeitos e prejuízos; creio qu-e eles 
tê~_ a gra~de capacidade de avaliação do nosso trabalho. 
big"o isto tudo somente para associar-me ao testemunho 
de apreço que V. Ex• presta neste momento aos taquígra~ 
fOS-e, também, mostrar que nós aqui estaremos sempre 
na dependência deles, porque, na verdade, nobre Sena
dor Mário Maia, se não fosse esse z~lo, ~s_:_ cl!idado, 
essa Capacidade de registrar os nossos pronunciamentos, 
como eTQ todos os parlamentos do mundo, a História da 
Humanidade talvez não pudesse ser bem contada. Sem~ 
pre me admirO quando apanho os Anais do tempo do 
Império e verifico que, desde àquela epoca os taquígra
fos já estavam ali anotando e registrando .tudo. E só pOr 
causa Cessas anotações e dos registras, feitos p.elos taquí
grafos, é que verificamos que os problenias brasileíros 
são sec.ulares, quase sempre são os mesmos, porque aí es
tão as_ notas taquigráficas pára mostrar que há longos e 
longos anos o Brasil vem lutando para superar quase 
sempre os mesmos problemas. Era o-aparte que deseja 
fazer ão diSCurso de V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço o aparte de V. 
Ex•, e digo mesmo que ai da História se não fosse o pro
cesso descoberto pelos nossqs avoengos, que se perdem 
ao longo do passado, ao terem inventado, wiado, pela 
sua ciência e iarú:, esse processo de registrar Por sinais, 
rabiscos, arabescos, as fonações, as palavras ou mesmo 
os grupos de palavras que, de outra forma, seriam leva~ 
das ao vento e não registradas na História. 

O Sr. M8rcondes Gadellia --Permite V. Ex~ um 3pãr~ 
te? 

O SR. MÁRIO MAIA- Já concederei õ aparte a V. 
Ex'. com muito prazer. Permita-me, apenas, c~mcluir 
este meu radoCfnTO; 

Comparo o trabalho laborioso dos taquígrafos ao tra~ 
balho das formigas, não no poder destrutivo das saúvas, 
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mas à obstinação do trabalho das formigas iiaquilo que 
elas tê~ de ni-ais admirável para a inteligência humana: a 
persistênci.a, a coragem e o incarisável trilhar para levar, 
desde a origem do corte da folha, até ao seu esconderijo 
nas anfractuosidàdes da terra onde ela vai colocar as fo
lhas parã, então, cultivar os cogumelos que servirão à 
s~ua afimentação e às suas larvas. O taquígrafo é como a 
formiga: ele, laboriosamente, durante as nossas ativida
des, vem e a gente o vê como se fosse foiiníguíilha; áe 
Quando em QUando vem um, apanha a sua folha, os frag
mentos de nosso pensamento e ele, mais do que as formi
gas, como verdadeiro pedaço de JY()SSO pensamento, vol
ta para o seu gabinete e lá traduz aqueles sinais, 
transformando-os em letras convencionais ca_pazes de se
rem lidãs-p-c;r-q-ualquer um de nós, ou por qualquer pes
so~ que depois queíra saber do nosso pensameto. 

Portanto, é um trabalho laborioso, que nós respeita
mos imensamente; temos grande estima e agradecimen
to. Ê por isso que_ estamos nesta tr_ibuna, hoje, com a 
n-oSsa pafavra descolorida!_ modesta, para deixar registra
do nesta Casa, mais-uma vez, este apreço, este reconheci
mento que nós- todos, parlamentares das duas Casas do 
Congresso Naci:onar- e faÇo extirisivo esta homenagem 
também aoS taquígrafos da Cãrfiára dos DepUtados -, 
este apreço que temos por esta classe laboriosa, queres~ 
peitamos e queremO~ tanto bem. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Marcondes Ga
delha. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Mário 
Maia, que·ro lambém associar-me a V. Ex~ nesta justa 
homenagem que presta a este.anôninio trabalhador, de 
cujos punhos escorre o fluxo da História. São todas as 
paixões de um povo, todas as esperanças, todas as frus
trações, todas as expectativas, toda a sua criatividade 
que fica re8íStrãda-- nesses grafismos apressados. São 
grandes momentos da nt?ssa História, são instantes, tam
bém, de depressão nacionaf que ganham as cores irre
corrfveis. e o rigor da verdade, que deles necessariamente 
se exige.~ interessante, nobre Senador Mário Maia, que 
ainda hoje- depois dos avanços, da técnica, da miCroe
letrônicã,-de todos os sistemas de gravação e de registro 
- o taquígrafo é a peÇa fundamental e decisiva no esta
belecimento da verdade histórica, e no deslinde de tudo o 
que se diz nesie plenário e no plenário das duas Casas, 
evitando-se que por um deslise, evitando~se que por uma 
falha 'de acústica, evitando-se que por um erro de inter
pretação, à·s vezes~- d ·sublime dê um passo na direção do 
ridículo. São eles os fiadores, nobre Senador Mãrio 
Maiã,-da responsabilidade do trabalho que é executado 
nestas Casas. E, com tanta carga de responsabilidade se 
mantém nliina humildade extrema, à semelhança dobe
neditino de Bilac que trabalha silenciosamente, juntando 
peça Com peç_a_ de cada quebra-cabeça, em que muitas ve
zes se torna a algaravia do plenãrio, de tal maneira, que 
depois de apresentado o texto, que depois de pronta a 
proposta, llele se esconda, nele fique oculto, precisamen
te, o ·seu esfoiço, preCisamen-te, a rudeza do suor gasto. 
Mui to obrigado a V. Ex•, e meus parabéns aos taquígra
fos. 

O SR. MÁRIO MAIA- Eu ê que agradeço a V. E;<' 
pelo aparte que enriquece o nosso discurso, no registro 
do o-ia do Taquigrafo. ?. V. EX• tocou em um ponto que 
acho muito importante_. APesar de toda a tecnologia que 
oferecem hoje, os meios eletrônicos,_ os -mkrocomputa
dores, os microprocf:ssadores, os gravadores de todos os 
tipos, não substituíram, absolutamente, o trabalho do 
taquígrafo, aperlas i:tnipliaram a sua ação, talvez se trans
formaram o seu punho mais extensivo, os seus segmen
tos, os seus membros mais longos. Mas, absolut~mente, 
liã-o -conseguiram, até hoje, substituir a ação do frabalho 
humano, mesmo porque essas aparelhagens, quando são 
usadas. são manipuladas pelos taquígrafos muitas vezes, 
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e nem as máquinas teriarrl,-õ que e·esseOCial, o calor hu
mano que tem aqueles que registram os nossos pensa
mentos ao colher palavra por palavra, frase por frase, 
quando BPs queremos expressar, no mulambo da língua 
paralítica, todo o calor de uma idéia que se forma riõ es
condido, no obscuro de nossa consciência, corito diria 
Augusto dos Anjos. Portanto, ê com muita satisfação 
que faço este registro. E gostaria de, juntamente conl.ele, 
fazer algumas gravações do histórico desse processo, 
dessa arte, ou dessa ciência mesmo, a começar com as 
duas palavras que significam a mesma coisa, a taquigra
fia ou a estenografia. Não sei como os taqulgrafos gos
tam de se referir à sua especialidade, se como taquígrafos 
ou estenógrafos. 1:: que as duas palavras, significando a 
mesma coisa, têm os prefixos gregos ligeiramente dife
rentes, porque tachus, todo mundo sabe, que é_velocida
de ligeira, egrajJho, grafia, _ê escrever ligeiro;CstCilõs vem 
do prefixo grego estenós que quer dizer escrever com 
força, no sentido de ser rápido, de ser ligerro, de ser ace
lerado. Mas de qualquer forma é um processo ou arte de 
escrever com rapidez. Taquigrafia compreeiJde um con
junto de sinais convencionais, sintéticos o ii ã.brevtã.dos · 
porque se representam os sons, as palavras, os grupos de 
palavras, permitindo realizar uma escrita rãpidã, senôo 
útil especialmente para tomar notas de ditados, de trans
crever discursos, com a mesma rapidez com que se fala. 
A taquigrafia, como é notório, tem grande ãplicação nos 
parlamentos, nos congressos, nas conferências, enfim, 
em todas as reuniões onde se desejam registrar os impro
visos de oradores ou os _.debates sobre os mai!> variados 
assuntos de que é capaz de discutir a inteligência huma
na. A habilidade do taquígrafo no niane}o áas palavraS, 
chamadas palavras-padrão, que correspondem na técni
ca convencional a 1,8 sílabas por segundo, varia desde a 
coleta de 70 palavras por minuto, suficientes nos escri
tórios comerciais e nas coversas informais, até 180 ou 
mais palavras por minuto nos apanhados de sermões, 
conferências oU discurSos, conforme a bradifasia de um 
Mário Ma1a ou, então, a "taquilalia" de um Antônio 
Bresolin. 

E muito antiga- a -origem da taquigrafia ou ·estenogra
fia; empregou-se na antigLtidade greco-romana para ano
tação de discursos e dissertações de filósofos __e_ oradores. 
Ela foi muito utilizada por Xenofonte, o célebre filósofo, 
historiador e militar grego. 

Entre os latinos, Enio organizou cerca de mil e. cem 
abreviações e sinais, mesmo que fossem arbitrãriOs, -para 
usar nas an_otações taquigrâficas. A figura mãxima d~ ta
quigrafia romana foi um escravo- de Cícero, chamado 
Marco Túlio Tirão, cuja a influência ê sentida atê os nos
sos dias. 

O Cristianismo naScente deu um grande impulso à es
tenografia ou taquigrafia, com a necessidade teológica· 
de registrar exatamente os pronunciamentos, quer dos 
representantes do espírito religioso ortodoxo, ·quer dos 
opositores. 

A arte taquigrãfica foi exercida por diversas figuras 
emirienteS da nova religião, destacando-se, entre essas fi
guras singulares, a figura de São Cassiãno, o qual é cOn
siderado o padroeiro dos taquígrafos profissionais. 

Os métodos taquigráficos evoluíram e se diferencia
ram, ao longo do tempo, em três ramos principais: o mé
todo geomêtrico, que consiste em anotações ou traços de 
forma geométrica; o_mêtodo cursivo, que consiste "f1S. es
tilização dos traços da escrita comum; e o método misto, 
que consiste na síntese ou fusâo dos doi~- primeíros. 

Na Inglaterra, Jotin Willis, que viveu de 1575 iT621;-· 
criou o _sistema taquigrãfico e geométrico, aperfeiçoado 
por Samuel Taylor. Na França, a taquigrafia foí iriícíada 
por Charles Thêvenot, Théodor Pierre Bertin e André 
Prévost e aperfeiçoada por Delaunay e Duployé, cujo 
sistema geométrico está niuito difundido no Brasil. 

O método de_ Ângelo Marti teve grande difusão na Es
panha, depois, foi adaptudo em Portugal para o portu-
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guês e, hoje, tem grande a_ceitação, prindpalmente, nos 
países de língua portuguesa. 

Divàsos sistemas surgiram na Alemanha, na Áustria, 
inclusive o sistema cursivo e etimológico- de Francisco 
Xavier Gabelsberger, considerado um dos mais perfeitos 
existentes. _ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e meus amigos TaquJ
grafos. 

Transcorre, hoje, o Dia do Taquígrafo, datã. vinculada 
aos primórdios da vida constitucional brasileira quando 
da instalação da primeira Constituinte; em 3 de maio de 
1823, taquígrafos brasHeiros exerceram pela primeira vez 
em nossa terra esta dignihcante e importante funçãO téc
nica. Isto, graças a José Bonifácio de Andrada e Silva, o 
"Patriarca da. Independência", que, no ano anterior, 
mais PreciSamente, no dia 16 de agosto de 1822, insti
tuíra os cursos de Taquigrafia no Brasil, íiicumbindo o 
Oficial de Secretaria de Estrangeiros, Izidoro da Costa e 
Oliveira Júnior, de preparar profissionais para captar os 
debates do Parlamento nacional organizado após a Inde
pendência. 

As palavras voam, diziam os antigos, mas os escritos 
permanecem, para a perpétua memória dos fatos. E den
tro das técnicas modernas destinadas a passar para a vir
gindade do papel branco as palavras fanadas, a Taqui
grafia avulta pela sua precisão e fidelidade na perpe
tuação histórica do pensamento humano. 

Alan Viggiano, ilustre Taquígrafo-supervisor desta 
Cas.a, e romancista de mérito, traçando a traje~ória desta 
maravilhosa, técnica, observa que ··dos símbolos icono
gráficos dos egípcios e assírios - uma possível técnica 
taquigrática, sem possibifidade de. comprovação -·aos 
modernos aparelhos de graVação; a captaÇão de debates 
pouco evoluiu, verticalmente, embora se possa dizer que, 
no plano horizontal, os sistemas eXperimeOtafarri; nos 
últimos trinta anos, uma democratização salutar, que de
terminou, paradoxalmente, um impasse para cujo deslin
de toda a inteligência precisará ser mobilizada". 

São, ainda, daquele ilustre técnico essas ~palavras, 
referindo-se aos árduos trabalhos dos taquígrafos do 
Co_ngresso Nacional: ··numa Capital como a nossa, 
c-êreOi"o das decisões em Urif País de noventa e seis mi
lhões de habitantes, registra-se depois de uma avaliação 
superficial e otimista - um déficiT constante de meia 
centena de elementos qualificados para a cúpula dessa 
modalidade profissional. Com a instituição do piincíp(o 
constitucí~nal da paridade de vencimentos entre qs três 
Poderes e o conseqüente brain-draim interno, a situação 
entrou em termos de beco sem saída". 

Não obstante constituír-se num sistenia ·mais dispen
dioso do que o da gravação eletrônica no apanhamento 
de debates, conferências, palestras, etc., a Taquigrafia 
excede cm valõr a este último, pela rapidez e perfeiÇão, já 
que nele o concurso humano ê mais patente e decisivo, 
acabando por entregar as notas taquigráficas âe uma 
forma mais acabada possível, muitas vezes burilada, pro
porcionando, destarte, uma publicação mais acessível â 
posteridade em forma de periódicos ou de A[lais. 

Eu acrescentaria ao texto, Sr. Presidente, mais legíti~ 
ma, porque; muitas vezes, nós estamOs falando ao micro
fone e os taquígrafos, na sua acuidade auditiva e na con
centraÇão_ do seu pensamento no que está ocorrendo 
dentro do plenário, eles, muitas vezes, captam não só a 
voz daqueles que falam através dos microfOnes- comõ,-de 
quando em quando, estão captando frases ou palavras 
que nós pronunciamos fora da sistemática eletrônica. 
Daj, nós afirmamos que esse registro, por mais perfeita 
que seja a máquina, ela não consegue fazer; só a pessoa 
humana, só os taquígrafos. 

É a contribuição do homem que faz com Cj_Ue o faquí; 
grafo imprima as qualidades humanas ao trabalho cap· 
tado, que a máquina, obvia_mente, é incapaz de transmi
tir. 

Atualmente, com o aumento dos membros das gran
des assembléias e colegiados, a tarefa de captação de de; 
bates vai-se tornando extremamente complexa, na medi-
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da em que se tornam mais complicadas e participativas 
as intervenções dos interlocutores dessas ,assembléias. 

Por isSo mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cabe 
destacar, no dia de hoje, destinado aos taquígrafos brasi
leiros, a sua atuação sobremodo meritória, por quanto 
não haverá, talvez, outra função pública que esteja, 
como a taquigrafia, tão exposta ao desgaste fJsico e emo
cional. Daí por que, como muito bem nota Alan Viggia
no, "a contagem de tempo em minutos, a premência da 
entrega e, mais ainda, a matéria-prima a ser tfabalfiada, 
pressionam de tal forma os elementos dessa classe profis
sional, que raramente sua resistênCia vai a]êm· dOs quinze 
anos de serviço". 

Gostaria de transcrever, aqui, as palavras do ex
dpputado, ex-jornalista e catedrático da faculdade Na~ 
clonai de Medicina, Maurício de Medeiros, a propósito 
da função de taquígrafo: "Trata-se, diz este ilustre médi
co, de função exercida sob a múltipla pressão do tempo: 
na ~crita, na tradução e na correção - circunstância 
que 'não permite ao profissional chegar à época da apo
sentadoria com a plena capacidade dos primeiros- anos, 
nem no estado de decadência tisica normal das pessoas 
de igualdade." 

Sr. Presid_ente, o Senado Federal Feder;1l _pode 
orgulha~se cfe contar em seUs quadfos com uma equipe 
de taquígrafos de primeiríssima qualificação, incumbi
dos que estão da execução de serviços ·de captação de 
nossos debates, no plen~rio e nas Comissões técnicas, 
apoiados por um eficiente elenco de funcionãrios admi
nistrativos, encarregados da execução de serviços de da
tilografía-, -x_~-fox· e serviços auxiliares. 

O taquígrafo, Sr. Presidente, ê um proflssional raro e, 
pela sua esmerada formação técnica, merece uma remu
neração condigna. É por isso que os congressos, con
venções e siminários, cujos organizadores dispõem de 
verbas limitadas, geralmente não pode contar, como te
mo~ a felicidade de dispor de uma equipe qualificada 
para preparar os seus Anais. 

Bem avisado, pois, andou o nosso eminente patriarca 
da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, ao 
determinar a introdUção oficial da taquigrafia rio no 
Brasil, cuja portaria criadora das primeiras aulas desta 
difícil arte desejo ler, neste momento, em seu inteiro teor, 
para que fique consignada nos nossos Anais, no dia con
sagrado ao3 nossos laboriosos taquígrafos: 

"M.anda Sua Alteza Real o Príncipe Regente, 
pela Secretaria dos Negócios Exte:riores, partiCipar 

. ao O(Jcial maior Simeão Estellita Gomes, que o 
mesmO Augusto Senhor houve por bem encarregar 
ao Oficial da mesma Secretaria, Isidoro da Costa 
Oliveiú Júnior, de reger temporariamente uma aula 
de taquigrafia, que mandou abrir, não devendo por 
isso ser estran_hada a falta de sua resistência na Se
cretaria respectiva, nas horas em que assim se acha 
ocupado. E ordena o mesmo Senhor que da mesma 
secretaria se faça a mencionada aula taquígrafica os 
fOrnecimentos rigorosamente indispensáveis ao seu 
expediente. Paço, 16 de agosto de (822. (a) José Bo~ 
nifácio de Andrada e Silva. 

Sr. Presidente, ao ensejo desta data tão grata a todos 
nOs, representantes de nossos Estados nesta Casa, não 
pOdia fuitar-me de cumprir o dever de homenagear, na 
pessoa de D. Dalva Ribeiro Vianna, Diretora da Subsé
cretaria de Taquigrafia do Senado, todos os competentes 
e abnegadOs taquígrafos que, com tanto desvelo e dedi
cação, prestam os mais relevantes serviços ao Congresso 
brasileiro, na captação dos debates que nele se travam. 

Trata-se de-uma função que sempre está de plantão, 
sempre pro-nta a ser convocada a prestar seus serviços em 
qualquer hora do dia ou da noite, como nós somos 
exaustiwmente testemunhas. 

HomenageandÕ, em 1978, os taquígrafos dbita Casa,_o 
nosso iluStre companheiro então Senador Dirceu Cardo
so; observou muito bem que "Nós somos o qu-e-a Taqui-
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grafia é". Repetia, assim -aquele ilustre colega, O que, nos 
pririlórdíos da vida parlamentar do País, o mesnlõ dizia 
o Deputado José Bonifácio: ~'Não sei se arte, não sei se 
ciência. Mas, sem ela, não há Câmara neni seJlã.do." 

Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente, neSte dia 
maravilhoso em que nós, aquí, prestamos homenagem e 
nos congratulamos com os nossos companaheiros de tra
balho, os taquígrafos desta Casa do Congresso Nacio
nal. Muito obrigado, (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior} -A PTCsi
dência associa-se à.s homenagens prestadas à laboriosa 
classe de taquígrafos do Brasil, exalt<i.ndo, -nesta oportu
nidade, o admii-ável trabalho prestado pelo eXcelente 
corpo de taquígrafos dO Senado-FederaL --

Concedo a palavra ao n-obre Senador Marcondes Ga
delha, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.).:.:... 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Caminhastes db qualquer maneira-até aqui, por
que ouvistes, de longe, a mensagem de Brasílía, por-
que vos contaram que uma estrela nova iria -
acrescentar-se às outras vinte e uma da Bandeira da 
Pátria brasileira. 

Reconheço e proclamo, neste momento, que sois 
a expressão da força propulsora do Brasil." a -JUsCe
lino Kubitschek de Oliveira. 

Sr. Presidente, nobres Srs~ Senadores, estou apresen
tando, à consideração do Congresso Nacional proposta 
de emenda à Constituição, pela qual se institui a repre
sentação política para o Distrito Federal, na Câmara e 
no Senado da República:- - --

O_cioso dizer, Sr. Presidente, do interesSe da popu- -
lação, do empenho, da força propulsora que nos tem 
sido trazida pelo povo de Brasília a respeito desse tema. 
Basta dizer que a própria coleta de assinaturas para 
apresentação, iniciada ontem por mim, foi tomada a seu 
cargo por representantes da comunidade brasiliense. 

A Asso_ciação Comercial do Distrito Federal, através 
de representantes seus, neste_ momento, percorre os gabi
netes dos Srs. Deputados, na Câmara Federal, effi busca 
de assinaturas, porque queriam, de alguma forma, parti
cipar, porque queriam de alguma forma, dar mostras do 
seu empenho, do seu interesse, da sua dedicaÇão, do seu 
zelo, da sua esperança na aprovação dessa matéria. 

Quero, a propósito, Sr. Presidente, render minhas ho
menagens a essa Associação Comercial de Brasília e,' por 
intermédio dela, a tantas outras entidades de classe que 
vêm sustentando essa luta, através de alguns lustros já; 
lutu que quanto mais irreal e quixotesca tenha parecido, 
mais terá engrandecido essa entidade de classe, e mais 
engrandesce agora que estamos próximos de um desfe-
cho favoráveL-- · 

Os grupos de pressão- tenho dito -constituem ins
tituiç1io ínarredável e consubstancial com a vida demo~ 
crática, e em diversas ocasiões substituíram ou antecede
ram, mesmo, os partidos políticos. E a minha expectati
va é que a Associação Comercial prossiga com este sau
dável ativismo, mesmo depois de alcançados os objetivos 
da sua ação imediata. Este papel pioneiro e Hcaróo
nário", entre aspas, lembra o papel das primeiras lojas 
maçônicus e clubes patrióticos, que no Império e mesmo 
na República agitavam idéias que hoje informam o nos
so comportamento politico, de maneira tão natural, in
sensível e imprescindível como o ar que respiramos. 

Por isso é também uma honra, para mim, lembrar o 
nome desses abnegados, no momento em que encaminho 
à Mesa do Congresso e -à Comiss[o Mista, encarregada
da Emenda nQ II, a propo-sta da qual sou apenas o escri
ba, mas que na verdade rep~enta uma média de opi
niões e segue os passos de outros píecarsores;toihO vere-
mos adiante. 

Quando falei em desfecho favorável, Sr.- Presidente, 
não estava apenas pedindo uma licença poética a uma 
audiênciã tão--experiente quanto calejada nesta luta; es
tou. realmente convencido da viabilidade agora desta 
conquista, que dará autonomia de vôo a esta cidade, e a 
f~á espalhar para além da imagtnaçào as suas asas pre-
sas entre marcos de concreto. 

-- t. clássicO, em Ciê~cia Política, que as chances de u-m~ 
prOposta qualquer dependem de- dois elementos essen
ciais.: oportunidade e consistência. E eu lhes digo, Srs. 
Senadores, que nunca houve uma confluência de causas 
tão favorável à representação política_do Distrito Fede
ral como este preciso momento histórico que atravessa
mos. Primeiro porque a abertura política, que é recente, 
está atirigindo rapidamente a sua plenitude. O inventário -
já é estimulante. Em pouco tempo tivemos a revogação 
dos atós de cxceção, o Al-5, o Decreto-lei n' 477, etc., a 
anistia ampla, geral e irrestrita, com o retorno de todos 
os- -cassados, banidos e exilados, muitos para cargos de 
relevância na vida pública do País, O Brasil, que era um 
exportador, um celeiro inesgotável de dissiderites, hoje, é 
o abrigo seguro para perseguidos políticos de todos os 
-reCantos- do mundo. -

Tivemos o levantamento da censura à Imprensa, que 
publica e transmite, hoje, o que bem entende, e pode s_e 
considerar _uma das mais livres do mundo. ReformamOO 
a Lei de Segurança Nacional, e realizamos o maior pro
cesso eleitoral de todos os tempos, com 52 milhões de 
brasileiros comparecendo às urnas, para a disputa ~o 
maior número de cargos eletivos em uma só rodada. Os 
el<?itos foram empossados e a Oposição governa; hoje, os 
dez Estados onde se concentram 80% do produto nacio
nal bruto, além de ter feito maioria na Câmara dos De-
putados. 

Agó"fiÇSr. Presidente, com uma proposta conciliatória 
e mudancista, com uma proposta abrangente do Senhor 
Presidente da República, e que dá margem a uma verda
deira reforma da Constituição, nós passamos a discutir 
novos avanços: eleições diretas para Presidente da Re
pública, eleições para prefeitos das CU:pltais e estâncias 
hidrominerais, n-õvaS prerrOgatiVas Para- o Congf-esso 
Nacional, ampla reforma da Constituição, e o País todo 
é hoje um enorme caldeirão que ferve sem transbordar, 
porque temos a consciência dos fatos e de qui neste ino
vimcnto haverá, fatalmente, espaço para todos as pro
postas, inclusive a representação política no Distrito Fe
deral. 

Qua-nto à consistência da idéia; isto é, quanto ao seu 
respaldo lógico e factual, nós diríamos que também cres
ce dia a di <i, e que hoje já entrou no circulo da chamada 
evidência solar, sob a qual qualquer foco de luz adicional 
se torna supérfluo. 

O Brasil já __ é, hoj~_. entre todos os países que ado taram 
o sistema federativo, o único qUe não concede à sua Ca
pital qualquer tipo_ de representa_ç_ão política._A cidade 
do Mé_xjco, Buenos Aires, Ottawa, Cambei'ia, Pãra falar 
nas mais recentes, Bonn, Berna, na Federação Helvética, 
para lembrar sistemas mais antigos, adotaram a repre
sentação- de formas variadas. 

Até há algum tempo atrás, Washington também esta
va privada dos seus direitos à rep-resbn_tação, e nó~ pro~ 
clamávamos, -Com uma cer-ta impáfia colonial, a nossa 
parceria insólita, num erro, com a democrB.da chamada 
padrão de -referência. 

AgOrã, Sr. Presidente, Os americanos já-vaiam, em 
Washington, para uma representação local, e em 1978 o 
Congresso aProvou a emenda que ~stá sendo referenda
da pelos Estados, atribuindo também representação na 
Câmara_e no Senado americanos. 

Nós, entretanto, mantemos a nossa bizarra posição, 
pior alhís do que a que tínhamos em relação ao divórcio. 
Somos, de fato, um povo original, mas é pouco provável 
que_ todos estejam errados e que nÓs t~nhamos redesco
berta a roda, 
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O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex! um aparte'! 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muita 
honra, nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador Marcondes Ga
delha, V. Ex• aborda um assunto verdodeiramente palpi
tante. Na verd<~de, hoje nós podemos dizer que a Capital 
Federal, a nossa Brasília, já atingiu a-o sua maturidade 
política. Antes uma pequena cidade que engatinhava, 
que aos poucos foi crescendo, e agora nós sabemos que 
toda!i as previsões foram ultrapassadas, em relação à po
pulação de_ Brasília. Eu, _pelo menos, q~e conheço 
~rasília desde 1957, desde as suas fundações, posso as
sim dizer; depois aqui estive com uma delegação da mi
nha AssembJêia Legislativa, e~ 1959,jâ visit!indo aqui o 
Congresso, quando preparavam-no para a instalação da 
Capital, em 21 de abril de 1960. Brasília era apenas uma 
asa do seu projeto alado, digamos. Era ainda pequena. 
Mas hoje Brasília está com a população que era prevista 
para o ano 2000: um milhão e quinhentos mil habitantes. 
E diga-se mais, que floresceram as cidades- Satélit~S. Cei
lândia, Taguatinga. Ainda ontem, mesmo, fui visitar urri 
amigo dOente, no Hospital Regional do Gama, e tive a 
melhor impressão daquele hospital. Achei-o talvez me
lhor, se b_em _que mais novo, mais moderno do que os do 
Plano Piloto. Achei grande a Cidade do Gama, Gama II, 
assim como o Guará I, Guarã IL As cidades-satélites 
dão esta população imensa ao Distrito Federal, de um 
milhã-o e _quinhentos mil habitantes. P9r conseguinte, 
quero ter a honra dtUainbém assinar essa emenda, pois 
não sei se já assinei, porque estiveram comigo algumas 
pessoas pedindo para que eu assinasse uma emenda para 
dar o direito político a Brasília de ier seuS senadores e 
Deputados _Federais. Com muito prazer, apus minha as
sinatura a essa emenda. Não sei se será outra que já este
ja correndo por aí. Mas, de qualquer forma, como assi
nei aquela, assino também a de V. Ex•., com o maior 
prazer, porque acho que Brasília já atingiu a sua m-aturi
dade política. 

O SR, MARCONDES GADELHA- Agradeço a V. 
Ex~., nobre- Senador Almir Pinto, e fiCo extremamente 
feliz com a sua posição favorável, assim como honrado 
também com o seu. apoio à nossa emenda, à nossa pro
posta. Embora já tenhamos o número suficiente para a 
apresentaç5o da emenda, o nome de V. Ex• não consta 
ainda. Mas a culpa .:__ reconheço - foi minha e não de 
V. Ex•_~_Não o havia encontrado ontem, mas certamente 
iríã -P-rocurá-lo para assiná-lã, e-creio que v. Ex•_o fará 
em seguida ao nosso pronunciamento. E: verdade que 
existem outras propostas, outras emendas tramitando no 
Congfes_sõ, !nas faÇO questão de que a nossa emenda seja 
encaminhada também com a assinatura de V. Ex• que 
vai, naturalmente en_grandecer o nosso trabalho e dar-lhe 
a s.usleritação e o brilho que são dignos e característicos 
de V, Ex~. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço o emi
nerfte Senador Mário Maia, 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Marcondes 
Gadelha, é com imenso prazer que entro no discurso de 
V. Ex', p?_rquejá -~e sinto honrado de participar d8. süa 
prOposição, uma v~~ que sou signatário da mesma, com_ 
muito prazer. V. Ex• agorã" está mãterializando, mais 
uma vez, aquilo que já é uma vontade sua há muito tem
po, e não só de V. Ex• como de muitos colegas seus nesta 
Casa do Congresso Nacional, como também na outra 
Casa do povo brasileiro, isto é, aqui no Senado e na Câ
mara. Nós mesmos tivemos a feliCidade de, no começo 
da nossa legislatura, apresentar emenda nesse sentido, a 
de_ll~>15, um pouco mais abrangente, pois que também 
tratava de dar a~,~tonomia aos municípios de área de se
gurança nacional, propondo que houvesse eleições para 
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prefeitos, nOs mesmos. E justam{mti para aproveitar as 
assinaturas dos Congressistas, tambêm fizemos unia 
emenda corretiva atingindo vários artigos da Consti
tuição, parágríifOS e itens, propondo, como a V. Ex• pro
põe neste instante-- que vem ratificar o que fá propuse
mos -, uma autonomia completa- ao Distrito Federal, 
isto é, a nOSsa emenda propõe que h3ja govémlador eÍeito 
no Distrito Federal que, pelo voto livre, direto e secreto 
do povo que habita esta Unidade da F60eração, Side do 
GovernO Federal, seja repreSélitãCfa--eni sua pleriitUde 
desde o governador; ter representação-no Senado da Re
pública, iguar às demais UnidUdes da Federação; iei- -re
presentantes do povo também no Congre:sso Nacional, 
istO é, óeputados federais na Câmara Federal, e a criação 
também, para a representação regionaldâ-URTd3.de da 
Federação, de uma Assembléia Legislativa. Portanto, a 
nossa proposição abrange desde uma assembléia legisla
tiva que ·será o poder legislador para' o GoverJto do Dis
trito Federal e a representação federal da Unidade Fede
rada na Câmara e no Se-nado. Esta nossa proPosta.jâ ira~ 
mitou em todas as comissões, junt?merite com a enienda 
constitucional do Ueputãdo Maurício Frue:t-qúe, por-sua 
vez, também está âcoplada a outras emendas congéneres, 
em tramí(ação no COngreSso NaCiOnaT; já foi objeto de 
discussão, teve a mesma encerrada e estã aguardando um 
acordo das Lideranças dos vários Partidos, para que as 
mesmas exortem os seus parlamentares a comparecerem 
ao Congresso Nacional para aprovarem esta emenda da 
nossa autoria, que está gé"miriada à emCnda dO DePutado 
Maurício Fruet: são a_.S Pi-O-PostaS de effiC:ridã constituCíô~ 
nal números 15 e 16. AsSiirl,-iTiíi1lias congratulações, meu
apreço, minha soliCfarieW.de à emenda de V. Ex•, que tãl
vez, pela oportunidade em que está se apresentando, 
possa até ter uma afluência rrlaiS dinâmíéa; umci""Cinétiêà 
mais veloz do qUe a ríossa. Poff.anto, a nossa solidarieda
de e os nossos parabéns pela iniciativa. -- --- -

O SR. MAR CONDES GADELHA- Nobre senador 
Mário Maia, a emenda de V. Ex• é seguramente mais 
abrangente do que a minha, e é possível até que seja me
lhor em alguns pontos. Hà, entretanto, um elemento cru
cial do quul eu, data venla, discordo de V, Ex•: é com re
lação ao problema da eleição di reta para Go-veirfi.ildõr do 
Di"Stritci Feáe"rãC- --- --- ------ --

Eu me louvo, nobre Senador Mário Maia, não apenas 
numa convicção própria, mas na Posição de JuristaS ae 
posição e de renome absOlutamente inq-Uestionáveís; E o 
caso, por exemplo, do Ministro- O.Swaldo Trígueiro, -cul
tor do Direito Público, homenl de vastíssima ciência, de 
conhecimento enorme e, sobretudo, de conhecimento 
aliado ao exercício prático, uma vez que foi parlaril"entâ-r 
e governador de Estado_,_ como muitos de nós. E o Que 
diz Oswaldo TrigUeiro, ilobre Senador Mário Mala? Que 
o relacionamento, nesse caso do governo muniCipal com 
o Governo Federal em uma mesma área, certamente se
ria fonte de confiítos de toâa a so·rte. Pela coexistência 
dentro de um mesmo espaço físico, de dois poderes, nós 
teríamos, de alguma forma, problemas de convivência, 
talvez até por raZões ae ordem fíSíCilanlbém. 

Vou um pouco mais além, dizendo a V. Ex• que tam
bém extraí essa posição das ConstituiçõeS_ mais--Puras 
que esta República jáconfieceu, oriundas de A_$semble
ias Nacionais Constítuíri'tés, .. CorilO" é o Caiá d:i1::0ilsti- · 
tuição de 1891 e da Constltu!Ção ·de 1946, que cons"a.Snú1i 
o principio do goveniãdor nomeado, no Distiito Fede
ral, pelo Presidente da Repúbliça. 

Quero crer, nobre Senador, que os constituintes de 46 
e de 91, que se debruçaram em regime de franca liberd<l
de sobre essa matéria, tenham encontrado a posição 
mais sensatri, a posição mai"s corrCta e, ãcima-de -tudo, a 
posição mais funcional para a vida da Nação e para a ad
ministraç1lo do Distrito Federal. De mõdO--qtie perfilho 
essa posição, sem prejuízo de que adiante possamos_ con
siderar a idéia também de uma representação local, a 
idéia de uma câmara de vereadores, neste momento não 
abrangida na nossa proposta, porque nós teríamos tam-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

bém que alterar uma série de outros ar_tigos, principal
menie_o art. 17 da Constituição, que dá competência ex
clusiva ao Senad_o Rara legislar sobre o Distrito Federal. 

_N§_s terÍ~!!JOS que_transferjr para o Distrito Féderal a sua 
orçamentação, nós teríamoS que transferir para o Distri
to Federal_a sua_Iegislaç~o própria, a sua legislação es
pecífica. Isso seria, nobre Senador, no meu entender, um 
tfabalho para uma segunda etapa, uma vez que, talvez, 
pudesse embargar de alguma forma a viabilidade, ou a 
celeridade que nós queremos na aprovação desta ma
téria. 

Dizíamos, Sr. Presidente, corroborando tese sustenta
da _pelo eminente Senador Almir Pinto, que Br~síliajã é 
mãfs populosa do que pelo menos cinco estados da Fede

- ração, tomados isoladamente Ou Ós territórios somados. 
Em 1983, arrecadou mais ICM do que treze entidades fe
deradas. Entretanto, Srs. Senadores, o povo daquelas 
unidades da Federação encontram uma rede de expres
são natural, ~través de milhares de verea~ores, Deputa
dos Estaduais, Senadores ou Deputados Federais, ex
ceção fei~a a Fernando d~ Noronha. O povo do Distrito 
Féderal, ao revés, não tem um só delegado, e continua 
pagando impostos sem opinar sobre os seus destinos e 
sobre a vida da Nação, ou seja, continua padecendo de 
no taxation without representation, contrariando um 
princípio universal do direito público.-São cerca de um 
milhão e meio de cidadãos, Virtualmeriie excluídos, do 
mapa político, invisível e inaudiveis, a dqis passos do Po

-der. Bons cidadãos, na h_9ra de cumprir os deveres da Pá-
-tria, mas inteiramente ineptos e inc_~pazes para o exercí-
cio de direitos. Uma grande Fernando de Noronha, en
fim, em pleno Planalto Central, cerc~do de discrimi
nação por todos os lados._ E esta situação é esdrúxula. 
Mais ~_r_osseiros ainda são os- preconceitos que a susten
tam. Õíz-se, por exemplo, que Brasília, sendO o centro 
daS aftas decisões nacionais, há de ser necesSariamente 
um lugar de quitação e calmaria para não perturbar as 
prqfunda_s elucrubrações das tarefas do desenvolvimen
to._Se nós aceitássemos este absurdo, teríamos que acei
tar também que todos os países que atribuírem às suas 
capitais alguma forma de representação, são devotos da 
estagnação e da desordem. Por outro lado, o meio de co
municação mais eficaz e mais persuasivo em termos de 
proselitismo político, hoje não é mais o-comício, não é 
mai_s o aglomerado, não são mais as passeatas, mas a' te
levisão, que é um meio eminentemente frio, dentro do 
conceito de McLuhan. 

Sr. Presidente, a própria disposição de Brasília, em nú
cleos dispersos, em meio a grandes espaços vazios, aque
la concepÇão de Lúcio Costa de uma cidade derramada e 
concisa, bucólica e urbana, lírica e funcional, esta dispo
slçãõ, por si mesma; já é-inadequadi-ão estilo agitado d-e 
açãi:> polítíca. Por fim há que se conceder, Sr. Presidente, 
um mínimo de civilidade a esta Capital, -concebida como 
mOdelo para o terceiro milénio. Entendida, não apenas 
como urbes, mas sobretudo como civitas, entendida não 
apenas--comõ-uma máquina perfeita de morar, mas 
sobretudo como lugar para o exercício da cidadania não 
se Concebe pois que BrasHia, tendo uma exeinplaridade 
extruOrdinãiía na área cultural e urbanística venha a fi
car a reboque das suas congéneres no plano polítiCo, e 
c_omece o seU destino, o seu fUturo~- Piecisamente por 
o"nõe .. as outras encerram a SUa 'carrifnhada. -

Um segundo preconceito dito histórico, só pode ser 
fruto da desinformação. Afirma-se que Juscelino e os 
pioneiros não queriam uma representação política para 
Brasília. Ora, todas as Constituições republicanas, de um 
modo geral, trataram da representação do Distrito Fede
ral, com exceçào da de 67, _e, obviamente, por razões que 
me dispenso de comentar, a polaca de 1937. 

A Carta de 1891 atribuía senadores e deputados ao 
Distrito Federal. A lei orgânica vOtada pelo Congresso 
no ano seguinte dispunhu ainda que o antigo município 
neutro teria um conselho deliberativo, formado de inten-
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dentes .eleitos pelo povo, com· mandato de 2 anos, e um 
prefeito nomeado pelo Presidente da República. 

A Carta de 1934 manteve o princípio com algumas ex~ 
centr_icidades, por influência, talvez, do corporativismo 
qi.tiTazia moda àquela época. 

A Carta dispunha que a Câmara Municipal do Distri
to Federal teria 3_0 vereadores, sendo 24 eleitos pelo povo 
e 6 pelas associações de classe. SitUação semelhaii.te às 
Assembléias Legislativas e à Câ!JHI_ra Federal; o prefeito 
era eleito pelo povo. 

A Carta de 1946 estabelecia eleição para senadores e 
deputados, em igualdade com os Estados. Câmara de 
Vereitd-ores, -~dumOsa gaiola de ouro do Rio de Janeiro, 
CQm __ 50 M~mbros, com as mesmas imunidades e prerro

-gativas da Câm-ara dos Deputados; o prefeito era nomea
do pelo Presidente da República e demissível ad nutum. 

Ora. Sr. Presidente, a posição de Juscelino Kubitschek 
tinha que seguir a melhor tradição civilista deste País. 

A Lei n~ 3. 751, de 13 de abril de 1960, sancionada pelo 
Presidente da República, estabelecia que· além da repre
sentação na Câmara e Senado, Brasília teria um prefeito 
nomeado e uma Câmara eleita de vinte vereadores e essa 
mesma Lei chegou a marcar eleições para o dia 3 de ou
tubro de 1962. Posteriormente, a emenda n~ 3, de 8 de ju
nho de 1961, remetia para o Congresso a competência 
para marcar as eleições. Essas eleições nunca se realiza
ram por razões políticas e históricas do conhecimento de 
todos._ 

Finalmente a Carta de 1967 silenciou completamente 
sobre a matéria. 

Um último preconceito a que eu queria referir é o de 
que- não- eXiste um sentímento -de pertencer a Brasília, 
que Br_asília teria uma enorme população flutuante, liga
da às suas origens e com âni~o de retornar. Basta dizer 
qu~ Brasília,_ Sr. Pres_idente, tem hoje perto de 700 mil 
eleitores e que destes apenas 137 mil transferiram as suas 
folhas de votação, que 500 mil eleitores têm títulos brasi
lienses, inúteis, mas brasilienses, e quejâ há uma geração 
inteira de brasilienses aqui nascidos. além do rilais; se 
issO tivesse alguma importância, diríamos que a própria 
vontade de votar aqui, manifesta peta totB.Iidade Oa po
pulação, é Uma demonstração cabal, é uma maneira de 
afirinar a sua identidade, de ftxar as suas raizes, de amar 
e amai'iãi-JaÇOs, de pertericer. -

Atualmente, Sr. Presidente, como sabemos, a legis
lação para o Distrito Federal é feita pela Comissão com
petente deste Senado da República, mas de forma intei
ramente insuficiente e tãO reconhecidamente insuficiente 
que o Senador Passos Pôrto apresentou um projeto de 
resolução, ampliando o número de participantes, abri-

- gando a presença, a participação de, pelo menos, um re-
presentante de cada Estado e subdividindo essa comissão 
em diversas sub{..-"Omissões e permitindo inclusive, a au
diência pública. 

É um esforço digno dos maiores encômios, Sr. Presi
dente, mas naturalmente, fadado ao insucesso, tanto que 
já tem parecer contrário do eminente Senador Marcelo 
Miranda que reconhece, primeiro, a dificuldade de con
jugação dessa postulação com a obrigação regimental e 
constitucional de uma representação proporcional aos 
partidos políticos que se' choca, frontalmente, com essa 
obrigatoriedade de representação por Estado e, por fim, 
o próprio gesto seria inócuo porque faltaria, de qualquer 
forma. a esta representação, o elemento autóctone, a re
presentação mais legífima, aquela saída das cidades sa
télites, aquela saída do Plano Piloto, aquela saída da 
vontade inalienável do povo desta cidade. 

Eu ~spcro, naturalmente, Sr. Presidente, que a nossa 
prOposta seja a última de uma longa série iniciada com o 
Projeto de Emenda à Constituição, do então Deputado 
Acdoly_ Filho, em 9 de junho de 1960. Este projeto, por 
sianl, teve uma tramit<lçào trágica: distribuído ao Depu
tudo Pedro Aleixo, ficou sem parecer; redistribuído ao 
Deputado Vlysses Guimarães, ficou também nove-meses 
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sem parecer; por fim, entregue aos cuidados do Deputa
do Arruda Câmara, 1gUalriiCnte deíxou de receber pare
cer e entrou em fim de legislatura, sendo arquivado. 

A nossa proposta como lhes disse, é siilgela e incide 
apenas sobre os Artigos 39 e 41 da Constituição, estabe
lecendo que a Câmara dos Deputados passa a ser com
posta de até 487 representantes do povo, eleitos dentre 
cidadãos maiores de vinte e _um anos e no exercício dos 
direitos políticos, por voto 'Ciireto e secreto, em cada Es
tado, no Distrito Federal e nos Territ6ii0s. Que o Sena
do Federal compõe-se de representantes _dos Estados e 
do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto _e secreto, se
gundo o princípio majoritário, entre cidadãos maiores de 
trinta e cinco anos e no exercício -de direitos políticos. 
Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegerã 
três Senadores com mandato de oito anos. 

Estabelece-se também para o cálculo do número de 
Deputados de Brasília o critério -dã proporcionalidade 
em relação à sua população. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho aqui em mãos có
pia do Congressional Digest, de outubro de 1978, que 
trans_creve todo o debate levado a efeito, nos Estados 
Unidos, a respeito da representação política para 
Washington. E com o perdão pela tradução, gostaria de 
citar um trecho do depoimento do Sr. Senador Strom 
Thurmond, representante do Partido Republicano pela 
Carolina do Sul. 

Há que se notar, Sr. Presidente, que Washington tem 
uma maioria negra na sua população, de tendência para 
o Partido Democrata, que elegeu um prefeito negro, que 
elegeu uma maioria de vereadores democrata, mas esse 
depoimento é de um Senador do Partido Republicano, e 
começa precisamente desta mane'ira: 

••Não é justo que no ano de 1988 niais-de 700 mil 
cidadãos americanos não tenham o direito de eleger 
representantes no Senado. Ninguém, em -1790, 
quando o Distrito Federal foTCriado, poderia imagí
nar o rápido crescimento e' as mUdanças que teriam 
lugar no Distrito de Colúmbia. 

Sr. Presidente, nós não deveríamos permitir que-
esta transformação, no distrito, seja mais- ignora
da". 

E segue por aí, Sr~ Presidente. Escolhi este trecho exa
tamente como termo de comparação. o-senador ameri
cano estava espantado, porque depois de 200 anos de 
criada, a cidade de Washington, tendo apenas 700 mil 
habitantes, a que ele considerava um fato absolutamente 
impensável à época da sua fundação, ainda continuasse 
sem representação na Câmara e no Senado. 

O que diriam, então, estes Srs. Senadores, ao verem 
que Brasília, com apenas 24 anos de idade, já tem l mi
lhão e 600 mil habitantes e permanece, no entanto, sem 
qualquer representação, inclusive de nível local? Quero 
crer, Sr. Presidente, que esta injustiça não pode mais 
prosseguir. 

''A representação política" -segundo os melhores es
tudiosos do Direito, Temístocles Cavalcante e_ Manuel 
Ferreira - .. antecede aos próprios partidos políticos, 
antece_de ao próprio Congresso". Alguns dizem até que 
certas tribos africanas têm direito a uma representação. 

Nós não podemos concordar mais que Brasília, a ex
pressão maior, a síntes_e __ da nacionalidade, prossiga sen
do um deserto de idéias e um deserto_ de representação 
própria. 

Sei que a nossa proposta, evidentemente, não resolve 
todos os problemas, mas eu lhes digo que, pelo menos, o 
primeiro passo está dado, um primeiro e definitivo passo 
que poderá ser seguido por outros mais adiante. Pelo 
menos, de agora por diante, o debate prosseguirá com 
uma das partes tendo, desta vez, direito a voz e a voto e 
não apenas sendo expectadora inerme e_ passiVa sobre 
juizos b;,l.ldios_ qUe se faZem a seu respeito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (LomaritO Júnior) - COGCedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Jaison Barreto. 

o SR- JAISON BARRETO (PMDB ~se. Pronun
cia o seg!Jinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, em -decorrência da intermedição do Deputado Nel
son Marchezan, líder do Governo na Câmara, apoiada 
pelo Deputado Victor Faccione, o Ministério dos Trans
portes decidiu pela federalização de uma rodovia em im
plantação, conforme projeto do governo do Rio Grande 
do sUl, nO nordeste daquele Estado. 

Enquanto obra do govern~ do Estado do Rio Grãnde 
do Sul, nada tínhamos a Oizer sobre essa importante ro
dovia. Mas, tornada federal somos compelidos a ocupar 
esta tribuna paia algumas considerações eni torno da 
obra que será executada agora pelo Ministério dos 
Transportes. 

Razões de toda espécie, poHticas, sociais, económicas 
e mesmo técnicas ~oncorrem para que o Governo Fede-' 
ral, chamando a si o empreendimento que era do gover
no gaúcho, reformule o projeto de forma a atender inte
resses relevantes de toda a Região Sul e, mesmo de cará
ter nacional. Até condições geológicas etopográficas im
põe alterações no traçado dessa rodovia, que pode e deve 
beneficiar o município catarinense de Praia Grande, 
dirigindo-se dali para leste a São João do Sul, onde se 
aproveitaria a SC-450, abra do governo do meu Estado, 
até as proximidades de Torres, na BR-101, para Oeste, 
pela serra do Faxinai onde outra obra do governo catari
nense está em execução atingindo ltaimbezinho, Camba
rá do Sul, beneficiando área de grande importância turís
tica dO Rio Grande e de Santâ Catarina:, ãtê atirigír ·a 
BR-116 em Caxias do Sul, prolongando-se desde Far
roupilha, Garibaldi e Bento Gonçalves até o entronca
mento rodo-hidra-ferroviário de Estrela. 

E por demais evidente a relevância desta modificaÇão, 
pois a rodovia, tornada Federal, atingiria os setores eco
nómicos, turístico e de integniÇão de ampla região, facili
tando bastante a rota para São Paulo. Além do mais 
oc_orreria o encurtamento de 150 Km na ligação de Ca
xias do Sul com o litoral, à altura de Torres. 

Sr. Presidente, nada temos a opor, à interferência do 
Deputado Nelson Marchezan, cujo prestígio junto ao 
Presidente da República, alcançou a encampação pela 
União de um projeto do seu Estado. 

A construção dessa rodovia ê de grande significado, 
sob todos os aspectos, para o Rio Grande do Sul, razão 
pela qual só podemos apoiar o esfOrço do nobre Deputa
do Nelson Marchezan em vê--la tornar-se, o mais rápido 
possível, realidade. 

Desde o instante, no entanto, em que o Governo Fede
ral chama a si o empreendimento, indispensável se torna 
a sua revisão, de forma a adaptá-lo melhor ao interesse 
nacional e, espt!cialmente, da região sulina do país. DiSto 
decorrearão, como acentuei, grande benefícios também 
para o Estado de Santa Catárina, sem que sUrjam prejuí
zos para o Rio Grande ou mesmo aumento de gastos 
para União. Impõe-se a mudança de enfoque em torno 
do projeto, desde que deixou de ser relativo a uma obra 
meramente estadual tornando-se, repito, Federal. Ao de
fender intereSSes--de ampla e imPofiante região do meu 
Estado, tenho a meu favor o interesse nacional que deve 
prevalecer em quaisquer projetas federais, especialmente 
no setor de transportes e comunicações, bem a comu
nhão de sentimentos e interesses que ligam os catarinen
ses ao povo vizinho do Rio Grande do SUL Prejuízo al
gum decorrerá para este' Estado que, ao contrário, maio
res proveitos retirará da rodovia após a revisão de seu 
projeto, adaptando-o ao interesse nacional e, assim, mais 
amplamente beneficiando vasta área da Região SuL 

A reivindicação que ora faço, desta tribuna; ao Minis- -
tro dos Transportes é abraçada por todo o povo catari
nense que sentiu júbilo ao tomar conhecimento da vito
riosa interferência dos Deputados Nelson Marchezan e 
Victor Faccione, pois chamando o Governo Federal a si 
a realização de um projeto estadual possibilitou mu-
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danças que o interesse regional e nacional impõe, multi-
- plicando .a importância económica, tUrística e de inte

gração da rodovia que, estou certo, -será con-strlifda rapi
damente, assegurados que lhe estão os recursos da 
União. Até mesmo importantes razões de natureza estra-' 
tégica para a segurança nacional vêm em abono do pon
to de vista que ora sustento, razão pela qual estou con
victo de que o Ministro dos Transportes determinará, 
imediatas prcviãências para o reestudo do pfojeto, 
dando-lhe as dimensões que merece, face superiores ínte
tesses ná:Cionais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Enéas Faría. 

O SR. EN€AS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho trazido, em várias oportunidades, a esta Casa 
acontecimentos qu_e -~tão se Verificando no Paraná. Ati
vidades da mais profunda significação para a vida do 
meu Es.tado e dos brasileiros que lá vivem. 

Não foi sem razão que ao iniciar minhas atividades 
neste Senado da República lhes traçava um retrato da 
vida paranaense, afirmando que o Paraná que tanto pro
porcionava a União pouco ou nada recebia; que o Para
ná tão sólido na vida nacional era marginalizado pela 
tecno-cracia imperante. Mas, também lhes afirmava Cjue 
a sociedade paranaense, garroteada na sua autonomia 
política até novembro de 82, souhe valer-se da primeira 
oportunidade de que usufruiu para fincar nos seus hori
ZOI)tes metas e objetivos compatlveis.com a sua dignida
de e com a sua potencialidade. A eleição de 82 não signi
ficou tão-soniente um riovo quadro para gerir os desti
nos do Estado, Significou muito mais: a consagração de 
idéias, postulados _e programas que, ai sim, encarnados 
pelos eleitos, faziam sentido às necessidades paranaen
ses, 

De lá até aqui, embora medeie um parco espaço de 
tempo, isso jã foi o suficiente para que o trabalho apare
cesse, para que as idéias aflorassem, para que alguns an
seios começassem a se materializar. Disso decorreu a 
consolidação da autoridade estadual que se assumiu o 
poder pela vitória do entusiasmo das urnas, nele, com se
riedade e competência, conquistou confiança e credibili
dade, 

Venho, hoje, Senhores, porque creio de interesse de 
tQdo o Brasil, lhes dar ciência de mais um programa que 
se implanta com sucesso. A exemplo dos demais, afasta a 
grandiloqUência, os propósitos megalômanos, a isução 
do grande e do suntuoso, para fixiar-se no simples e no 
viável, e bem por isso harmonizar-se com o sentimento 
popul':lr e comunitário, daí retirando os mais auspiCiosOs 
resultados. 

.E: um trabalho íi"Jédito, é verdade, desenvolyido pelo 
Governo do Paran-á com ampla repercussão social. 

O Governo do Estado, considerando a sufocante e in
jusúl centralização tributária, que baixa a níveis insUpor
táveis a ação própria do Estado Federado e reduz à qua
se completa anulação de realizações por parte dos mu
nicípios; enteridendo também que o modelo económico 
que a todos flagela, a inflação que a todos furta, o custo 
do dinheiro em patamares o.xiorsivos de juros e taxas; o 
que inibe quando nãô 1iquida a iniciativa privada no 
campo da prodUção; o governo do Estado não se pros
trou a chorar simplesmente a desdita. Enquanto se com
Date flofftícamente a situ"ação deteriorada, buscam-se 
pelo talento e pela inventividade, aliados ao espírito em
preendedor do paranaense, novas. soluções. 

E: o de que lhes falo, hoje. 
Identificou-se rlO PrOgrama Paranaense de Microdes

tilariãs uma combinação rara de capfüil e trabalho Co
munitário, reunindo poupanças municipais em torno de 
uma ati v idade produtiva rentável que, ao mesmo tempo, 
proporciona milhares de empregos diretos e permanen
tes. Está-se logrando .obter uma ação económica local, 
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desvinculada dos ditames das transnacionais, de um la
do, e de outro se estabilizando uma atiVíô.-ade Sem os ris
cos da falta de rumos que tem dominado a atuação da 
União. Q_ primeiro resultado é a absorção- de considerá
veis contingentes de mão-de-obra até aqui oCi~sos, o qUe
quer significar um traço forte no trabalhÔ Contra o de- · 
semprego, esse flagelo social. _ 

Esse Programa de Microdestílarias que_OParaná inicia 
com sucesso e coloca à disposiçãO- do Bras1fteln previSão 
para instalar, ao longo dos próximos trêájnos, cerca dC 
mil unidades. Projetada a expectativa, ver:ificar-se-á_ que 
os beneficias dirctos e imediatos fixam a geração de 
aproximadamente 40 mil novos empregos agroindus
triais. quer sígriilicar-40 mil famílias fixaOas, cO-m V"ida 
digna, no meio rural. Mas, isto também quer dizer que 
nos municípios se produziião bilhões de cruzeiros que 
aqui ficarão retidos, em contrapartida ao que, hoje, sim
plória e sistemat1camentC, tem sido remetido ao exterior. 

O Programa iniciou, em suoi primei"ra etapa, com a im
plantação de cem unidades autônomas produtoras de ál
cool hidratado carburante, com capacidade para produ
zir cinco millitrosfdia cada uma. E a largada para a con
secução total e já saudada pelo êxito e pelo entusiasmo. 

Certamente, Senhores, que hã preocupações e cuida
dos. Todos conhecem a lavoura da cana-Ue-açúcar e o 
que ela pode significar. Principalmente nOParaná, onde·, 
em grande parte, avultam áreas de imenso·poder agricul-
tável. · 

Mas, não se descurou do fundamental, nem se permi
tiu que razões de interesse imediato afastassem o""eiifo
que sobre o essencial. 

O Programa -obedece rigorosamente ao zonei""ri1Cnto 
agrícola paranaen·se pela aptidão das terras e enfatiza o 
critério" de utilização de áreas marginais; enquanto se 
presta ao combate à erosão- hoje questão séria no Pa
raná malbarateamento das terras em razão da atividade 
sem orientação e, pior, pela desconsideração dos aventu
reiros manijn:iladores do lucro rápido e fácil. b regra ir
removível o resguardo priorítário ao cultivo de -alimen
tos. Em razão disso, a atuação do programa assenta o 
seu trabalho preferencialmente para a região do Noroes
te do Estado. 

Aquela é uma região - o Arenito do Caiuá -que já 
começa a mostrar bem abertas as chagas da carência: ·a 
terreno empobrecido, a erosão alastrando-se, o homem 
dali se retirando. Basta citar, como exemplo, o fato de 
que, ali, uma área de 160 hectares é hoje ocupada por du
zentas reses e dá emprego único e _solitá_~io a apenas um 
vaqueirO. Quer-se reverter iSso: a mesnla â~~~ irá-abrigar 
40 novos empregos diretos, com a instalação de uma mi
crodestilaria, ao lado de modernizar a pecuária e!Jl siste
ma simi-extensívo com o aproVeitanlentõ do bagaço de 
cana e vinho to com ração animal e adubação orgânica. 

Naquela área, será invertida a tendência que provocou 
o êxodo de rriais de200mli~pess0as na déCada de 7õ~R.e~ 
ceita simples, caseira, Lndependente de dófares stabiles e 
delfins, pois ê feita com recursos Comunitários, 8er.il.nJ6, 
também e principalmente, novo alento aos municípios 
que precisam acreditar que existem alternativas no· mer
cado de produção; aos pequenos e médios empreSáriOS 
rurais qUe pl"t<fCfsam crer que ainda rião está sepultiLdã a 
perspectiva futurosa na livre iniciatiVa; aOs cidadàOi;qú"e 
desejam confiar que poderão Viver do úàbaiho hõlle5t0, 
que poderão bem criar seus filhos a exemplo de como fo
ram criados; enfim, libertando-se todos da perseguição 
ilusória e nefasta do merca:do financeiro. 

Hoje, senhores, a iniciativa já se alastra- por exitosa 
e pelos desdobramentos positivos que aponta- a outros 
Estados brasileiros. Os resultadõS, trazidos-Im prática e 
aferidos pelo TECPAR- Instituto e Tecnologia do Pa~ 
raná, nas primeiras unidades que entraram em produção 
justificam plenamente-o ·intcrCssc de tantos oU.tros gover· 
nos estaduais, alguns dos quais, já nos-próximoS dias, eS~ 
tarão formalizando convênios com o Paraná. 

DIÁRIO DO'CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Mas, não fica só aí: a boa notícia já caminha célere e 
além das fronteiras da Pátria. A Costa Rica, o Paraguai e 
a Rep_ública D~Hninicana já se apressaram _em propor, 
formá! e. documentalmente. A irradiar-s-e o Programa e a 
se viabilizar a sua exteriorização mais'tima vez, teremos 

'o Paraná ContribuindÓ cOm· o Brasil: signiticarâ o iníciO 
ou a incrementação de vendas de veículos, tratares, ca

-~!~~ões, ônibus, etc. ajudando a aquecera nossa econo-
mm. 

Quando lhes digo 'doS-Sucessos que esÍào sendo- con
quistados pelos paranenses, é jt;Jsto que -diga que o co
fiando da coisa pública no Estado está nas mãos do Go
vernador José Richa que, se já demonstrou talento e ca
pacídade, demonstra também sensibilidade na escolha 
daqueles que o auxiliam. E o caso - e é justo que se 
marque - do Secretãrio de Estado da Indústría e Co~ 
mércio, Dr. Francisco Simeão, a cuja Secrefaría-estâ a fe
to o Prc:'grama de Microdestilarias, e, figUra geradora da 
idéiU e fertilizadora da sua execução. Sei e sabemos lá 
que nessa área de atuação outras ações .estão sendo de
senvolvidas e outras ainda virão. a emergir, poís também 
al_i, naquele setor, se instalaram as bandeiras pelas quais 
o Paraná clamou: moralídade e competência. 

Este é o t~aço irremovível e i11disfarçáVel que deye e 
tem que marcar-a Administração-Estaduª-1 Paranaense. 
El<i estaiá Já e por isso o nosso reconhecimento e a cola
boração do nosso trabalho. 

SCrihores, quero encerrar lembrando o que aqui já dis
se: O Brasil tem ganho muito com o Paraná, e muito e 
mais ainda poderá ganhar. Que saibam disso aqueles que 
no Poder nos tem limitado, nos tem minimizado, e até 
nos preJudicado. Os exemplos de como se pode ganhar 
- ganhur o Puís, o Estado, os municípios, ganhar os 
brasileiros e paranaenses, ganhar a comunidade e o cida_._ 
dão, ganhar em trabalho honesto, em oportunidades 

- sérias, em perspectivas seguras- esses_exemplos nós es-
tamos proporcionando de sobejo. -

A N_ação já aprendeu que, quando o Paraná perde, 
querrl perde é o Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
ciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
.re.s, recebemos mensagem do Presidente da Associação 
dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna, 
Dr. ,Marco Aurélio Dias Ferreir8, com sede em Juíz de 

__ Foru, solicitando o nosso apoio às reivindicações das ci
dad; que compõem aquela entidade, consubstanciadas 
ero_Qbras e melhoramentos nos seus sistemas viários, 
com o aproveitamento das "áreas remanescentes dos lei
tos dos ramais ferroviários desativados'', de propriedade 
dit"Rtide Ferroviária Federal. 
·- O díiigente ·da órgão 'municipalista enviou, inClusive, 

1elegr·ama ~ió-Ministio CfOS Transportes, Doutor Cio.ral
dino SeVero, ressalttindo a necessidade, para o desenvol
vimento urbano, da utilização dessas áreas e, também, a 
fixação de um valor dos terrenos, compatível com as 
-condições finariceiras das municípa!idades. 

OcOrre;- Sr. Presidente, que o Departamento de_ Patrí
mcrnTO\Ia Rede Ferroviárla Federal, esta avaliando esses 
ímOveiS- a· PI-C:çoS ·par"a venda-fora dO--alCarlce dos erários 
dos Municípios, como acontece, por exemplo, com a ci
dade de Pcqueri. 

Daí o pedido ao Ministêrio'dos Transportes que ora 
transcrevemos: 

"Senhor Ministro, 
Levamos conhecimento V essência várias cidades 

da região, a exemplo do que vem ocorrendo atual-
- ____ 'Tlentc _com o município de Pequeri-MG, 

·~_ncontram-se empenh_adas em adquirir os prédios 
=da; antigas Estações Ferroviárias ê áreas remanes~ 
centes leítos ramais desativados. 
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Contudo, departamento património Rede Ferro
viária Federal, avaliando imóveis, encontrou preço 
de venda muüo ulém do alcance dos erários niunici
pais. 

Assim, tomamos a liberdade sugerir V essência 
fmediatu inclusão parâmetro social critério ava
liação, eis que.todas municipalidades necessitam ad
quirir áreas remanescentes antigo leito ferrovia, 
para composição aspecto urbanístico de suas cida
des. 

Na oportunidade, lembramos ainda Vossência 
que a Rede Ferroviária Federal, em muitas localida-

. -des, não possui nem título de domínio dessas ãreas, 
bem como venda ou cessão a terceiros importará to
tal estrangulamento sistema viârios dessas localida
des, sem considerarmos o fato lamentável de que 
antigo leito encontra-se sendo invadido, ocasionan
do surgimento de favelas. 

Por tais motivos, fazemos presente apelo Vossên
cia certeza de que ínclito Governo João Baptista Fi
gueiredo, através deste atuante Ministério, atenuará 
os inconvenientes retirada trilhos ramais desativa
dos, compensando a perda de um meio de transpor
tes, com a inclusão de preço social na venda dos 
imóveis às municipalidades, as quais deverão ter 
prioridade absoluta aquisição. -

Por derradeiro, informamos Vossência que en
tenderrios Por preçõ social aquele que as municipali
dades têm condições de pagar na conformidade com 
suas disponibilidades orçamentárias." 

Assim, Sr. Presidente, fazemos um apelo desta Tribu
na, em nome da Assoc"iação que congrega todas essas co
letividades, da Zona da Mata mineira, em número de 
trfn-ia e sete; ao Sr. Ministro dos Transportes paraexami
nã·r a questão com o mãximo interesse e boa vontade, 
·país' o que Sé reiVindica, com muita justeza epal--que cal
cado no mais legítimo interesse social e comunitário, é 
proceder-se uma avaliação dessas terras cm valores mais 
acessí:veis _aos cofrçs públicos municipais. 
_ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Corlcedo 
a palavra ao _nobre_S~n?-dor Mauro Borges. 

O !;R. MAURO BORGES (PMPB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não podemos deixar de passar, sem nenhuma referência, 
o 249 aniversário da inauguração de Brasília o que nos 
leva a rememorar_rapidamente aquela epopéia: 

I. O anseio histórico da mudança da Capital do Bra~ 
si\ p<~ra sua 'hinterlãndia. _ 

- 1:. toda uma constante de lembranças, estudos, pro
vidéncias legislativas e administrativas que começaram 
no Império e se acentuaram no inicio da República com 
·a esColha· de uma rCiião no ·Planaria Ceritral do Bi-asil e a 
demarcação do chamado retângulo Crulz. 

2. O problema da mudança da Capital na COnsti
tuinte de 1946. 

-·No anteprojeto d<i Constituição de 1946, estava ex
PressO que a caPital deveria ser mudada para a região de 
TUpaciguara-Uberlândia. Isso, se ocorresse. seria uma 
solUÇão rezoável. Não seria a solução excelente sob to~ 
dôS Os aspeCtos. Por issO, o então Deputado Federal por 
Goiás, Diógenes Magalhães da Silveira, realizou ex~ 
traordínário tr"abalho, junto aos Constituintes de 1946, 
para que-a Constituição não cerceasse as técnicaS na es· 
colha da melhor região e do melhor local. Propôs o De
putado Diõgencs Magalhães uma emenda ao projeto da 
Constituição, recomendando que uma comissão de téc
nicos de reconhecido valor (futura Comissão Poly Coe
lho) escolhesse uma grande região, soluçãO estratêgica;·e 
nessa uma Outra comissão escolhesse o local exalo da 
construção, isto é, o sítio da nova capital, a solução táti
ca. Foi uma solução "luto senso" que permitiu, para o 
futuro, termos Brasília nesse maravilhoso local. 
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Nào se pode aqui esquecer o nome do Marechal José 
Pessoa Cavalvante de Albuquerque, que foi Presidente 
da Comissão de escolha do "sítio", da qual tive a honra 
de ser um dos membros. 

3. Eleição do Presidente Jusc_elino Kubitschek de 
Otiveira em 1955 e sua determinação em construir a nova 
capital do País e mudar a sede do Governo. 

-No início da campanha política na- cidade de Jataí 
- Estado de Goiás, o candidato a Presidente da Re-
pública Juscelino Kubitschek de Oliveira, respondendo a 
uma pergunta de um popular que participava do comício 
político; afirmou que, se eleito, cumpriria o dispositivo 
constitucional que determinava a mudança da Capital 
Federal. 

Cumpriu de forma brilhante e_ enérgica o grande an
seio de muitos idealistas. 

A polémica: final das razões e conveníêilcias da mu
dança da Capital Federal se resumiria nas seguüiteS ide
ias: 

a. O deslocamento para a região central seria o 
maior estimulo da ocupação do Território Nacional, 
com a execução das grandes obras de integração n_acio
nal, tais como _o plano de transportes, o plano de eletrifi
cação, a expansão das fronteiras agrícolas etc. 

b. Retirada da capital de uma megalópole como o 
Rio- de Janeiro, cheia de problemas locais de natureza 
econômica, social, política, urbanística, que pressiOná
vam o Presidente da República, transformando-o em su
perprefeitO do Rio de Janeiro. 

O governo da república sofria pressões locais de toda 
ordem, tais como da grande concentração do exército na 
Vila Militar, de estudantes, do operariado, etc. que re
percutiam em providências nacionais apressadas, ocasio
nadas por pressões locais. 

c. As exigências de condições de clima, água, topo
grafia e ausência de poluição ambiental. 

d. Melhores condições de segurança militar, apesar 
dos mísseis, sobretudo contra eventual captura e ocu
pação da capital. Em poucos anos, o inesquecível esta
dista Juscelino Kubitschek construiu o essencial da gran
de_ obra sonhada por tantos brasileiros que se preocupa
vam com o futuro da Pátria. 

-Não se pode negar o sucesso local, regional e nacio
nal de Brasília. Podemos orgulhosamente dizer que te
mos uma capital com uma das melhores "c_ondições de 
vida" do mundo. As deficiências que temos não são de 
natureza local e sim da situação s6cio-econômíca, moral 
e política em que se debate o País. 

Sr. Presidente, 
Srs. S.enadores, 
O objetivo do meu modesto e despretensioso--discurso, 

não foi apenas e basicamente relembrar a epopêia da 
construção de Brasília, em que nosso povo deu um gran· 
de exemplo de inteligência, de fé e de capacidade de 
coordenação para executar uma grande obra em tão 
poucos anos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Não, Sr, Presidente, o meu objetivo foi de ressaltar o 
desinteresse dos Governos Federal e local, durante mui
tos an_os, em comemorar dignamente o aniversário de 
Brasília, homenageando o seu insigne fundador Presi
dente Juscelino Kubitschek e seus grandes colaborado-

. . 

res. 
Ainda temos a felicidade de ter viva a grande dama D• 

Sarah Lemos Kubitschek, que poderia estar aqui todOs 
os anos para, em nome de seu saudoso esposo, receber 
justas e merecidas homenagens. 

Sr. -Presidente e Srs. Senadores, o silêncio metódico 
que se faria pelos governos autoritários no Brasil do 
nome e da obra do fundador de Brasília era uma ignomí
nia que não honrava e não ilustrava os governos que o 
faziam, por mesquinharia política. 

Faça-se justiça agora àS homenagens prestadas pelo 
GDF ao fundador de Brasília, Presidente Juscelino Ku
bitschck de Oliveira, nos últimos aniversários da capital. 

MuitoS qiierem tornar Brasília uma:- m6gai0Pole;-um 
grande centro de atração de mão-de-obra, transformar 
Brasília em um grande centro industrial. 

- Alguns industriais, comerciantes e homens de_ go
verno, desavisados das razões históricas que levaram à 
conStrução de Brasília, ~avidos por um compreensível 
entusiasmo emPresarial, podem ameaçar "a qualidade 
da vi_da de BrasHia" e frustrar as intenções da mudança 
-da capitaL Brasíli3 Itão será melhOr pilra ·o seu povo e 
para -o- BfaSH, se tiver 5 ou 10 milhões de habitantes. 

Brasília é uma cidade verde, limpa e bela que deve ter 
na periferia de seu território, do Distrito Federal, um 
cinturão - _9ique ou muralha de cidades industriais, 
protetoras de Brasília contra o excessivo fluxo das cor
rentes migratórias em busca de trabalho. 

_ J3xasília pode ter indústrias de ponta, sofisticadas, de 
pouca mão-de-obra e não poluente_s, como a indústria de 
informática, que se ajustem às condições gerais de 
Brasília. 

Queremos que o viver em Brasília seja sempre um pri
vilégio para o seu povo. Para isso, no ano de 1983, enca
minhamos a esta Casa do Congresso Nacional dois pro
jetas da maior importância para o desenvolvimento har
monioso futuro do DF. 
~A Criação da Região Metropolitana de Brasítia e a 

proposta de emenda constitucional para representativi
.9ade política ao povo de Brasília. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
O desenvolvimento espetacular de Brasília, do seu 

"entorno" e seu aceleramento futuro, exige imediatas 
medidas de planejamento regional no que se refere aos 
problemas de urbanismo, tais como: traitsporte, teleco
municações, energia, água, esgoto, etc., articulando o 
DF com os municípios goianos e mineirOs. 

Do ponto de vista político, não se pode ignorar o justo 
anseio do povo brasiliense em se fazer representar no ce
nário político local e nacionaL Assim é que eu propus a 
representação local (Câmara dos Vereadores) em dois 
níveis: a Câmara de Vereadores tradicional, com repre-
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sentaçào de todas as cidades satélites e uma 2• Câmara, 
cuja tarefa será exercida pela Comissão do Distrito Fe
deral do Senado. Além de outras tarefas, representará os 
impostergáveis deveres da Federação em preservar a 
"qualidade de vida de Brasília", ou seja, as razões que le
varam o gover·no à con"str_~:~ção da nova capitaL Essa é 
uma inovação importante e prudente para preservar o 
destino futuro de Brasília. 

Propomos ainda a representação normal de Deputa
dos Federais e Senadores e o Governo do DF nomeado 
pelo Presidente da República, mâs· este sujeito à apro
vação do povo, em plebiscito. 

Creio que essas medidas alicerçarão os anseios de re
presentatividade e responsabilidade do povo bra.o;íliense 
perante a Nação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a sessão extraOrdinária das 18 horas e 30 
minutos, <interiormente convocada, a sl!'guinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (_Qferecida 
pela COmissão de Redação em seu Parecer n9 102, de 
1984), do Projeto -de Decreto Legislativo n~> 20, de 1983 
(n~> 4/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Gov_er
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Gabonesa, assinado_ em Brasília, a 30 de ju
nho de 1982. 

DiSCusSão, 6m turn"o único, da redâção final (otefecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 129, de 
1984), do Projeto de Resolução n~> 5, de 1984, que altera 
a Resolução n~> 138, de 1983, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, a 
contratar operações de crédito no valor global de crt 
114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta 
e oito mil, centQ_ e cinqlientã e três cruzeirõs). 

3 
Discussão, em turno suplementar, do SubstitutivO do 

Senado ao Projeto de Lei da Olmara n~> 24, de 1981 (n9 
285/79, na Casa de origem), que dá nova redição iO ar
tigo 245 do Decreto-lei n'~ 2.848, de 7 de dezembro de 
1940- Código Penal, tendo 

PARECER, sob n~> 128, de 1984, da ComisSão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. , 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cen-ada a sessão. 

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

Ata da 53'~- Sessão, em 3 de maio de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 3.0 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice Michiles --
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudionor Ro
riz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior. 

Chaves- Gabriel HermeS- Hélio Gueiros- Alexan-_ 
dre COsta- João Castelo- JOsé Sarney- Alberto Sil
va - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins -
Virgílio Tâvora -_ Martins Fitho- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral--Aderbal Ju
rem a -_Cid Sampaio -João Lúci_o- Luiz Cavalcante 

- Albano Franco - Lou-ríval Baptista - Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana 
- João Calmon ~ José Ignácio Ferreira - Moacyr 
Dali a - Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo 
Baduró- Alfredo Campos- Fernando Henrique Car
doso - Henrique Santillo - Mauro Borges - Roberto 
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Campos- José Fragelli- Affonso Camargo- Átvaro 
Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bar~ 
nhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro 
Simon - -Octáviô CUrdoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lo-manto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 54 sr·s. SenadoreS~ 
Havendo número regimental, -declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciainOs nossos trabalhos. 
Não hã EXpediente a ser Ilda. -

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno úniCO, da redaÇãO 'fíri-i:l1 ( ofeM 
recida pela Comissão de -RedaÇàO em Seu PirCcer n~ 
102, de 1984), do Projeto de Decreto LegislatiVo n~' 
20, de 198J (n'~' 4(83, ·na Câmara dos beputácfos), 
que aprova o texto do acordo que cria uma Comis
são Mista entre o Governo da República FederatiVa 
do Brasil e o Governo da República Gabonesa, assi
nado em Brasília, a 30 de junho de 1982. 

Em discussãO a rcidaçãO finaC (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redução final é considerada 

definitívamente aproVada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação 

1:. a seguinte a redação final aprovada 

Redaçii.o final do Projeto de Decreto Legislativo n.., 
20, de 1983 (n9 4/83, na Câmara dos Deputados). 

Façu saber que o Congresso Nacional aprovOu, -nos 
termos do -art. 44, inciso J, da ConstituiçãO; e 
eu , Presidente do Senado Federal, promul
go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1984 

Aprova o texto do Acordo que cria uma Comissão 
Mista entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Gabonesa, assinado 
em BrasRia, a 30 de junho de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 t apro'{ado o texto do Acordo que cria 

uma Comissão Mista entre o Governo da República- Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, 
assinado em Brasilia, a JO de junho de 1982. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entre em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação frnaf (ofe
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n\1 
129, de 1984), do Projeto de Resolução n9 s·, de· 
1984, que altera a Resolução n'i' 138, de 1983, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Câildido Motã, 
Estado de São Paulo, a contratar operações de cré
dito no valor global de Çr$ 114.178.153,00 (cento e 
quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e 
cinqüenta e três cruzeiros). 

Em discussão a redação fínal. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encei

rada. 
Encerrada a discussão, a redução final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à- promulgação. 
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.t a seguinte a redaçào final aprovada. 

Redaçio final do Projeto de Resolução q'i' S, de 
1984, que altera a Resolução nY 138, de 1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do .art. 42, inciso VJ, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seg~inte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Altera a Resolução n~' 138, de 1983, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de 
São Paulo, a contratar operações de crédito no l'alor 
global de Cr$ 114.178.153,00 (cento e quatorze mi
lhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqUenta e 
três cruzeiros). 

-O Senado Federal resolve: 
Art. ]'i' O art. }9 da Resolução n9 138, de 1983, pas

sa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Cândido 
Mota, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29da 
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a_contratar operações de cré
dito no valor global de CrS 114.178.153,00 (cento e 
quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e 
cin(jaenta e três cruzeiros), correspondentes -a 
6_4.300 ORTN, considerado o valor nomimll da 
ORTN de CrS 1.775,71, vigente erri maio de 1982, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de agente nnanceiro do Fundo de Apoio ao Desen~ 
v.Olvimento ·social - FAS, destinãdos à implan
tação de duas escolas de ]9 grau e uma unidade pré~ 
escolar; implementação de galerias de águas pluviais 
e aquisição de equipamentos para coleta e desti
nação final de lixo e a implantação de centro de saú
de no Distrito de Nova Alexandria, naquele Mu-
nicípio, obedecidas as condições pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo." 

Art. 29 Esta Resolução _entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl. 3.., Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE(Lomanto Junior)- Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, dos substituti
vo do Se_nadoao PrOjeto de Lei da Câmara nt> 24, de 
1981 (n<:> 285/79, na casa de origem), que dá nova re
dução ao artigo 245 do Decreto~lein9 2.848, de 7 de 

--dezembro de 1940 - Código penal, tendo 
PARECER, sob n\1 128, de 1984, da cOmissão 
De Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o substitutivo em turno suplementar. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encer
_rada. 

Encerrada a discussão o substitutivo é dado como de
finitivamente adotado, nos termos do art. 318 do Regi
mento Interno. 
~ O projeto voltará à Câmara dos Deputados. 

! o seguinte o substitutivo aprovado 
Redaçio do vencido, para o turno suplementar, do 

Substitutil'O do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 24~ de 1981 (nt> 285/79, na CaSa de origem), que dá 
.nol'a redação ao art. 245 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. lY O art. 245 do Decreto-lei nY 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 -Código penal, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 245. Entregar filho me.nor de dezoito 
anos a pessoa em cuja eõmpanhi\:1 saiba ou deva sa~ 
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ber que o menor fica moral ou materialmente em 
perigo. 

Pena - detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
§ ]9 A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de re

clusão se o agente pratica delito para obter lucro, ou 
se o menor ê enviado para o exterior. 

§ 29 Incorre, também, na pena do parágrafo 
anterior quem, embora excluído o perigo moral ou 
material, auxilia a efetivação de ato destinado ao 

-envio de menor para o exterior, corri o fito de obter 
lucro". 

Art. 2Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. ~RESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, di
signando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nY 12, de 1977 (n9 l.203/73,_na Casa de origem), que 
acrescenta incisos ao art. 87 da Lei n9 4.215, de 27 de 
abril de 1963, que "dispõe sobre o Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil", tendo 

PARECER, sob nY 933, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda 

que apresenta de n9 1-CCJ. 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 13, de 1979 (nY 4.907/78, na Casa de origem), que 
acrescenta panígrã.fos ao art. 20 e dá nova redação ao 
art. 586, ambos da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), tendo 

PARECERES, sob n9s 96 e 97, de 1982, das Comis-
sã.es:___ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao méritO, contrário; e 

-de Finanças, favorável. 
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VotaçãÕ, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem), alte
rando o art. 19 da Lei n~' 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser
viço Público Federal c de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dá outras providências, terido 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 971 e972, de 
1981, das Comissões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n\1 10, del98l (n9 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventq~ integrais, 
doS.ex-combatcntes segurados da Previdência SOCial, 
tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n»s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

-de Legislaçio Social; e 
- de Finanças. 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimíriaf da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to ln terno), do Projeto de Lei do Senado n.., 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 



Maio de 1984 

de m<Jgistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n'i' 634, de 1983, da Conií.Ssão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Seriador-JoS-é Igrl.ácio Ferreira. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n92l, de 1983, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, -que dispõe 
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprie
tários de veículos de aluguel empregados no transporte 
individual de passageiros, mediante sUbSídio, nas con-
dições que especifica, tendo - --

PARECER, sob n9 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionatída

de. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en
cerrada a sessão. 

(Lel'anta-se a sessão às 18 horas e 35_minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADrF PE-LO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 1-5-84 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronunciu o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Não me encontrava presente nesta sessão no momento 
em que assomou à tribuna desta Casa o nobre Senador 
Aloysio Chaves, Uder do PDS e do Governo, para 
ununciur a revogação das medidas de emergência decre
tudas pum o Distrito Fed_eral e dez municípios goianos, 
pelo Senhor Presidente da República. 

Em sucessivos pronunciamentos, nesta Casa, coloquei 
a posição da nossa Bancada sobre este assunto, fazendo 
sentir a urgente necessidade dessa revogação, para que se 
pudesse restituir a Brasília, as suas cidades-satélites e aos 
Estados circunvizinhos, o clima de paz e de tranqUilida
de de que eles precisam para trabalhar em prol do seu de
senvolvimento, sobretudo, quando a palavra que m-ais se 
ouve, neste instunte, no País, é entendimento. E, ·neste 
particular, já que o Senhor Presidente da República to
mou essa -decisão, da maior importância" para o atUal 
momento político brasileiro, deseJO Congrãtular-me cOri:t 
o nobre Senador Aloysio Chaves. Sei do empenho de S. 
Ex' junto ao Palácio do Planitlto, para qüe essa revo
gação se concretizasse, aliviando a todos nós e restabe"le-
cendo, na su;.t entegridade, os direitOs e garantias indivi~ 
duais e sociais assegurados pelo art. !53 da ConstituiÇão 
Federal. 

Ao mesmo tempo, o nobre Líder do PDS e do Gover~ 
no nesta Casa referiu-se ao pronunciamento de ontem do 
Senhor Presidente da República, João Baptista de Fi~ 
gueiredo. 

Devo dizer, puru ser sincem, Sr:~esidente,·Srs. Sena~ 
dores, que destaquei, nas palavras do Chefe da Nação 
trêis pontos, dois que se me afiguraram inteiramente- ne-
gutivo~ e o positivo. O Prímeiro foi justameilte o de Sua 
Excelência não ter aproveitado aquela oportunidade 
para anunciar U Nação que iria revOgar as medidas de 
emergência. E o segundo fõi_que,-ao rerlovar o apelo ão 
entendimento, ao diálogo, à concórdia,.Sua Excelência 
se mostrou intransigente quanto à dat~ que preconiza 
para as eleições diretas para Presidente da República, 
isto é, 1988, quaildo tOdos nós sabemos que o própiio 
Presidente João Figueiredo declarou reiteradas vezes, e a 
sua Liderança nas·duas Casas, que a proposta era apenas 
um ponto de partida para a negociação. Não vejo por 
que se possa afirmar que ali, naquela proposição gover
namental, hú alguma coisa que não pode ser mudada, 
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porque assim fica difícil, um entendimento a nível políti
co, a nível par!amentar, pois toda a Nação está aí, ainda 
nas iuas, clamando por eleições diietas, já, agora-, na su-
cessão do Presidente João Figueiredo, como, ainda on
tefn,- tivemos a oport"unidade de ver na imensa coricen
tração que foi realizada em São Paulo pelas lideranças 
sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho. O ter
ceiro ponto, o positivo foi a disposição do Senhor Presi
dente da República em comandar, pessoalmente, o pro~ 
cesso de entendimento, porque, até agora, não sabíamos 

- - qual" seria o interlocUtor. Sua Excelência resolveu assu
mir a responsabilidade. Portanto, cresceu muito a im
portância desse diálogo e o que há de se esperar é que as 

- lideranças políticas nas duas Casas do Congresso N acio~ 
na!, através, sobretudo, dos Presidentes dos Partidos, 

-que são os veículos naturais para o diálogo dentro do 
Parlamento, possam chegar a um ajuste. Mas, para isto, 
faz-se nece_ssário, indispensavel_~nte, que nós estejam_os 
de olhos voltados para a opinião pública, porque nós, 
pelo menos os da Oposição -é o meu ponto de vista
não podemos dar nenhum passo, dentro ou fora do Con
gresso, nesta matéria, sem auscultarmos todas as lide
ranças dos diversos seguimentos da sociedade civil brasi
leira que, conosco, miliwram memorável campanha de 
mobilização popular que culminou com a votação da 
Emenda Dante de Oliveira, pelo Corigresso Nacional. 
- Eru o que tinha a, dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MIL
TON CABRAL NA SESSÃO DE 2-5-84 E QUE, 

. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Para uma de
claração de voto.)- Sr. ~residente, Srs. Senadores: 

Quero rrie-Congratular com o Plenário do senado Fe
deral pela aprovação deste Projeto de ResolUção, de riY 
127. Depois_ de muitas sessões, a despeito da obstrução 
que foi oferecida à tramitação normãl deste projeto, hoje 
os Srs. SenadOres resolveram votar e, assim, concluir um 
dos trabalhos mais profundos feitos nesta Casa, ao longo 
de sua história. 

Este Projeto de Resolução mereceu parecer favorável 
de todas ãs Comissões e, na realidade, Sr. Presidente, 
com esta providência de hoje, o SenadO-paS-sii.rã ã exigfr 
das autoridades do setor energético algumas infor
mações da-maior relevância. AsSTffi, não somente no.Iri~ 
bunal de Contas da UniãO, o elenco de- medidas -que es
tào.aqui no--parecer, deverá ser objeto de sindicãnéia da--

-- quele órgão de fiscaliZação, como também, face à emen~ 
da do Senador Itamar Franco, a Procuradori<~ Geral da 
República deverá examinar vâ~ios _atas praticad-os ~nos 
contratos entre empresas brasileiras e empresas alemãs. 

Sr, Presidente, Srs. -Senadores, .sl.rel~tório d_a to~is.:._ 
s1.io Parlamentar de Inquérito foi distribuído a todos os 
Srs. Senadores. Estou certo que se algum dos Srs. tiver 
paciência, exilminar· em profundiDade aquele relat6rio, 
chegurá à conclusão de que os termos fin<iis, as conclu~ 
sôes -e recomendações, estão absolutamente coerentes 
com o desejo da maioria deste Plenário, de obter todas as 
informações e pi-evidências para que o Programa Nu
cleai brasileiro seja implaritado, porém cercado de tOdãs 
as atenções e _cuidados indispensáveis. Muito obriga~o_. 
(Multo bem!) - -

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE FRAGELLI NA SESSÃO IJr2-5-84 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS~ FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O assunto que empolga os meios políticos, nestes dias, 
é o da conciliação. Os pronunciamentos, hoje, de dois 
eminentes Senadores, versaram, justanl.ente, sobre esse 
tema. e eu desCjo abordá-le, parece-me, sob-u-m-otttte as-
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pecto que não aqUeles já tratados desta tribuna pelos 
meus eminentes colegas. 

N'õs·jornuis de hoje lemos a opinião respeitad!J.;-e por 
trxles acatada, do Governador Tancredo Neves decla
rando que vê o P<Jís à beira do confronto, sendo neces~ 
sário, imprescindível mesmo, o diálogo entre as forças 
políticas da situação_e das oposições. No mesmo sentido, 
as manifestações do eminente Chefe do Gabinete CivH 
da Presidência da República, o jurist::t Leitão de Abreu. 

São Assim, Sr. Presidente, manifestações vindas de 
.Quas altus autoridades dirigentes dus agremiações politi
cus, ou, se não dirigentes, representantes da melhor opi
nião dos partidos políticos. 

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, vim apenas para re-
lembrar com:eitos que, sobre a conciliação na história 
política do Brasil, são emitidos por um dos nossos maio~ 
rcs historiadores vivos, José Honório Rodrigues~ nesta 
~ obra, por todos conhecida, 

"Conciliuçào e Reforma do Brasil", com o subtítulo 
"Um Desufio Histórlco~político". 

O que vou dizer, naturalmente, n~o é da minha lavra, 
senão da deste eminente historiador patrício, quando ele 
faz um estudo completo do tema "Conciliação na Políti
ca Brasileira'', Ele começa lembrando, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que um dos problemas históricos, vitais à 
compreensão do curso da nossa história, é o da estabili~ 
dade institucional brasileira, à qual sempre corresponde 
uma mera instabilidade governamental. 

"Haja o que houver, diz o historiador, abdi
caç1ío, renúncias, abolição, mudanças nas formas de 
regime, crises sucessóriaS,. haja o que houver, a esta
bilidude bru~ileira é uma rocha, não muda nunca. 
As instituições econômicas e sociais e as estruturas 
permanecem; a instabilidade é sempre governamen
tal, é sempre política, porque tem h<~vido um divór
cio entre a estabilidade institucional brasileira, entre 
as estruturas e-conómicas e sociais, que não mudam
nunca,-e a instabilidade política." 

Por isso mesmo, ele usa a frase: 

"Não é a estrutura que é instável, mas sim a con
juntura superestrutura!, é o comando que vacila, 
são as finanças que se revelam críticas." 

De fato, _Sr. Presidente, Se fizermos a apreciação dos 
sucessos políticos brasileiros, Veremos que há sempre 
niudunçás ·políticas, m<Js não -mUdUnças sociais. E é no 
coi1fronto entre a estabilidade inStTiucional, e a instabili
dade política governamental, que reside o fato principal 
de todas as crises- nacimiais. 

Estaffios ·aiorU, sr._Presidente, num momento em q_ue 
u conciliaçãO é um problema cofoC"ddo às agremiações 
políticas responsâveis do Bfasil. Vim aqui paru lembrar 
isto, Sr. Presidente, se vamos fazer uma conciliação, que 
.ela não seja apenas política, mas que, realmente, seja vol
ta.da sobretudo para as soluções dos problemas funda~ 
mentais, dos problemus essenciais, dos problemas de es~ 
truturu, dos problemas que interessam à grande massa 
do povo brasHeiro. Não fiquem essas soluções que ve~ 
nflam a sair da concíliação, e que fazemos votos se reali~ 

·- ze- ~pf:iw.s nus soluçõe~ que sejum política~ e jurfdicas; 
não sejuin apenas soluções de textos constiiucíçma_is- e de 
textos legaiS: que se desçu- à profundid<Jde maior dos 
problemus vitais do Pais, sobretudo dos problemas so, 
ciais, para que amanhã essas crises não venham a sere~ 
petír nesse confronto que parece ser o problema crucial, 
mas não é. :entre, de um lado, o Poder Legislativo e, de_ 
outro lado, o Poder Executivo." 

Como muito bem diz o autor, José Honório Rodri
gues. hú equívoco pens<tr que o mais grave problema 
brasileiro se munift::stu nas chamadas crises sucessórias, e 
daí se pensar, nessas oportunidades na reforma do Exe
cuLivo, comq se monurquia ou república, se presidencia
lismo ou parlamentarismo pudessem evitar a instabilida~ 
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de.. Os problemas nacionais são muito mais profundos. 
Hoje, se tivéssemos uma monarquia ou parlamentarismo 
a crise estaria presente como está, talvez sem nenUUma 
modificação. 

O Sr. Enéas Fari8- Permite V. Ex~ um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOS!_FRAGELLI- Com prazer!- ãpenàs me 
perrmta terminar. 

Há uma relação de comportamento funcional, entre 
estabilidade económica -e social e instabilidade política. 

Corri multo prriZei dõU"Oaparte a V. Ex~ 

O Sr. Enéas Faria- Nobre Senador, V, Ex' arrimo_u 
bem o seu pensamento; efetívamente, parece que é-isso 
que tem ocorrido na nossa História: uma tranqiiiHdade, 
uma estabilidade de base, confrontando com a insíãbili
dade dos comandos, confrontando com a instabilidade 
política, Porque, na verdade, parece.me, também, nobre 
Senador e ensina o eminente historiador a que V. Ex• faz 
referência - que na nossa História nós nos acostuma~ 
mos a ver o poder, o comando ou o mando divorciados 
do grande anseio das maiorias, das multidões, das popu· 
lações brasileiras, e isto vem ocorrendo sucessivamente 
em nossas hlstóiias; volte e meia hã conciliação, que sig. 
nifica o arranjo das coisas para superar momentos difí· 
ces ou para superar crises ou para superar problemas que 
podem ter desdobramentos mais graves e até mesmo as 
revoluções - tantas as- ·que temos assistido em nossa 
História - acabam por se fazer no sentido de manter a 
cúpula, de manter os interesses da cúpula, em detrimento 
das solicitações, das reivindicações das bases e daspopu. 
lações. 

O SR. JOSE: FRAGELLI- Muito bem! 

O Sr. Enéas Faria- O que me pergunto, nobre S_Cna.: 
dor - agora que tanto se fala em conciliação, entendi· 
menta, acordo~ o-que me pergunto é como conciliar o 
bem com o mal. Como traçar um denominador comum 
entre o ,certo e o errado, como estabelecer uma harmoni
zação entre aquilo que a grande maioria quer, deseja, rei
vindica, clama, e aquilo que uns poucos não desejam. 

O SR. JO$ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• 
Mas se V. Ex• me permite, eu discordaria um pouco, di
zendo que o problema nacional não é, segundo entendo, 
esse dilema maniqueísta _do bem e do mal; just<i.mente 
porque, nessas grandes crises, dão-se apenas soiUÇOes
poHticas, soluções jurídicas, soluções legais ou constiiu
cionais e não se desce ao fundo do problema social, da 
organização sociaJ, da corilpoSiçâO Social, é que elaS senl
pre ressurgem. Diz muito bem o autor, que as lide
ranças ... 

O Sr. Enélis Faria - Senador permita-me mais um 
aparte, só para concluir o meu primeiro racioCínio'! 

O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não! 

O Sr. Enéas Faria- Tem razão V. Ex•, nós não deve
mos aceitar o maniqueísmo que ·nos impõem, que-na ver- -
dade nos impõem, tantas vezes, goela abaixo, ... 

O SR. JOSt FRAGELLI - Então, estamos de acor
do. E V. Ex• me perdoe não haver entendido. 

O Sr.Enéas Faria- ... viver nesse maniqueísmo. E ho
je, mais uma vez, se traz à baila a conciliação e se fulcra a 
questão, e sr focaliza essa questão em duas baseS princi
pais: Cm quem serâ o sUcessOr; e como e por quanto tem
po governará o Sucessor, quando a Nação, na verdad-e, 
quer estabilidade polítiCa, quer instituiçõeS~ qUer lei, 
quer um modelo social capaz de restabelecer a digriidade 
humana; esse é o principal, esse é o fundamental. 

O SR. JOSE; FRAGELLI - V. Ex' tem toda razão. 
As lideranças foram sempre muito conservadoras; fos-

• 

s_em elas, no Império, do Partido Conservador ou do 
Partido Liberal, foram sempre lideranças alienadas, anti
progressistas, antinacionais e não conteffiporãneas. A 
Sua crença parece ser- a dessas lideranças- que há de 
haver sempre, de uma parte, a Nação destinada a gover
nar e a influir, e, de outra, que a maioria destinada a ser 

- governada eternamente, sem esperança. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI- Um momentinho, nobre 
Senador. Essa parece que tem sido a divisão. Aqueles 
que governam e influem, e aqueles que são governados e 
que sofrem as influências das decisões da minoria diri· 
gente. 

Esses conceitos - relembra muito bem Honório Ro
drigues - não são apenas das criaturas de hoje, mas 
também pertencem a políticos do passado, quando 
lembravam - vamos dizer- essa dicotomia na polftica 
brasileira, recordando estas palavras de José Justino da 
Rocha; 

"Quando está admitido um regime pelo qual te· 
mos, de um lado, uma classe destinada ao governo e 
outra a ser governada, pode-se dizer que há nesta 
nação dtiãs nações diversas, muitas vezes opostas e 
até inimigas; a classe eXcluída do governo e da in
fluência tem todos os incitamentos para lançar-se 
nas mãos da conspiração e da anarquia." 

Esse ponto eu acho fundamental, Srs. Senadores. Se 
nós quisermos dai- soluções duradouras à crise brasileira, 
não fiq-uemos apenas nas soluções políticas, nessas a que 
se referiu, no momento, o nobre Senador Enéas Faria; 
Oão fiquemos apenas nas soluções de época de eleição, 
como as questões: 86 ou 88, eleição direta ou eleição in
direta; período governamental de 4, de_5,_ ou de 6 anos; 
constituinte ou não constituinte. Essas são questões mais 
formais do que fundamentais, embora politicamente se-
jam_ fundamentais, no momento, mas, na verdade, asso
luções a que devemos chegar são bem mais de carãter, de 
ordem e de substância social do que de ordem política. 

Com muita honra, dou o aparte io nobre Senador 
Passos Pôrto. • 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador José Fragelli, y. 
&•eStá fa-zendo nesta tÚde, um discufso à altura da tra
dição do Senado, pela maturidade, pela profundidade de 
co.oceitos. Esto_~_ muito feliz em ouvir de v_. Ex' uma pa
lavra -como esta, flum instante_como este, quand-o V. Ex~ 
traz em sua ajuda o trabalho de pe&quis:à histórica do 
historiador José Honório Rodrigues, em que ele mostra 
que, atravéS dos tempos, o Br~sil semPre deu soluções de 
compromisso, e todas elas contemporizadoras, porque 
eram em si a acomodação das elites ... 

O Sr. Passos Pôrto- ... que no instante da disputa do 
mando, do poder, elas se confrontam; mas aquilo que se 
co_nstitui na infra-estrutura social e econôinica _do País 
sempre foram levadas a um plano secundário. Sotrios, 
realmente, nobre Senador José Fragelli, uma sociedade 
conservadora, e não temos sido contemporâneos dos fa
tos económicos e sociais. Todos eles têm passado, e o 
próprio Congresso, como a instituição mãis conservado
ra do País, não tem dado ouvidos à sensibilidade popular 
e às suãs reinvidicações, não tt!mos dado unlá SoluÇão, 
pelo menos formal e jurídica, àquelas reinvidicações que 
são fruto da própria transformação da nossa sociedade, 
que era- nifál e que hoje é uma sociedade industrial e ur
bana. De modo que V. Ex• toca num ponto que conside
ro fundamental, e daí, às vezes, a minha decepção, em 
ver o Brasil todo agitado e incitado em torno da Emenda 
Dante de Oliveira, quando há, no texto constitucional, 
no texto formal da lei escrita no Brasil, aqueles pontos de 
estrangulamento, que são, eles sim, os responsáveis pela 
não implantação em definitivo de um regime democráti-
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co em nosso Pais. Então, se nós, mais uma vez dermos 
uma solução d~ :<iCOmodação de elite, através de um can
didato de consenso, que tem um prazo X para ser gover
no de transição, que se dê apenas a forma escrita a uma 
nova Constituição, mas que não se dê as bases formais 
da prática democrática, olhando os obstáculos que estão 
havendo quanto ao acesso da sociedade à todas as opor
tunidades de educação, de saúde, etc., se não se fizer isto, 
V. Ex• tem ampla razão: o Brasil-monarquia ou o Brasil
república estaria, neste instante, também em crise políti
ca. De modo que o seu discurso deve ser ouvido por to
dos nós, porque V. Ex• está trazendo, além da sua expe
riênCia·, da sua cultura, a inspiração daqueles historiado
res que examinaram em profundidade a nossa História, e 
que nos trazem, lamentavelmente, essa dura realidade: é 
que o Brasil tem\adotado apenas soluções de compro-
misso e soluções de acomodação- _de elite. Não temos tra
tado dos problemas fundamentais da estrutura econômi
ca e social da nossa Pátria. Meus parabéns a V. Exf-. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Muito obrigado. Agra
deço as referências de V. Ex' mas, sobretudo, a sua abali
zada opiníão. V. Ex' é, sem dúvida, permita-me dizer, 
um dos homens mais equilibrados da nossa corporação, 
e creio que do Congresso; um homem que vê claro os 
problemas. Ainda no ano passado, V. Ex•, com a Emen
da Passos Pórto, na solução de um problema financeiro e 
de organização dos poderes do País: federal, estadual e 
municipal, deu uma prova disso entrando o seu nome, 
sem dúvida nenhuma, de maneira definitiva na História 
Política do Parlamento Nacional. 

Mas, Honório Rodrigues lembra que a conciliação 
tem as suas origens na formação da sociedade brasileira, 
e que houve três tipos de colonizadores, de povoadores 
do Brasil: aqueles que não reagiram ao meio brasileiro, 
tomando __ os hábitos dos brasís, isto é, dos indígenas, 
pintado-se como os índios, colocando ornamentos de 
madeira nos lábios, comendo carne humana, enfim, ado
tando todos os costumes dos indígenas. O segundo tipo 
foj o_ que ele chama de indomável e volutarioso, repre
sentado por João Ramalho, e o terceiro, daquele que 
conviveu bem tanto com o índio, como com o europeu, 
personificando-se _em Diogo Ãlvares, o Caramuru. 

E é desse tipo do Caramuru, desse tipo de povoador 
que soube_entender-se muito bem com os dois elementos 
que originariamente formaram a sociedade_brasileita, de 
um lado o indí.gena e de outro o português, desse é que 
nasceu o tipo conciliador na História Política do Brasil. 

EntUo, ele vê que essa tendência dos políticos brasilei
ros - a conciliação - tem, assim, profundas origens 
históricas. 

Eu me permitiria, neste ponto, dizer que a conciliação, 
embora na verdade tenha essas origens históricas, elas, 
no entanto, não são apenas de nós, os brasileiros. E uma 
prática polítíca-..:...· pelo menos -em toda a América do 
Sul. 

Recordo-me, Sr. Presidente, de uma passagem de Otá
vio Amadeu, eminente historiador argentino, que escre
veu um livro admirável, Vidas Argentinas, quando ele 
fala de Pelegrini, um dos grandes políticos da nação ,ir
mã, que não só aceitava, mas também procurava a cola
boração alheia, porque ele não pretendia ter o mono
pólio nem da virtude, nem da capacidade. Ele sempre 
quis o entendimento para o benl. comum. E diz- o flisto
riador: .. Esse entendimento para o bem comum hoje, na 
Argentina, se chama contubérnio. E o contubémio, 
quando não é a voraz repartição das vantagens, é o acor
do dos contrários, que depõe no altar do interesse supre

.mo, o egoísmo pessoal e o egoísmo partidário". 
E continUa ainda, o ilustre historiador, dizendo que 

sempre se praticou o contubérnio, que nós chamamos de 
conciliação, onde há três forças para impor a lei da ver
dadeira maioria. Graças a ele, pôde-se derrubar a tirania 
de Rosas, e salvar-se várias vezes a República. Urquize, 
Mitre, Sarmiento e Avellaneda foram homens de contu
bérnio.- -
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Fiz esse pequeno parênteses para mostrar que a conci
liação não é apenas um fenômeno político e social do 
Brasil, embora seja um traço marcante da História Polí
tica do Brasil, como bem regístra José Honório Rodri
gue..'>. Mas, a conciliação é uma prática, não sei sectrfp<ií
ses, por exemplo, de hábitos e costumes políticos saxóni
cos, ou de outros países latinos, como na França mas, 
pelo menos, é uma prática dos povos hisfliino
americanos. 

José Honório Rodrigues relembra as grandes lutas 
cruentas do Pais, desde as campanhas de extermínio dos 
índios, inclusive a guerra do gentio paiaguás, alíàs, no 
território do meu Estado de Mato Grosso, que foi mes-
mo ordenada por provisão régia, as guerras com os quiM 
lombos negros míneiros, cariocas, baianos e pernambuM 
canos; as revoltas populares contra os excessos fiscais, 
contra os privilégios, cõnlo ilO Rio de Janeiro em 1660, 
quando foi enforcado Jerônimo Barbalho; e no Mara· 
nhão em 1684, a-conheCida revolta (te" aequimão e de 
Jorge Sampaio, que foram enforcados; a luta dOs paulisM -
tas e emboabas; a guerra dos mascates, as duas suble
vações de Vila Rica; a IriConftdência; e tantas outras em 
que a revolta das classes oprimidas veio à tona ... 

São faias históricos qU:C aí êSfãO para mostrar que, 
apesar do espírito de conciliação, as lutas políticas no 
Brasil também têm sido sanguinárias, têm sido violentaS, 
têm sido cruentas, muitas vezes. 

É Um asPecto que devem-os relembrar nos dias-de_hoje. 
Estamos numa crise não apenas política, mas na mais 
grave crise social do País, que tem origem, no meu modo 
de ver, primeiro na crise financeira e, em conseqüência 
dela, a crise económica. 

Os nossos males, a meu ver, provêm, Sr. Presidente, da 
má gesti:io"-financeira dO PaíS~ porque da crise financeira 
vem a crise económica, e as duas geram a crise social e a 
crise política. 

Portanto, no fundo dessa crise sucessória--ria qual ago
ra estamos cngolfados, na verdade, a grande crise é soM 
cial, tendo as suas fontes nas finanças, e na eco-nomia naM 
cio na!. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex' uni aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI - Cem muito prazer, com 
muita honra, meu prezado amigo Senador- LuiZ Caval
C<Inte. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Quando V. Ex~ estava apon
do adjetivos à crise, eu me lembrei da fala do Presidente 
João Figueiredo, no últi_mo dià 30. E, rapidamente, abri 
o meu livro preto e me deparei coffi o adjetivo do Presi
dente. Diz ele assim: "As decisões para enfrentar a cruel
dade da crise atual". Então, na própria expressão do 
Presidente, a crise atuaJ é simplesmente cruel. Isto 
graças, infelizmente, aos desacertos ~e alguns dos seus 
ministros. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex.!', 
mais uma vez trazendo um adminículo ao meu p~-~nun
ciamento. 

Essas ·explosões cruentas da hiStória nacional revelam, 
de um lado, o inconformismo do povo, de outro, o radi
calismo da liderança popular, e ainda a violência e a 
crueza da repressão da mii10ria doffiinante. Nós estamOS 
em mais uma dessas crises_ O quadro todQdas manifes
tações populares no País mostra o inconformismo dO 
povo com a situação reinante. Mostra também o radica
lismo de certus lideranças populares, radicalismo este, 
muito bem conhecido de todos nós. Mas mostra de outro 
lado, também e ainda a intransigênCia- dos dirigentes 
politicas, que não querem abrir mão das prerrogativas 
sociais que obstaculizam as soluções adequadas para reM 
solver os problemas mais profundos da crise brasileira. 

De sorte que a crise que hoje vivemos é igual a tantas 
outras crises da vida política do País. Lembraria apenas 
de uma delas, a chamada Revolução Praieira, de PcrM 

nambuco, que foi menos uma revolução política do que 
social, porque a Revolução Praieira foi o levante das 
classes oprimidas, social e econ_omicamente, de Pernam
buco, como um dos própl-ios revolucionários manifes-:.. 
tou. Foi um levante contra a classe comerciante, domi
nada pelos portugueses, no Recife, e a classe dos latifun
diários, dos grandes proprietários rurais daquele Estado. 
Aquela revolução não foi apenas política, não foi ipenas 
uma revolução pelas liberdades civis, individuais e políti
cas, foi também uma revolução de cunho profundamente 
social, contra a dominação de duas classes que ve-rgasta
vam dU:rãmente as classes -menos favorecidas do Estado 
de Pernambuco. Se formos Q.nalisa_r_todos os demais le
vantes, ou sublev<Jções da História do Brasil, nós vere
mos sempre aquele inconformismo do povõ;- do povo 
que trubalha, do povo que sofre, do povo desfavorecido 
com a situação social, e que ficam submetidos pelas lide
ranças politicas e classistas do País. 

De sorte que, neste momento, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, eu julgo da maior importância que atentemos 
para isso, Não basta dar a solução política às drficuida
des que no momento enfrentamos. Nós temos que dar 
soluções mais profundas, sobretudo de caráter social, à 
crise brasílcira, que agora é muit"o mais grave que t-odas 
essas Crises que, na HiStória do País, antecederam apre
sente. Por quê? Porque àquela époC:i rlós ainda tínhamõS 
uma sociedade predominantemente rural, que mais difi
cilmente leva às revoluções do que uma população como 
a de hoje, dominantemente urbana. Quando nós temos 
cm São Paulo mais de um milhão de desempregados;_nas 
grandes C<J.pitais brasileiras como Belo Horizonte, Reci
fe, Bahia, Porto Alegre e Rio de Janeiro, temos grandes 
massas sofrendo as conseqüências da política financeira 
e econômica do País, temos que atentar para este fato 
histórico, de que temos dado mais soluções políticas e 
itfcffõS soluções SQciais, às crises brasileiras. 

E é para isso que me permito, com fundamento nesses_ 
ensinamentõs históricos dados por todos os nossos histo
riadores, que resumo, agora, apenas nesse eminente his
toriador José Honório Rodrigues, para declarar que a 
crise na qual nos encontramos agora envolvidos, não é 
uma crise apenas partidária, -não é uma crise apenas polí
tica, ni:io é uma crise apenas que deve envolver o jogo de 
interesses das elites, sejam políticas, económicas, sociãí.S 
e empresariais; mas é uma crise Política que envolve toda 
:i Nação, de baixo para cima, desde as camadas mais bai
xas, desfavorecidas da economia brasileira atê as mais al
tas, porque se houver uma explosão social neste País, 
ninguém fiC<:trú livre da tormenta que se abateria sobre o 
nosso País. 

Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu trago 
essa minha modesta colaboração, completamente desco
lorida,- (não apoiado)- mas me parece que oportuna, 
se me permitem, lembrando que nós não temos quere
solver npenas os problema~ do PDS, do PM_DB, do 
PDT, do PT. ou de qualquer outra agremiação política. 
Nós ni:io temos que resolver apenas se o mandato presiM 
dencial será de 4 ou de 6 anos; se a eleição deve ser em 86 
ou &8, nós temos problemas muito mais profundos e que 
estilo na base, nos alicerces da crise política brasileira 
atual. Eu pediri<J que todos nós nos conscientizássemos 
disso. A Nação brasileira hoje não é aquela de 1930, 
quando houve também uma crise uniVersal, uma críse 
mundial, sobretudo por isso, àquela êpoca a população 
brasileira estava em 65%, 70% e, às vezes, 75% na área 
rural. Agora, el<! está em 70%, 75% na ãrea urbana. 
Aquela grande massa que vivia na área rural resolvia, 
melhor ou pior, os seus problemas: sempre tinha um ran
cho onde morar, sempre titth0:1 um terreiro onde plantar 
paru comer; sempre fazia a sua pequena criação para dali 
tirur a sua alimentação: fosse de aves, fosse de suínos. 
Não precisava dos serviços urbanos- de eletrificação, 
de esgotos, de água e, sobretudo, de transporte que hoje 
é um dos índices que mais pesam no orçamento domésti
co das c!a:-;ses urb<.~nas menos favorecidas. 
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O homem da zona rural tinha os seus problemas assim 
grandemente simplificados e, por isso mesmo, suas rei
vindicações eram moderadas. As reivindicações dos 70 
ou 75% da _população atual brasileira nas cidades, e 2/3 
dela sofrendo as agruras e aS necessidades da vida nasci
dades e que não podem ser solucionadas como -eram 
aquelas dos 70 ou 75% que moravam na zoÍla rural. Isso 
tudo, essa nova realidade, poderá levar o País a uma cri· 
se muito maior que a crise aparentemente só política em 
que vivemos. 

Olhemos, Srs. Senadores, para as grandes camadas so
ciais desamparadas neste País, as maiores vftimas dos de
sacertos financeiros-e da política ec_onômica do Governo 
e de todos nós, porque todos nós, políticos, somos res
ponsáveis por essas decisões governamentais, embora 
delas discordemos, emboras as condenemos, embora 
façamos_ aqui, seguidamente, a crítica das medidas goM 
vernamentais. Mas a verdade é que to_dos nós constituí
mos a elite politica que dirige este País e, amanhã, não se 
farão distinções entre aqueles que eram Govern_o_ e os 
que não eram, para se saber quais foram os responsáveis 
pela grande c possível revolução brasileira que não vai fi
car apenas nos limites dessas revoluções sr;>ciais _a que se 
refere JoSé Honório Rodrigues, de toda História do Bra
sil. Porque se tivermos a desgraça de uma revolução so
cial ela n-ã-o será_apl!!nas parcial, mas total, trazendo mu
danças profundas na vida nacional, na organização dos 
poderes públicos e na mudança das estruturas sociais. 

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

ATO 00 PRESIDENTE N• 19, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso _·das atri
bui~,:ões que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele· 
gaçi:io de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 

-Comis-i."ào Diretora n\" 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 004707 84 2, resolve, 
aposentar a partir de 24 de abril de 1984, Flori ano de La
cerda, Adjunto Legislativo, Classe Única, Referência 
NS· 15, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos dos artigos 101, inciso I li, e 102, inciso I, alínea 
"a", da ConstitUição da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 
429, incisos IV e V, 437 e 415, § 49, do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, aprovado pela ResoM 
lução SF n\" 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único, da 
Resolução n"' SF 358, de 1983, com proventos integrais, 
com base no vencimento da Classe "Especial", Referén
cia NS- l 9, bem como a gratificação de nível superior, a 
gratificaçi:io especial de desempenho e a gratificação adi
cional Por tempo de serviço a que tem direito, na forma 
do artigo 3"' da Lei n9 s.go3, de 1973, e artigo lO da Ler n9 
4.345. de 1964. 

Senado Federal, 3 de maio de t 984. - Moacyr Dalla, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 20, DE 1984 

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 dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 
2, de 197.3 e-revigorada pelo Ato n912, de 1983, da Co 
missão Diretora, e à vista do disposto n_a Resolução n"' 
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regi
me jurídico da Consolídação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Luiz Anto
nio Calvano, para o emprego de Assessor Técnico, com 
o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de 12 de abril de 1984, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Guilherme Palmeira. 

Senado Federal, 3 de maio de 1984. - Moacyr Dalla, 
Presidente do Senado Federal. 
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ANO XXXIX - N• 039 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 5 DE MAIO DE 1984 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 9, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Borra do Garças, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 142.525.106,91 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e seis cruzeiros 
e noventa e um centavos). 

Art. I • B a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 
93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS 142.525.106,91 
(cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e seis cruzeiros e noventa e um centavos), correspondente 
a 26.462,93 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e 
oitenta e quatro centavos), vigente em setembro/83, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio. ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação' de galerias de águas pluviais, 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. 
Senado Federal, 4 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e-eu Moacyr Dalla, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 10, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 
93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no yalor de CrS 1.794.31S.OOO,OO 
(um bilhão setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros), correspondentes a 500.000 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 3.588,63 (três mil, quinhentos e oiterita e oito cruzeiros e sessenta e três centavos), 
vigente no segundo semestre de 1983, junto aó Blifico do Estado de Mato G_rosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - ,BNH, destinada à implantação do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as 
cundições admitidas p-.Jo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na' data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOG!..IEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Feditral 

ALOISlO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industria.! 

RUDV MAURER 

Oiretor Administrativo 

Via Superfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

CrS 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 11, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.993,562.894,21 (um bilbiio, novecentos e noventa e três milbões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 
noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos). 

Art. I• É o GoYerno do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.993.562.894,21 (um bilhão, 
novecentos e noventa e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noVenta e quatro cruzeiros e vinte e um 
centavos), correspondente a 401.611,41 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 4.963,91 (quatro mil, 
novecentos e sessenta e três cruzeiros e noventa e um centavos)", vigente em agostoj83,jünto à Caix-ã. EC.õnOnl~ca F6deral, eS1a na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaL- FAS, destinada a financiar a realização de obras e 
aquisição de equipamentos para o Sistema Penitenciário do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla. Presidente. 

Faço. saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Moacyr Dali a, 
Presidente, promulgo. a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 12, DE 1984 

Autoriza a Prefeitora Municipal de Santos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$~387.370.186,71 (trezentos e oitenta e sete milhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e 
setenta e um centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de 
outubro de 1976, do_ Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 387.370.186,71 (trezentos e 
oitenta e sete milhões, trezentoS e setenta mil, cento e oitenta e seis crUzeiros e se{enta e um centavos), correspondente a 
71.923.82 ORTN, ~considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e 
oitenta e quatro centavos), vigente em setembro/83, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à realização de obras de drenagem e assentamento de meios-fios e 
sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasíl; no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na· data de sua pllbTieação. ~ 
Senado Federal, 4 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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1-ATA DA 54• SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 
1984 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2- DW:ursos do Expediente 

SENADOR ENEAS FARIA - Considerações 
sobre o momento político brasileiro. 

SENADOR JOSE IGNÃCEO FERREIRA - Ne
gociação política para superação da atual crise. 

L3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 12/77 (n' 
1.203/73, na Casa -de ori8em) que acrescenta incisos 
ao art. 87 da Lei n" 4.215, de 27 de abril de 1963, que 
"dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil''. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 13/79 (n' 
4.907/78, na Casa de origem) que acrescenta pará
grafos ao art. 20 e dá nova redação ao art. 586, aln
bos da Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Rejeita
do. Ao Arquivo._ 

-Projeto de Lei da Câmara n9 5/81 (n' 3.035/80, 
na Casa de origem) que altera o art. 1' da Lei nv 
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe S<?_breacon~ 
tagem recíproca de tempo de Serviço .t?ú~i~.federal 
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, 

SUMÁRIO 

e dá outras providências. Votação adiada para a ses
são do próximo dia 23 de maio. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 10/81 (n' 
1.529/79, na Casa de origem) 'que dispõe sobre a apo~ 
sentadória, cc;un.- proventos integrais, dos ex~ 

combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada para a sessão do_ próximo dia 23- de 
maio. 

-Projeto de Lei do Senado n' 280/80, determi~ 
nand_o que a Ordem dos Advoga-dos do Brasil opine 
sobre a escolha de magistrados que devam integrar 
Tribunais com jurisdição em todo território nacional. 
Reje1tado, tendo feito declaração de voto o Sr. Hum:. 
berto Lucena. Ao Arquivo. 

-=Projeto de Lei do Senado n' 21/83, que dispõe 
59bre a redução do preço do álcool para venda a pro~ 
p!iC:táriOs de veículos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsí~ 
dia, nas condições que especifica. Rejeitado, tendo 
feito declaração de voto o Sr. Humberto Lucena. Ao 
Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Cente
nário de nascimento do_ escritor Augusto dos Anjos. 

SENADOR VIRG[UO TÁVORA, Como Lfder
Análise das sugestões propostas em recente pronun
ciamento pelo Senador Cid Sampaio, quando focali
zOu-o endiVidamento externo do País. 
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SENADOR f:OURIVÁL BAPTISTA- Relatório 
da Campanha Nordeste Urgente 83/84, recém
divulgado pela LBA. Trabalhos desenvolvidos pela 
Sr• Léa Leal à fr'?nte da LBA. 

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

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão 
de 3-5,84. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
Nl's 21 ~ 23, de 1984 
N• 10, de 1984 (({epub1icação) 

4- PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL 
N• 17, de 1984 

5- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTER
PARLAMENTAR 

Edital de convocaç~o da sessão plenária 

6-ATAS DE COMISSOES 

-7-MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE-LfDERES DE PARTI-
DOS -

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 54• Sessão, em 4 de maio de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Srs. Lomanto Júnior e Almir Pinto. 

Ã.S I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -. 
Raimundo Parerite - Aloysio Chaves - Gabriel Her: 
mes - Hélio Gueiros -Alberto Silva- Helvídio Nu· 
nes - Almir Pinto - José Lins - Virgrlio Tâvora -
Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Ga~ 
delha -~Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior - João 
Calmon - José Ignâcio Ferreira - MoaCyr DaHa -
Itamar Franco - Henrique Santillo - Jos_é Fragelli
Álvaro Dias- Enéas Faria- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aCeita-a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhQS. 

O Sr, Jq~Secretârió procederá à leitura do Expediente. 

e lido o_ Seguinte 

EXl>EDlENTE 

PARECERES 

PARECÊRES N•s 143 E 144, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 91, de 1983, 
que uacres~:enta parágrafos ao artigo 477 da Consoll· 
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
(~ n' 452, de_Jq ~~ Dlllfo de _1~". 

PARECER N• 143, DE 1984_ 
Da Comissão de Constitoiçilo e Jusdça 

Relator: Senador Martlll!J Filho 

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu
tados, acrescenta os parâgrafos 6q e 7q ao art. 477 da 
CLT, com o objetivo de vedar a dispensa do empregado 

· no curso ·ae reclamação trabalhista, excluídas as hipóte
ses de justa causa ou forca maior. 

A matéria foi apràvada na oufra Casa na forma do 
Substitutivo oferecido pela sua douta Comissão de 
ConstituiÇão e Justiça, o qual limitou~se a aspectos da 
técnica legislativa, haononizando o texto proposto ·com 
norma vigente, portanto sem alcançar a questão de méri· 
to. 

Diªnte do exposto e considerando que, ademais de sua 
inequívOca utilidade social, o projeto não encontra óbi
ces quantO aos aspectos dajuridicidade e constitucionali
dade, nosso parecer é pela sua aprovação. 

Sala das ComíSsões~ 21 de março de 1984. - MurUo 
Badaró, Presidente- Martins Filbo, Relator- Ocd.rlo 
Cardoso - Pedro Simon - Passos Porto - Almir Pinto 
-José Fragelll- Helvídio Nunes. 

PARECER ~ 144, DE 1984 
Da Com1osio de Lejlislaçio Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Oi'igiilârfo- õa: Câma-ra dôs DepUtados, objetiva oPTo
jetO- em exame_ assegUrar ao empregado, no curso da re-
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clamação trabalhista, uma estabilidade provisória até 
que transite em julgaCio a sentença. -

Alêm disso, no caso de se verificar a despedida indíre
ta, prevista no artigo 483 da Cons_olidação das Leis dQ 
Trabalho, o empregado teria direito de haver do empre
gador o pagamento da importância reclamad~. além de 
uma indenização, a título de multa, correspondente à 
pre.vista no "§ 3'i' do artigo 499 da mesma Cons9li~ação, 
isto ê, a indenização em dobro a Que faz jus o erripregadO 
estável. 

Ainda no ano passado, esta Comissão teve oportuni
dade de se manifestar sobre projeto análOgo. Visava a di~ -
ficultar a dispensa do empregado na hipótese em que ele· 
obtivesse decis~o judicial favorável às suas pretensões. 
Naquela oportunidade, alertava o parecer que, uma vez 
estabelecido o litígio entre ci empregadoTe <? pã'trãO, era 
íneviiâ.Vel a formação' de'âreas de atritç q·uç conduziam à 
incompatibilidade entre ambos, sendo, poiS, a manu

tenção forçada do emprego desaconselhável. 

COmo fruto da experiência e da própria repetição des-_. 
ses fatos, a Consõfidã.~o das Le:is do Trabalho jã pre_vê 
no artigo 496_ a hipótese de convers.ãO da reintegração do 
empregado estável ·em indenizaçãO,. determinada~ pelO 
Tribunal, quando, condu[do o inquérito- de falta grave, 
for considerado inocente o empr~gado indic4tdo. 

Por tudo isso; se vê quCã medida preconíi:ãda na-pri
meira parte do projeto, longe de ter um carãter protedo
nista_.do c;mpregado recla~ante, p_o_d~ .~s_S:umi~ uma co
notaç~O diametralmente opos'ta. O effipregador, irllpOs
sibilítado de despedir o trabalhador incompatibilizado, 
tem farta munição para tornar o ambiente de 'trabalho 
insuportãvél;"FOrçãõâõ, ass"iin ·o pedido de derili.SSãO.com· 
reais ptéjUízos -pãia~o- rêclam~nte. 

Além do mais, como jã se disse aqui em outrã. oportu~ 
nidade, embora a CL T seja- considerada um estatuto de 
proteção do trabalhador, ela asseguia, por -r~rça dos 
princlpios que regem o·nossó ordenamentojuríc:HCo, a li
berdade do contrato e, conseqüentemente, o, direito d_o 
empreg"ador, que assume o risco d"a atiVidã.de económica, 
de ad.mitir e dispensar seus empregados, desde que obe
decidas as prescrições legais. Assim o contrato de traba
lho, por ser sinalagmãtico, hã sempre que resultar de um 
acordo de vontades, garantindo aos contratantes a· direi
to de rescindí-lo quando lfles convier. 

A segunda parte do projeto parece-nos sef rflãís pre
conceltuosa ainda. Deternlfna, co.Íno vimos, que, se 
ocorrer a rescisão do contrato no curso de uma recla
mação trabalhista, com base no artigo 483 o empregado 
terá direito à indenização dobrada. 

Ora, o refefidO-áitigo é_o".qUe perfnite a iesciiâo, por 
iniciativa -do_ empregado, quando o empregador praticar 
atas considerados incompatíveis ou lesivos aos seus inte· 
resses+ 

Diferentemente da.- "justa causa'' alegada pelo empre
gador, em que todas as hipóteses versam sobre fatos e 
provas, a resclsão provocada pelo empregadO é quase 
sempre de caráter subjetivo, o que implica em prOCCssos 
extremamente demorados e penosos, na perquirição da 
prova, na maioría das vezes, testemunhal. 

A proposição, dessa forma, abre possibilidade a dois 
processos paralelos: um, a reclamação sobre um direito 
que o empregado julgou preterido; outro, com base no 
artigo 483 citado, propOndo-a--rei.ú:isão indiretã do Coll~ 
trato. 

Bem examinadas as duas situações, chega-se à conclu
siio que o projetO ê ccinnhante· entre seus·doís artigos, 
pois que o primeiro visa à estabilidade, isto ê, à gaiantia 
de permanência no emprego e o segundo, exatamente o 
contrário, ou sefa, a faCuidã:de da Fescisão unilaterar acu
mulada com uma indeníi:açã.o em dobro. 

Por tudo isso, consideramos desaconselháveis as medi
das propostas, até porque, como dissemos, seria alta
mente infringente da liberdade do cOntrato coartar-se o __ 

empregador a manter a seu s.erviçó um empregado in
comPatibilizado, dando-lhe uma estabilidade prejudicial 
e nociva à relação empregafícia, ensejadora de uma inde
nização em dobro e de duvidoSâ justiça. 

Ante o exposto, nosso parecer é pela rejeição do pre
sente projeto. 

Sala das Comissões, 3 de maio .de 1984. -Jutahy Ma~ 
galhàes, ~resi~e~te ~ <?abrlel ~erJJ?.es, Relator-~-~~~ 
Pint() --Jorge'K~Õme- Helví4i0 Nuties- Joio--Cal-

moo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Expe
diente lido vai à publicàção. 

Hã oradores inscritos. 
Conced'b-;~ paÚ1Vra ã0- n:àJ)r:f sr:-S'érládOf Eiléas Faria, 

primeiro. orador inscrito.-

O SR. ENEAS FARIA PRONWJCIA D!SCIJR
SO QUE, ENTREG,U.E _À _REVISÃO_ DO _QRA
!JOfl, S/iRÃ PUBÚÇAI)O POS'{Eli!ORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador,Jo..sé Ign~do.Ff:rrctira; ~: 

O SR. JÓSE lGNiCIO FERREIRA PRONUN
CIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REV/:S).o 
po ORADOR, :jERÃ. PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunic-e Michiles -Galvão"-Modesto _: Odacir Soares 
-Alexandre Costa- Josê.Sarney- Carlos Alberto
Marco Maciel - Guilherme--Palmeira·..:.... João Lf!_cio -
Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Murilo Badaró 
- Alfredo Campos - Mauro Borges-- Affonso Ca
margo- Jorge Bornhallsen - Lenoi!. Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto dê Lei da 
Câmara nl' 12, de 1977 (~ ·1.203/73, na Casa âe ori
gem), que acrescenta incisos ao art. 87". da Lei n~' 

4.215, de 27 de abril de 1963-, quc:;,'.di.SPõe sobre o 
~ EStatuto da. Ordf:m dos Advogados do Brasil", -ten

do 
PARECER, sob n~' 933, de 1982, da COmissão 
- d' Consdtuiçiio e Justiça, favorável, com 

Emenda que apresenta de~ 1-CÇJ. (sUbstitutivo). 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regi
mental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) - - -· · - - -

Rejeitado. 

É o seguinte o substitutivo rejeitado 

Dê-se ao art. }'i' a seguinte redação: 

. ~~Art. l"' O art. 87 da Lei n~' 4.215, de 27 de 
abril de 1963 passa a vigorar com o acréscimo dos 
seguintes ítens. 

"Art. 87 ···-··-~·················~······· 
XXIII- Em caso de retenção ilegítima de autos, 

o juiz da causa, a requerimento da parte interessada 
de seu procurador ou de ofício, Quando se tratar de 
processo penal, mati:dará intimidar o retentor para, 
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dentro de três dias, efetuar a entrega. Não se reali
zando esta dentro do prazo fixado, o escrivão ou se
cretário certificará o fato, ficandO o advogado, pro· 
visionado ou solicitador responsável automatica
mente impedido de exercer a profissão no âinbito do 
foro, vara ou tribunal em que ele se_ dê, até a devo
lução dos autos, retirada tal expressão, devendo o 
juiz respectivo comunicar imediatamente a ocorrên
cia à seção da Ordem dos Advogados em que o fal
toso tenha sua inscrição principal. Se a retenção dos 
autos se -prçlongar ROr_ ~aiS de trir:tta dias, o juiz 
mandará instaurar .contra o retentor a competente 
ação criminal. 

XXIV- Perante qualquerTribui1al, Conselho .ou Ins
tância, por mais eSpecial-que seja·, nos casos previstos em 
lei; após haver o relator proferi<!o seu votg, o advogado 
terá us_o da palavra para defeii.deT seu Cliente.'" · 

O SR~- PRESIDENTE'(L~;;,anto Júnior)- Em vo-
taÇão o projetO; · 

Os S~s. Senadores _que ó aprovam permãneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comuriicaçã.o 

à Câmara dos Deputados. 

h o seguinte o projeto refeii"ado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No Il, DE 1977 
(N"' 1.203-C/73, na Casa de origem) 

Acrtscmta incis.,s ao art. 87 da Lei n' 4.215, _de 27 
de abril de 1963, que "dispõe sobre o Estatuto da Or
dem dos Advogados do Brasil. 

O Congresso N ación·at decreta: 
Art. I"' Ao art. 87 da Lei n"' 4.215, de 27 de abril de 

1963, acrescenté-se os seguintes incisOs: 

"Art. 87 
XXIII- Em caso de retenção ilegítima de autos, 

o juiz da causa, a requerimento da parte interessada, 
de seu procurador ou de oficio, quando se tratar de 
processo penal, mandará intimar o retentor para 
efetuar a entrega, dentro de 3 (três) dias. Se a entre
ga não se realizar no prazo fixado e, certificando o 
escrivão, secretário ou responsável, o juiz declarará 
suspenso do exercício ·da profissãO o advogado pro
visionado ou solicitador responsável, até a devo
lução dos autos. Se a retenção dos autos se prolon
gar p-or mais de 30 (trinta) dias, o juiz mandará ins
taurar contra o retentor a competente ação crimi
n-al. 

XXIV - Perante qualquer Tribunal, Conselho 
oti Tnstârtcia, por- mais especial que seja, nos cãsos 
previstos em lei, após haver o relator proferido seu 
voto, o advogado terá uso da palavra para <lefender 
seu cliente." 

ArL 211 Esta lei entra em vigo"r na data da sua publi
cação. 

ArL 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

Votação em turno único-, dÓ PfOJet.o de- Lei da-, 
Câmarâ n' 13, de 1979 (n"' 4.907 f78, na Casa dê 
origem), que acresCenta parágrafos a:o art. 20 e dá . 
nova redação ao art. 586, ambos da Lei n"' 5.869>, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Ci
vii), tendo 
PARECERES, sob n"'s. 96 e 97, de 1982, das Co

missões: 
-de Constitufçio e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade e, quanto ao méríto, contrãrío; e 
-de Finanças, faVorável. 
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Em votação o projeto. 
Os S!s. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

t o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
•13, DE 1m 

(N• 4.907/78, u c .... e ..np.) 

Aeresanta poripofos ao 1111. 20 e oU .... re
dacio ao art. 5116, .-u Lei ., 5.869, H li H Ja· 
oelro de 1973 (C<Sdlp •e Pr- Clril). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art .. I• São acrescidos ao art. 20 da Lei n• 5.869. de 

li de janeiro de 1973, os seguintes parágrafos: 

"Art. 20. . ............................... . 

§ I• ·············-···~·-.--······ 
§ 2t ..••••••• ··~· ••••••••••• -····· ··-
§ 3• ••••. ·············-·········••><••• 
§ 4• •..•.... ·•••••••••••· ............. . 
§ S• Na execuçio por sctença ou por titulo ex

trajudicial, o vencido pagarã ao vencedor os hono-
rários advocatícios, fixados na forma dos §§ 3• c 4• 
deste artigo, obedecidas as disposições seguintes: 

a) ao despachar a inicial, o juiz frxarâ os hono
rãrios, sendo o devedor citado para pagar o princi
pal, acrescido dos honorários assiin fixados e das 
despesas judiciais; 

•) caso o devedor ofereça embargos, o juiz, ao 
julgá-los, condenará o vencido a pagar os hono
rários e as des~s judiciais relativos aoS-enlbargos; 

c) rejeitada a execução, o Juiz, ao declarar eX-tiri
to o processo (art. 795), condenará o credor nos ho
norârios advocatícios e nas despesas judiciais. 

§ 6f Tratando-se de execução fundada em titu
lo extrajudicial, c sendo vencedora a Fazenda P6bli
ca, o juiz se absterá de fixar os honOrários advocatf
cios quando, respeitado o limite do§ J• deste artigo, 
ao débito já houver sido feito acrt:scimo a tal titulo, 
pe1a inscrição ou ajuizamento da diVida." 

Art. 29 O ca,Uf dO ãrt. 586 da Lei D' 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com a seguin
te redaçào: 

"Art. 586. -A execução para cobrança dC-cr~i
to fundar-se-á sempre em titulo líquido, certo e 
exigível, observado, quanto aos honorários advo
catícios, o disposto no art. 20, § 5'1," 

Art. 39 Esta Lei entrará cm vig~r na data de sua 
publicação. 

Art. 4V Revogam-se as disposições i::m contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ~Item 3: 

Votação, em turno úriico;-do Projeto de Lei da 
Câmara n' 5, de 1981 (n'i' 3~035/80, na Casa ·ae-ori
gem), alterando o art. H• da_ Lei n'~6.226, de 14deju
lho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade 
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providénciast tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 971 e 
972, de 1981, Qas Comissões: 

- de Segurança Naclonãl; e 
- de Finanças. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luce-
na. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) 

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Sem 
revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. SenadorC!': 

Apenas estou encaminhando à Mesa dois requerimen
tos, pedindo adiamento da votação dos itens 3 c 4, da 
Ordem do Dia. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência aguarda o requerimento de V. Ex• (Pausa.) 

O Sr. lt-Secretário irá proceder à leitura do requeri
mento do nobre Uder do PMDB. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 59, DE 1!114 

Nos tcnnos do art. 350, combinado com a allnea e do 
art. 310 do Regimento-Interno, requeiro adiamento da 
votação dO Projeto de Lei da Câmara n•5, de 1981, a fim 
de ser feita na sessão do dia 23 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 4 de maio de !984. - - fAt. -
O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - De ac:or· 

do com a deliberação do Plcnlirio, a mat~ria sai da Or
--- dem do Dia para ela retomar na data prefixada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - 1- 4: 

Votação, em turno 6nico. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 10. de 1981 (n' 1.529/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria. com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'1 354 e 355, 
ae 198 I. das Comissões: 

- .. J.oaiolaPe Sedai; • 
__ .....,_ 

~bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•
Secretário. 

1:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• III, DE 1!114 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínCa c do 
art.-310 do Regimento Interno. requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1981, a 
fim de ser feita na sessão do dia 23 de maio de t 984. 

Sala das Sessões, 4 de maio de I 984. - Hullterto Llloo -
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 

o requerimento, a votação da matéria fica adiada para a 
data solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JOnior) - Item 5: 

- Votação. em primeiro turno (api-eciação-prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), da Projeto de Lei n'i' 280, de 
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, deter
minando que a ordem dos Advogados do Br:isil opi
ne sobre a escolha de magistrados que devam inte
grar Tribonais com jurisdição em todo o território 
nacional, tendo 

PARECER, sob n' 634, de 1983, da Comissão 
- de Coutltuiçio e Justiça, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido do Senador José Ignã

cio Ferreira. 

Em votãÇão o projeto~- quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Sendores que o aprovam queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 
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t;: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•280,DE1980 

Detero!du .... a Orde• dos Adropdos do Brull 
oplDe soiJre a eocolba de mqialrados que det .. blte
arar Trlhtmalo COIIl)urladlçio .. todo o terrlt6rlo aa· 
cloaal. 

O Congresso Nacio~al d-ecreta: 
Art. I 'i' ~acrescido ao artigo 18, da lei n' 4.215, de 

27 de abril de 1963, o seguinte item: 

XXI - opinar sobre a escolha efetuada pelo Pre
sidente da República de magistrado cuja nomeaçlo 
dependa de prh'ia aprovação pelo Senado Federal." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3• São revogadas as disposições em contrârio. 

O&. H-~- Peço a palavra para decla
ração de voto, Sr. Presidente. 

O SR. PÍIESIDENTE (Lomanto J6nior) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB • PB. Para 
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.) -
Para dizer que o voto da Liderança é, também, contra o 
parecer da Comissão de Constituição c Justiça. 

O Sr. JooflpM:Ie Fornln- O meu tambán, Sr. J>rc. 
si dente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Será <on· 
siderado e registrado em Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JOnior) - 1- 6: 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n' 21, de 1983, de autoria do Senador 
Henrique Santillo, que dispõe sobre a redução do 
preço do álcool para venda a proprietários de vef .. 
cuJos de alugucJ empregados no transporte indivi
dual de passageiros, mediante subsidio, nas con .. 
dições que especifica, tendo 

PARECER, sob n• 710, de 1983, da C
lle COIIIdtldcio e J..tJca, pela inconstitucionali

dade. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar .. 

se como estão. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

(:, o seguinte o projeto rr:j'citado 

PROJETO DE LEI Do SENADO 
N• 21, DE 1983 

Dispõe oobre a reduçio do P'- do Qcool para 
venda a proprietários de yefeuJos de aluguel emprep .. 
dos no traldporte illdiridual de pu~~agelros, mediante 
subsídio, aas condições que espeeiOa. 

9__ CõilgreSso Nacionãl decreta: 

Art. J'i' O preço de venda do álcool utilizado pelos 
veículos de aluguel, destinados ao transporte individual 
de passageiros (táxis}, é reduzido em (50%) cinqOenta 
por cento do valor fixado para os consumidores em ge
ral. 
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Art. 2~' A diferença entre o preço de venda aos con
sumidores em geral e aos táxis será -suportada pelo Go
verno, na forma de substdio. 

Art. 39 O Poder Executivo poderâ estabelecer que, 
nas grandes cidades, a venda de álcool a preço subsidia
do, na forma desta lei, se fiça àclusivaillente" ãiiav-ês do 
sindicato da categoria dos motoristas profissionais de tá
xi. 

Art. 4'>' O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do prazo de (60) sessenta dias. 

Art. 59 Esta Lei entrará eni -vig-or na data de' Sua 
pubiic'ação. 

Art. 61' Revogam-se as disPosições em cóiltrârio. 

O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra para uma 
declaração-de voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (LomantoJúnior)..:.... Pã.ra uma 
declaração de voto, concedo a palavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- (PMDB -PB. 
Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)- O 
voto da Liderariça do PMDB fa-riibém é coritrário ao paR 
recer da Comissão de ConSffiüiÇãO e JUstiÇ-a·. · -· ··" 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jú-níor) ::;_ Será re
gistrado o voto de V. Ex• 

Esgotou a matéria da Ordem do Dia. 
Conceâõ a- pã.favia 3.0 riobre Sen3.do!Huffi=beri0 LiiCe

na, por cessão~do nobre Senador Hélio Gueiros.... 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. F:NTREGVE À RÊV[SÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior).....;. CõncedO 
a palavra ao nobre Senador Virgílio Tãvora, Líder do 
PDS. 

O SR VIRGILIO TÃVORX PRONUNCIA, 
DISCURSO QUE, F:NTREGUE .i REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO. POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)..:... Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourivla Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoR 
res. 

Coordenada pela Legião Brasileira de AssistênCia:-
LBA- a Campanha Nordeste Urgente, promovida pela 
Rede Globo de Televisão, se desenvolveu em- todo o B!-a~ 
sil com a cooperação patrió_tica e desinteressãCia da SUR 
DENE, das Forças Armadas, do MiniStêrió dos TransR 
portes, da Defesa Civil, da SUNAMAN, da Diretoria âa 
Aeronãutica Civil, além de várias outras instituições, tais 
como as Polícias Militares dos 9 Estados da Região NorR 
destina, do Maranhão à Bahia; os Sindicatos de EstivaR 
dores do Rio de Janeiro, Santos, Recife e Salvador;- as 
Administrãçõi:s Portuárias; a- AsSociaÇão Nacional dos 
Transportadores de Car"gas; a TELEBRÃS;o BRADES
CO, a COBAL; grande número de entidâdes particulares 
e pessoas fisicas de todas. as partes do País. 

Quª"ndo a Rede -GIOhQ- deflagrou, no dia- is ·a~ sC:
tembro de 1983, através da TV e de um- complexo de 
râdio-emissora~ã. mobilização- popular denominada 
Nordente Urgente, coube à LBA a vasta e dificil missão 
de planejar e coordenar a todas as operações que a segu
ram integral exeqübilidade e o ê:rdto excepcional d8 refe
rida Campanha. 

No conjurito das imensas responsabilidades executivas 
da LBA convém destacar o planejamento global das ope
rações, a arrecadação das doações, a armazenagem, os 

DIÁRIO DO CÔNGRESSONAC!ONAL(Secão [[) 

transportes, a seleção dos Municípios nlãis atíngidos 
pela calamidade das secas, o cadastramento dos flagela
dos, a distribuição dos gêneros alimetltídOs doadoS, a 
utilização _das contribuições financeiraS destinadas à 
Campanha, - em síntese - o pleno e imediato atendi
mento-das famílias e pessoas necessitadas, sem-iniermi
diaÇões que pudessem levantar qualquer suspeição sobre 
à idoneidade do movimento nàcional de socorro urgente 
às populações flageladas, doenles e famintas. 

PÕde-se avaliar a-s çiimens_ões, 8. (!.brangêD.cia e a in,"te_Q
sidade da terrível calamidade que desabou sobre o N orR 
deste, hâ mais de cinqo anos, ql!-ando se examinam os daR 
dos revelados pelo documento referente às .. Secas no 
Nordeste 1979-1983", (elaborado_ pela SUDENE), e am
plamente divulgados pelo Ministério dó Interior. 

~~~.te_çlocumento, os t~cnic_os estüilaran:i em mais de 
24 milhões de pessoas a população residente em cerca de 
1.000 mUnicípios diretamente atingidos- pelo flagelo cli
mático, no decon:er . .do quinto ano consecutivo da pro
longada estiag_em que se estendeu por uma ãrea calcula
da em 1.439.418 km(l), ou seja, 86,7% da Região Nordes
tina. O estado mais duramente atingido foi o Piauí (100% 
do seu U:rritório ),_ seguido do o Çearâ e Maranhão 
(99,8%), Rio _Grande do Norte (99%), Bahia (89%), Pa
raíba (88% ), Pernambuco (87% ), Sergipe~ (85%) e Alago as 
(49%). 

Como se verificou- durã-nte a execução da Campanha, 
~67% da população total do Nordeste_ foi considerada 
cQmo Oagelada, desesperadamente_çarente, ameaçada de 
ext~rm_ínio pela fome e pela sede. 
. A LBA conseguiu arrecadar, em todo o Pafs, 5.873 to
neladas de alimentos não-perecíveis (como farinha de 
.ll!_a_nçliocg~., feij[o, açyq~r, arroz, macarrão, sal, maizena, 
óleo, leite condensado, leite em pó, biscoitos e enlatados 
diversos). 

As doações em dinheiro apurada_s_Qelo BR,ADESCO e 
TELEBRÁS, os leilões de arte, ãs- tômbolãs e demais 
movimentos_em beneficio da Campanha atingiram mais 
de 5 bilhões de cruzeiros exatamente CrS 
5.022.68L836,77.A-s contribuições financeiras foram uti
lizadas na compra, diretamente à COBAL, de inais de 
I 0.500 toneladas --de gêneros, perfazendo o - total de 
16.375 toneladas, resuit{ldo final arrecadado .. 

Desde o infcio da Campanha Nordeste Urgente 83J84 
conforme asseverou, em seu notâvel Relatório, a Presi
dente Léa Leal, a LBA acionou 10.000 servidores e 
54.000 votlll!tários, trab_a!hando gratuita!! dedicadamen
te, em mais d~ 700 postos esRalhados por todo o País, na 
~xecl!_9~-~7~0_fDP.IeXo ~as múlt!.Qlas op_era~õ_es quega
rantirain o pleno sucesso e os magníficos resultados _da 
mobilização nacional leVã.da- a efeito, conjuntamente 
COJ!l a Rede Globo, sob a ~tícida, efi~z-~ dinâmica coorR 
cfCnaçãO-_-da PreSidCnte Lea Leal. 

Na--irUp-ossibilidade de transc~ver e comentar os da
dos relativos aos resultados da ação da LBA na coorde
nação da Campanha ~ordeste Urgente, al;lrangen_do a 
quase totalidade dos Municípios do Maranhão, do 
Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da ParaÍba, 
de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, dese
jo acentuar, apenas as extraordinárias dirnenªões dessa 
atuação. 

Sergipe foi um dos Estados mais beneficiado~, como se 
poderá comprovar pelos indicadores estatísticos relati
vos às populações socorridas e assistidas pela LBA, no
tadamente os situados nas m_icroregiôe$ d_o semiârido 
sergipano. 

O que, no entanto, desejo acentuar,~ margem do .. Re
latório da Campanha Nordeste Urgente 83/84", recém 
divulgado pela LBA, é a capacidade empreendedora da 
Presidenta Léa Leal, o seu reconhecimento talento como 
exfrilia administradora cuja eficiência einex.cidível probi
dade, a Nação inteira reconhece e ~plaude. 

São estas as razões que me levam a esta tribuna, com a 
dupla finalidade de registrar a alta categoria do aludido 
Relatório da LBA e, ao mesmo tempo, enaltecer, mais 
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unlà Vez, o patdotiSmo e os atributos da personalidade 
d_e sua insigne Presidente Léa Leal, Conio administradora 
modelar que vem prestando ao Brasil os mais assinala
dos serviços, infatigável, otimista e realizadora, _ _ 

Como não podia deixar de acontecer, Léa Leal apro
veitou a oportunidade da grande Campanh-ã Nordeste 
Urgente, para canalizar recursos ãdicionais de vulto para 
as ãreas mais flageladas e carentes dos 9 estados nordes
tinos, no concernente à implantação definitiva, nessa 
vasta região, dos dois programas básicos da LBA, isto é, 
as Creches-Casulo e a Complementação Alimentar. 

Pretendo, oportunamente, tecer considerações sobre 
os mencion~,das_ programas da ~BA na Região N ordes
te, permanecendo, porêm, neste momento, adstrito ao 
necessário registro da publicação do Relatório da Cam
patlha-Nordeste~Urgente 83/84, em face do enorme volu
me e importância das informações nele contidas e de sua 
inegâvef -destinação de utilidade. 

Eram estas as breves considerações que desejava for
mular ao chamar a atenção dos Srs. Senadores para essa 
notável prestação de oContas da digna Presidente Léa 
Leal, da Legião Brasileira de Assistência, 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não há 
mais oradores inscritos. 
~ada J?.ai~ havendo a tratar, vou_ encerrar _a presente 

sessão, desfgrlado_ para a sessão ordinária da próxima 
s~g~nda-feir~, _a_ segu~nte 

ORDEM DO DIA 

Votação em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 25, de 1982 (il:l' 413/79, na Casa de origem), que auto
riza a pessoa física residente na Amazônia Legal a apH
Cár inc_entivo fiscã.l em fundo para o desenvolvimento re
giÚÕ.al, !iildo 

PARECERES, sob n~'s 235, de 198T; 769 e· no, de 
1983; óas CorriisSõeS: - --

-~.: ... !(fe EconOmia - j9 pronUnciamento: favorãvel; 211 
pronunciani"ento: favoráVel à Emenda de Plenário; e 
~de Cõnitittiição e Justiça, favorável ao projeto e à 

Eril.enda de Plenário. 

2 

DiscusSão, em turno único, do Proje_to de Lefd~-Câ
mara n~' 19; de 1978 (n~> 818/75, naCasa de origem), que 
proíbe a cobrança ao adquirente de Casa própria, por inR 
terffiêdio do Sisiêma Fína:riceírO de Habitação, de obras 
de equipamento comunitário e de infra-esti'uturã urba
na, tendo 

PARECERES, sob n~'s 715 e 716, de 1981, das Comis
sões: 

-de Economia, contrário, cOm vOtO -vencído;-i:Iri se
parado, do St:;nador Luiz Cavalcante e voto vencido dos 
Senadores Alberto Silva e Marcos Freire; e 

-de: Finanças, favorável. 

3 
- Discussão, em turno único, do Projeto -de Lei da Câ
mara n~" 20, de 1978 (n~" 1.725/73, na Casa de origem). 
qUe defiiíi: aS ínfrações penais relativaS à circulação de 
veícUlos, regula _o respectivo processo e julgamento, e dá 

_outras providências, tendO 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s61, 62 e 63, de 

1982,-das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; 
-de Transportes, ComunicáÇaes e Obras Públicas; 

- de Finanças. 

4 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da 01-
mara n~" 25, de 1978 (n~" 1.626/75, na Casa de origem), 
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que permite a dedução do imposto de renda de gastos 
com assistência mêdica, inclusive radiografias, exames 
de laboratório e cirurgias, no caso c. condições qUe espe-:
cifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 104 a 106, de 1982, das Comis
sões: 

- de Economia, contrário; 
-dr Finanças, favorável, nos termos de Substituti-

vo. que oferece; e 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças. 

5 

Discussão, em turno único, do PrOjeiO-de Lei da Câ
mara nq 17, ,de 1979 (n~' 1.019/75, na Casa de origem), 
que altera o§ 111 do art. 211 da Lei n ... 6.281, de 9 de de
zembro de 1975, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob·n' 285, de 1981, da 
ComissãQ --- - -

- de Educaçio e Cultura. 

6 

Discussão, em turno úriico, do ProjetO de Lei d.3 Câ~
mara n" 16, de 1980 (n9 28/79, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao § 49 do art. 79 da Lei mo 3.807, de 26 
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), 
tendo 

PARECERES, sob nO?s 558 a 560;de 1981, das Comis
sões: 

-de Legislaçio Social, favorável, nos termos de 
SubstitutivO que apresenta; · -- -

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade do Substifutivo da cOmissãO de- Legis
lação Social; e 

-der Finanças, favorável ao Substitutivo da Comis
são de Legislação_ So_cial. 

7 

Discussão, em turno único, dO- ProJeto de Lei da câ
mara n" 17, de 1981 (n9 573/79, na CaSa de ori&ém), que 
altera a redação do art. 484 da Consolidação ·das Leis do 
Trabalho, que dispõe sobre a culpa reCíproca na reSdsão 
do contrato de trabalho, tendo 

PARECERE.!j FAVORÁVEIS, sob nos 1.043 e 1.044-
de 1981, -das Comissões: - -

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Discussão, em tuino único, do Projeto de Lei da Câ
mara nO? 28, de 1981 (n" 47/79, na Casa de origem), que 
altera a redação do art. 379 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO? 5.452, de 1'1 de 
maio de 1943, tendo 

PARECEJI FAVORÁVEL, sob no 337, de 1981, da 
Comissão -

-de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20_minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 3-5-84-
E QUE. ENTREGUEA REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) --sr. Presidente, Srs_. Senã
dores: 

Não direi o nome do signatário deste artigo, 
Trata~se de matériã pubHcilda--na-FoTUade S. PalUlO do 

dia 1" de maio. Após considerações a respeíto da sessão 

DIÁRIODOCONGRESSONACI(fNAL(Secil:ortr 

do COngresso Nacional, transcorrída no dia 25 de abril 
último, o jorna!ista escreVe:-

Pois bem, em tudo is"to o que se vê é aquilo de 
que já falei: a brincadeira e o desprezo pela opinião 
popular dominaram o- tempo inteiro o entreteni
mento ·dessa gente que foi eleita pelo povo. t difícil 
ver-se uma coisa ~ais suja. 

~âs, para queiri viu de perto o q9e aconteceti_ni:) 
dia 25, para quem constatou o que estava ocoriendo 
no Congresso, não resta uma alternativa maior 
sobre o que deve ser feito com esta casa. Ou seja: seu 

_fechamento, sua extinção, pura e simples, não fariâ
a menor falta_. Não vejo porque manter aQçrta uma 
casa_ que s6 dá prejuízos ao País e que não abriga 

_nada mais do que uma manada de vacas a serviço 
do executivo. Isto com milhares de passagens, com 

_ negoc_iat~ _de tod,_os os tipos, -com casa e comida 
s~ndo do bolso da gente. Hoje é um poder morto e 
podre. Não tem mais porque existir. 

Estou _ _lendo esta passagem do men~onado artigo, Srs. 
Senadores, obviamente não para condenar o jornalista 
signatáiio do mesmo, mas para conduzir-me através-de 
algumas reflexões sobre o Congresso Nacional e suare
lação c.om o momento político grãve, sério, que a NaÇão 
vive. 

Em mãos, tenho, também, resultado de uma pesquisa 
realizãda pelo Instituto Gallup a respeito da credibilida
de popular nas várias .irlstituições do País. 

O Instituto Gallup pesquisou em todas as capitais bra
sileJras_ a credibiliç!~.de junto ao povo de instituiçõeS co
mo: os Correios e Telégrafos, os Professores, a Igreja, os 
Médicos, Bancos, Sindicatos, a Justiça, a Imprensa, os 
Empresários, a Televisão, o Governo federal, a Propa
ganda e, finalmente, os Deputados e os Senadores, ou se
ja, o Congresso_ Nacional. 

Dos pesquisados, 79% responderam confiar pouco ou 
nada nos Deputados e Senadores, dando um índice de 
confiabilidade e de credibilidade popular de menos de 
6tt 6 menor- de todOs os íridices e"ilcontrados, iitenor 
meSmo dO que· O índice atdbuido ao Governô Fedirai; 
que foí de menos de 35. 

Essa _baixíssima credibilidade da rristituição que cons: 
tituímos,_sem dúvidª, _dá motivação a colocações equ1vo.; 
cadas com essa que acabo de Ie_r, esc.çita no conceituadís
sllno ]ornai Folha de S. Paulo. Claro que a reduzidíssimã. 
credjbilidade, altamente negativa, do Congresso Nacio
nal, presidido por V. Ex•, Sr. Presidente MoacYr Dalla, 
oferece oportunidade a que pessoas equivocadas escre
vam sobre o Congresso Nacional o que eu acabo de ler e 
vaticinem, inclusive, o seu fechamento, segundo eles, me-

--o-Jhor para a Nação do que a sua existência. - -
Isso precisa preocupar-nos, a nós, homens r:esponsá

veis, a respeito das causas dessa baixíssima credibilidade 
atribuida a quase todas as instituições da República, es
pecialmente a reduzidíssima cr'edibilidade do CongreSSo 
Nacional, de que fazemos parte. Eu, particUlarmente, es
tou convencido de que o Congresso desfruta de uma 
baixíSSima -credibilidade porque foi cÕtii-veflte com o fra..-: 
cassO do regime auloriiái"io Destes últimos 20 anos. · 

E: um juízO de valor que me cabe emitir: convenço-me 
de que o Congresso não conta com a confiança popular 
porque, na verdade, por omissãõOu por aÇão, é também 
respons_ável pel?- fracasso destes 20 aóos de~ gOVimo -au
toritâfio no Brasil. Demonstrar aqui quais sedarii. oS-ô.ã
inefC:is, ·os dados estatísticos d~e fracasso parece-me 
âesnecessário~ Mas bastaria atentar para o fato de que a 
renda Per capita brasileira terá sofiido uma -retraçãO de 
12.6% em dezembro do corrente ano, em relação ajanii
i'-o de 1980, se o nosso PIB, durante 84, descrecer apenas 
nos limiteS eStabelecidos pelo Fundo MorietãriO Iriterna-
cio"nal. -

Claro que -eSte é o pior saldo do Governo a tua! na área 
económica, o pior saldo do Governo Figueiredo sei'á, 
sem dúvida, essa retração violenta da renda per capita 
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d_os brasileiros durante o seu Governo. Nós teremos, em 
dezembro do corrente ano, uma renda per capita equiva
lente à que tífthamos em dezembro de 1980. 

Por outro lado, nós sabemos perfeitamente que, sobre
tudo nos últimos 18 meses, o País tem feito uril esforço 
inaudito para cumprir seus mais esdrúxulos compromis
sos com o Fundo Monetário Internacional, através, sem 
dúvida, de elevadíssimo custo social. 

:.: Somos, hoje, exportadores de capital, é claro que não 
isoladamente e não sozinhos neste processo, mas junta
mente com a esmagadora maioria dos países do 3' Mun
do. Esta eyasão líquida de recursos vem--se constituindo 
no elemento chave para explicar a profunda depressão 
em que o País está mergulhado, com o conseqüente au
mento do desemprego e do subemprego no País, essas 
gravíssimas e séríil-s chagas sociais do nosso tempo. Além 
disso, as flutuações nas taxas de juros no mercado inter
nacional, a deterioração dos termos de troca de nossas 
exportações e a política proteCionista dos Estados Uni
dos da América do Norte vêm-se constituindo, sem dúvi
da, em fatores também de extorsão que reforçam ainda 
mais as transferências de recursos para os cofres dos paí
ses desenvolvidos. 

Os números do fracasso se evidenciam na inflação, nos 
jurõS internos C:XtóisTVoS, na comp-reenssão salarial, no 
desemprego, no- subemprego, na fome e na miséria, na 
redução da massa de salário do País. 

E o--Congresso Naciónal, sem somb-ra de dúvida, tem
se comprometido com esse processo, como instituição. 
Claro que as Oposições têm verberado contra isso du
rante esse tempo todo, e eu l'!ão estou aqui emitindo ne
nhum juízo_ de valor que pudesse ser contestado. Isso é 
uma constatação objetivii, Concreta. As _oposições têm, 
procurado através de seus parlamentares, aqui e na Câ
mara dos Deputados, verberar contra esse estado de coi
sas, já há muito tempo, sem ser ouvida. Mas o Congresso 
Nacional, como instituição, tem-se cqmprometido com 
esse fracasso, O_compromisso é de tal ordem, a meu ver, 
que _os seus índices de_ popularidade, os seus índices de 
credibilidade popular acabam por ser inferiores aos íildi· · 
ces do próprio Governo Federal, do própriO Poder Exe
cutivo, porque me parece claro que, ao pesquisar o Go
verno Federal, a população brasileira, sem sombra de 
dúvida, o identifica apenas c-Om o Executivo. 

Neste quadro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 
baíxíssima credibilidade, depois de votar a emenda das 
~'diretasjá" pa"ra a PresidênCia da RepUblica, ::Ípós n-ãO a 
admitir, embora tendo 298 votos a ela favoráveis, o Con-
gresso Nacional será colocado diante de uma emenda en
viada pelo Poder Executivo. 

Vai ser preciso, portanto, Sr. Presidente, que todos 
Jl-ÓS tenhamos suficiente grau de seriedade e de comPe
tência pOlítica para oferecermoS, despidos de qualquer 
preconceitO ou maniqueísmo,-- nossa colaboraÇão para 
que o País se reencontre, para impedir que continue o 
qu"é está agonfzàndO, a· fim de que a sociedade bra'sileira 
construa uma verdadeira democracia. 

Pressinto jã, Sr. Presidente, como parlamentar, que 
nõS"e-ncaminharemos para uma situação de difiCflima so
lução. Cfeio ·mesmo que nos estaríamos encaminhan.do, 
no-s próxirrios diãs~ par-a -Um impasse, transferido, ôêSta
feita, para o interior do Congresso Nacional. As fôrÇas 
políticas que estiveram diante da maravilhosa mobili
zação do povo brasileiro pelas eleições "diretas já" têm, 
desta feita, um compromisso indissolúvel com a Nação 
de_.não permitir qUe outra-coisa-se aprove que não as 
eleições udiretas já'', imediatamente, para a Presidência 
da Repú.blica. 

Parece-me que esse julgamento não é um julgamento 
de carâter moral, mas um juízo de caráter político. 
Estabeleceu-se esse vínculo, esse elo, esse fio do com
proisso entre todos os parlamentares desses Partidos 
oposicionistas e mais o ch"arriado grupo pró-diretas do 
PDS com a Nação, com a grande aspiração nacional, 
com a aspiração pelo menos, da quase unanimidade do 
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povo brasileiro que é eleger, imediatamente, o Presidente 
da República pelo voto direto. 

Por outro lado, nós vamos encontrar, também, parte 
do CongressO Nacional - é .bem ye(dade que minoria-
que não se disporâ a outra coisa se não continuar ouvin~ 
do os ditames, os conselhos, a orientação política -do Se
nhor Presidente da República ou de seu grupo, dentro do 
PDS, cognominado aí, pela voz geral da N ação;~::omo os 
ortodoxos do PDS. A mim não cabejulgã-los, a mim me 
cabe, a estas alturas, constatar, como político, esta ver
dade: dificilmente pelo que temos sentido, pelo que te
mos ouvido, pelo que temos visto, dificilmente, esse gru
po abrirá mão de suas posições, dentro do Congresso 
Nacional e dentro do Colégio Eleitoral estabele~cido pela 
Constituição, 

Eu, portanto, pressinto que nos estamos encaminhan
do, apesar de todo_s nós, publicamente, declararmos fa
voráveis às negociações politicas, apesar dissõ tudó, 
pressinto que nos estaremos encaminhando para um im
passe sem solução imediata. 

Creio mesmo, Sr. Presidente, que caberá, a meu ver, 
ao Congresso Nacional, estabelecer, de forma democrá
tica, uma safda para esse impasse. Eu concordaria, ple
namente, com o período inicial de uma coluna assinada 
pelo jornalista Cas.tello Branco, _há_ poucos dias, no Jor
nal do Brasil, que diz o- seguinte: ---

.. A maneira mais fácil de remover o entulho das 
idéias mortas seria a adoção jâ da eleição dirita 
para Presidente da República." 

Parece-me, Sr. Presidente, que a Nação, por un~nimi
dade, deseja, aspira, essa saída. Compreende o j:iOVo--bill~ 
sileiro, pelas tradições políticas do País, que o Prisldente 
da República enfeixa em si compromissos de solução. O 
que o povo quer, o que a sociedade quer, o qU:e a popu
lação brasileira quer é mudar; aspira por mudança. Ela 
não aspira por mudança em 1986, ela não aspira por mu
dança em 1988; premida, -ela deseja, ela quer, elil eXige
mudança já, agora, imediatamente. Ela não deseja ape
nas eleger o PreSidente da República por diletaritismo, 
não! Ela compreende, tão bem quantos os partidos polí
ticos1 que a eleição direta de um Presidente da República 
significaria -a eleiçãd,' pelo PoVo, de projeto nitrilln.o de 
salvação nacional, que incluísse reformas estruturais, 
que desse ao País a estabilidade que ele precisa, a reto
mada de desenvolvimento que ele exige e, sobretudo, que 
viesse a fazer justiça social. e isso que o povo quer. o 
povo não deseja ter a participação direta, na escolha do 
seu Presidente, por simples prazer diletante. Ao con
trário, o que ele quer, mesmo, são mudanças jâ1 mU
danças imediatamente, no quadro brasileiro, na realida
de brasileira. Enfim, o que ele quer mesmo é o Brasil ir
real das instituições da República, nas quais o povo já 
não crê, se aproxime do Brasil real, que é o Brasil do po
vo, que é o Brasil da sociedade brasileira, é o Brasil das 
bases, o Brasil de milhões e milhões que sofrem --é isto 
que ele quer. Cabe a nós outros, Parlamentares, termos o 
bom senso, a seriedade e a responsabilidade suficientes 
para entendermos e compreendermos isto, porque vai ser 
possível adotar posições, aqui, que i'estaóeleçã:m a con
fiabilidade do Congresso, a credibilidade popular da ins
tituição que compomos. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não. OuÇo, 
com prazer, o aparte de V. Ex•, eminente SenãâCú·-MâriO
Maia. 

O Sr. Mário Maia - ~obre Senador Henrique Sari
tillo, neste momento em _que, apesar dos esforços feitos 
pelas lideranças liberais deste País, que foram chamadas 
às praças públicas para ouvirem o clamor do povo pe
dindo eleições diretas, agora e já, apesar disto tudo, a 
casa do povo brasileiro, compreendida na representativi~ 
dade do Senado e da Câmara Federal, está, apesar desse 

esforço ingente, em maré baixa. V. Ex• faz referênciã ao 
conceito popular em que estâ o Congresso Nacional -
praticameóte zerado. E o esforço, nesta Casa, foi grande 
para qui-es1e:_conceito_não chegasse a tAo baixo nível na 
conSCiênCia- jUrídica e política nacionais. Ainda ontem, o 
Senhõr Presidente da República, para amenizar, -feliz
mente, o ambiente, nos brindou com um decreto revo
g:ando as medidas de emergência, o Decreto n9 89.602, de 
i de maio de 198~, precedído este decreto de unl discurso 
de cerca de 8 a 10 minutos que S. Ex• fez à Nação brasi
leira, dirigip.do-se aos políticos e exortando todos os ho
mens responsáveis desta Nação ao diâlogo, ao desarma
mento dos espíritos, à conversa, para que se chegue a 
uma conclusão de conciliação nacional. Li, váriils vezes, 
o~di$\lr_so _de S~ Ex•, achei-o mUito importimte, muito 
sensibilizador de nossas consciências CívicaS: O qu-e--eu 
não" entendi ê que nesta verdadeira proclamação;- Desta 
exortação ao desarmamento dos espfritõs, ·ao-diálogo, à 
concordia, ao entendimento, à negociação, S. Ex•, ou 
aqueles que o assessoraram, aqueles que fizeram o dis
curso para S. Ex• ler apressadamente, tivesse a infelicida
de de inocular no _texto desse discurso, qUe eu reputo um 
dos mais equilibrados pronunciado por S. Ex• durante 
todo seu trabalho de abertura, tivesse "iilS.erido esta fra5e 
no texto. Vou ler o texto para ficar reg1slrá.da a frase e 
tefiriin-aici õ-meu -aparte; cOm:a benevolêricii-da Mesa. Á 
certa altura S. Ex• diz: - -__:__ _ _- -

Aberto ao diálogo, conclamo a classe política 
para o entendimento e a cooperação. ConVite à coO
peração e ao entendimento_ê, aliás", o qUe está -implí

- cito na proposta de emenda: constituciOnal que en
viei ao Congresso. 

Até ai tudo bem, nobre Senadol- Henrique Santillo, 
mas vem a frase que estraga tudo, porque se torna uma 
incoerência, desdiz tudo o que dissera, antes e depois. :t 

t?~t~: __ 

Nessa proposta, transigi, por antecipação, até 
Oride me é possíVel chegar, quanto à redução do 
mandato presidencial. O c_ongraçamento e a conci
liação constituem irreprimível imperativo nacjonal. 

E continua na suã exortação à concórdia, à nego
ciação. Se S. Ex• estabelece esse stóp, essa parada, essa 
prévia disposição dos seus líderes, de que transigiu ante
cipadamente, atê onde podia ir, então S. Ex• anulou todo 
o dispositivo que_ se teria para negocíar; para dialogar. 
Quer dizer, abriu as portas, mas veio a vCntailia da in
coerência e as fechou novamente, bateu as portas e as ja
nelas. 

__O SR._fiENJUQUE S~NTlLLO_-:- V. Ex• tem inteira_ 
razão. Quem expressou-se muito bem, há poucos dias, 
foi nosso- Governador José Richa_. Querem a_ ne_gociação, 
querem um acordo: eles entram com a _guilhotina e nós 
entramos com o pescoço, :ta afirmação do nosso Gover
nador, José Richa. 

E a propósito do que V. Ex• acaba de dizer a respeito 
do_ disc~rso Presidencial,-ª verdade, Senador Mário 
Maia, é_que tentam_ também n_os colocar, publicamente, 
diant~Jio qye eu chamaria ele falso_dilema. Na verdade, 
não existe o dilema entre a negociação e o confronto, ou 
entre a mobilização popular e o entendimento, ou nego
ciação. Não se trata de ter uma postura moral contra o 
entendimento ou contra a negociação. A negociação é 
benfazeja, é da essência da atividade política, mas trata
se de sab~ que tipo de entendimento interessa ao povo_ 
brasileiro~ A mobilização popular, se deve, a meu _ver, 

- - Ser mantida a todo custo, não exclui, em hipótese algu
ma, a negociação polftica e vice-versa, De modo que não 
existe nenhum dilema, nenhum confronto entre a mobili
zação popular e o entendimento. Ambos não se excluem. 
Nós queremos um entendimento político,_ê claro, mas é 
preCiso saber que- entendimento político; queremos a ne
gociação, mas é preciso saber que negociação. Se seião 
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negociações que vão atender ao interesse do povo brasi
leiro ou se serão negociações que voltarão a atender, 
apenas., às classes dQminantes, que nós sabemos é, bem 
verdade, estão hoje, no Brasil, em franco declínio e ine
gável conflito. Mas, sem sombra de dúvidas, poderão, 
amanhã ou depois, tentar um processo de conciliação, 
para defender apenas os seus interesses. Há no Brasil 
uq1_a realidade nova e essa realidade nova é a ascensão 
das massas, é a ascensão politica do povo, das camadas 
populares brasileiras. E, elas não poderão ficar de fora, 
em hipótese alguma, de qualquer processo de entendi
mento político. 

O Sr. Itama~ Fran~::o - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - E é óbvio que, a 
meu ver, o desejo da quase unanimidade dessas camadas 
populares é no sentido de que as eleições presidenciais, 
para o sucessor do Presidente Figueiredo, se dêem no fi
nal deste ano ou no início do próximo, atrãvés de 
eleições diretas, pelo voto direto, secreto e universal de 
todos os eleitores brasileiros. 

Ouço, com imenso prazer·o eminente Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamu Franco- Senador Henrique Santillo, V. 
Ex! fez o diagnóstico económico, -soÇial e político do 
nOs-sO Piús -e falou no conceito baixíssimo, de credibilida
de, do Congresso Nacional. Falou da nossa cooperação 
e fOI mãis alérri, dizendo do impasse institucional que se 
aprOxima: Eu vejo uma saída, ~enador Henrique San
tillo, a saída das eleições gerais, em que o Congresso Na~ 
clonai, eleito a 15 de janeiro de 1985, teria poderes cons
tituintes e poderes ordináiios~- Nós todos, novamente, 
iríimOs às Unias. Como diz V. Ex•, e o diz 'Como~&rande 
felicidade, o povo brasileiro deseja participar, o- povO 
brasileiro deseja influenciar e deseja, hoje mais do que 
nunca, mostrar aos seus governantes que ele quer partici
par dos destinos do nosso País. Por que não as eleições 
gerais, SenadOr Henrique Santillo'? Por que não a consti
tuinte agora, em 1985? Vamos dar a nossa cooperação, 
vamos abrir mão dos nossos mandatos e vamos permitir, 
atravês, digamos, uma expressão popular, .. passar a bor
racha" e buscar novos rumos para este País na sua or
dem económica, na sua ordem política e sobretudo com 
mais juStiça social. Quero parabenizar o discurso de V. 
Ex•, que acentua nesta tarde um diagnóstico perfeito da 
situação brasileira. 

O SR. HENRIQUESANTILLO -V. Ex•, eminente 
Senador Itamar Franco, traz à consideração do Congres
so Nacional uma proposta que merece ser analisada, de-
batida, discutida. f:, ao meu ver, uma efetiva colabo
ração aos Congressistas, aos Parlamentares, com assento 
nesta e na outra Casa, para se tentar ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)- O tempo de V. Ex' está esgotado, emi
nente Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não, agra
deço a V. Ex' 

Para se tentar superar a crise que nos assola, gost~ria 
de fazer, também, a minha proposta. Estou convencido, 
como eu disse, que muito dificilmente haverá condições 
de se.estabelcccr, pelo quorum exigido para a emenda 
constitucional, via Congresso Nacional, urD.a proposta 
que atenda aos anseios do povo brasileiro e também aos 
interesses.de 2/3 desta Casa; estou absolutamente con
vencido da extrema dificuldades disso. E_ acho que o 
povo brasileiro merece a nossa consideração. Realmente, 
ê uma coisa noVa que está ocorrendo no Brasil, é a ascen
são política do povo, das camadas populares. Então, este 
é um processo nacional, verdadeiramente nacional, que 
~e caracteriza por esta ascenção política do povo. Creio 
que cabe a nós outros transferir esta responsabilidade ao 
povo brS:SlfeirO. Ele que eleja uma Assemblêia Nacional 
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Constituinte imediatamente, ele que eleja uma As
sembléia Nacional ConStituinte_ jâ. E que venha aqui, 
funcionando paralelamente ao Congresso Nacional, es
tabelecer as normas, a forma do regime. a forma do go
·verno que a sociedade deseja, e a formá de escolha O.o 
PreSidente do Pais. Só uma Assembléia Nacional Consti
tuinte, a meu ver, convocada imediatfl,mente, teria cOn
dições de traduzir efetivaffieiite os ansei~s nacionais, efe
tivamente o desejo, a aspiração da quase unanimidade 
do povo brasileiro. ' 

E mais, Sr. Presidente, não dã para se falar em tran
sição daqui a um ano. O País está caminhando para o 
caos, as dificuldades para o povo brasileiro são cada vez 
maiores, elas só não existem; elas s6 não mordem o estô
mago das elites, porque o estômago do povo jã está sen
do mordido há muito tempo pelas ratazanas dessa crise 
que a1 se encontra, a infelicitar a vida dos assalariados 
brasileiros, dos trabalhadores brasileiros. Eles já não su
portam mais; não seí qtiantõ" tempo hão de esperar para 
se construir uma transiÇão que viesse a começar a com
bater o processo inflacionário, que viesse a reacender a 
economia brasileira, que viesse a reduzir os elevadíssi
mos índices do desemprego, do subemprego. Enfim não 

ll.IJ ·IENADO FtDEIUt. 

QIÃRJQ DO CONG.RESSO_NACIQ;Né-L ~gJI} 

dá para esperar tànto tempo, pois, na verdade, o que se 
precisa mesmo é que o Congresso Nacional assuma com 
o Presidente da Rept1blica, com o Presidente João Bap
tista Figueiredo, a responsabilidade de se estabelecer um 
plano emC!gen9~1 mínimo para o País. Mas que isso se 
faça com a partiCipação do Congresso, Com a partici
pação -de todos os partidos políticos, com a participação 
das instituições da sociedade brasileira, af sim, estaría
mos tentando um plano económico-financeiro, emergen
cial para o País, que Pudesse significar já uma réstia -de 
esperança para os brasileiros. 

Não vai ser possível combater a inflação, não vai ser 
possível combater a estagnação económica, não vai dar 
para combater os seriíssimos problemas econômicosfi
nanceiros e sociais que aSsoberbam este Pais enquanto as 
instituições da República continuarem com credibilidade 
negativa, extremamente negativa, face ao povo brasilei
rO, em- relação à confiança que elas precisariam conquis
tar. 

Portanto, Sr. Presidente, entendo que todos os Parla
mentares, que todos os Partidos Políticos, a eSsa altura, 
devem despir-se dos seus preconceitos, dos seus.pressu
postos maniqueístas, para oferecer a sua colaboração e a 

sua contribuição à superação dos gravíssimos problemas 
políticos, sociais e económicos QuC: aSsoberbam e asso
lam o nosso País. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 21 DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere o Regimento Interno, e nos ter
fios dos artigOs 7'1, 47 e 483', parâgrafo 5'1 do Regulamen
to Administrativo, aprovado pela ResoluÇ,ào n'~ 58 de 
1972, com a nova redação dada pela Resolução n"' 57 de 
1976 e tendo em vista o que dispõe o Ato n'~ 18 de 1976, 
resolve: _ 

Art. l'~ AprOvar- -.-,ãd referendum" da Comissão Di
retora, Õ Orçamento Interno do Fundo_ de Informâtica 
do Centro de Processamento de Dados do Senado Fede
ral-FUNDASEN, para o exercício financeiro de 1984, 
de conformidade com as discriminações constantes dos 
Quadros I a V, anexos. 

Art. 2~" Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 4 de maio de 1984.- Moacyr Dalla, 
Presidente. 

lt 1J • FUNDO OE IHFOI'fMÀTit:A E ~ROt:!:SSAiltNTO OE OAOOS DO SEKAOO FEDERAl. • I"UNOAISut EXERC!C.IO DE 1984 ~~o' I 
RECEITA 11/83 

EW t:r 1 O ...... I I, E C r, I C AfIO •u••u•• , •• fi' e~•c•~·u. . 
uo~v••t• 

1 - RECURSOS VINCULADOS 2:1.70D.CDD,OO 

TRAHSFERENCtAS CORRENTES 

Rtu:ursos consignados no OrçAmento dA Un1io, nos temas- dos §§ 39 e 49 • do 
Artigo 4B3, da Resolução n9 58, de 1972, CORI a nova i-edaçio dada pela Re .. 
solução n9 57, de 1976, do Senado Federal, a serem executados pelo 
FUNOASEN, 21.7oo.aoo,oo 50 

l - RECURSOS DE OUTRAS FORTES 194.800.000,00 

RECEITAS CORRtNTts 

Rlct1ta Operacional oriunda dt Orgãos da União, a ser executada nos tenaos. 
do§ 20, do r'rttgo 40, do Ato n9 09. de 1980. da C011issio 01retor, do Stn.!, 
do Federal. 194.800.000,00 90 

l:"'~•m400 HOE"4• 
\ 

CZ. C!l- F~~DO OE INFOitr.tÃTICA ( ,ltOCUSAJ.IEHTO DE DADOS DO Sl.oAOO FEDERAL - FUNOASEN AMEXO 11 

PROGRAMA OE TRABALHO 

"" EM Crti,OO 

lltl I t t: I' C tI, I C AfIo ,..0 ~E TO I ATI'I'IOA(III TOT&L 

LEGISLATIVA 16,SOO.OOO,CG 
AOHINISTRACAO 16.500.000,GO 

PAOCESSAMENTO DE DADOS 16.500.0DD.CO 
01070244 

015000 • Fundo do.Informit1ca' e Processamento de Dado:o do Sena.do Federal 216,SOO.OOO.OD 

• Recursos Próprios 

t;, ' 
f !.! 
~12 
~~ r-L 

TOTAL. c{> L[ ___ -'![2c::T6:.:;.5:;:DD::.:·:::DD~O,o:;Dci2o:1::6:.:.5;:;:DD:.:;.D:;::DD::.:•'::;:Jo) 
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1:2 ~= • S!H &00 HDIEitAL EXERCTCID DE 1984 REC-URSOS OE: TODAS "' ~CN'l'"!!:S 

&:2 CS •f'UNOO O[ IN,O.II\!A'fii:A! '1110C:USAWfNT0 D( DADOS 00 SENADO Ff.:DER~U.'· FUHOASEN Mf!X"O '" 
NATUREZA OA DESPESA 11/83 

tM Ct$1.00 
-·-

c i• 1 • • OIIOIIIÁIIIOI 
ll<lllf:~WMt a•;•.~ ,;;~;"~4 

li,ICinO:AÇIO 
>AI'C(.Atl.l~CIJ OU1'111ol '0NTU t 1.~ .. [~1:1 

3.0.0.0 DESPESAS CORREJITES 66.sca.oco.co 
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 66.500.COO,!IO 
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSl.KI 21.700.000.00 44.8DD.ODO.D 66 .SOO .OCO ,CD 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 50.000.000,00 

4.1.0.0 INVESTIMEHTOS 50.000.00!1 DO 
4.t.z.o EQU!PAMEHTOS E MAUAIAI. PERMANEKTE 158.000.000 00:150.000.000 CD 

~ 
I !: :! ~ 
~~F. ~ I ~,·b ii~ 

I lf>l jl· Ívi -
~~~~~IKSIICOIIIOI\'~IT~Kif~liiT~l· §IOI\'(II'l"""TOI;-JIW'IUI6u ,_...UOIIAITTIIAJIU ot CVi1'AI.=-rTDTAi.OU,.OCU,IT'"-J 

• • M.soo.ooo.oo ~&.soo.ooo.oo tso.ooo.ooo.oo - • tso.ooo.ooo.oo 
~TOTAl. fCIIAI.:=J 

.._!!hloo.ooo.oo ,.-

;z t: • SE lUDO tl!:IEitAL EX-ERCTCIO DE 1984 RCC~I'!SOS C~· TOOI.S .. FC :o.! TE. S 

" \ i:t Cl .tr,''õ!):) CE I.'•;F:"JIV..:ÍTIC<l E I"ROCES$At.IE.NTO O( CACOS DO SENADO FEOCAAI.... F"UNOASEH :.·,~•o 

NATUREZA DA DESPESA 1 ~/B3 I 
f,W Cr$l 

C I• I I • I:II"I:CI, IC&Ç lo SUit~U•VOTO l lf(lol CU .. CMTO uH~:··~ t:: .. :v t~l 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 6'3.~~0.C!i0,0C 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 66.~:().0~0.C:! 

3.1.2.0 MATERIAL DE COHSUHO 66.500.000,00 66. sco_.oco ,c o 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAl. 1 so .o o o .oco ,o r;; 
4.1.0.0 INVESTI.alDS 1 SD .CCl!.CO:I 1CG1 
4.1.!~0 EQUIPAMEHTOS E MATEI<IAL PEIUWfENTE 1so.ooo.ooo.oo 150.000.000..01 

! 

I 
r·J041.CliiC.O.QifXIAil~~DI!~o:IIIUIITU.T~TA~OI:W.CQ~~D<TDJ ~;T.u.O"'"·otc~~';l r-;;;TOU.\. n•"'-1 

~ 66'~500,000.00 66.500.000,00 150.000.000,00 J16.SOO,OOO.OD a; 
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.. 
Cl.o\:01 -S!N.\00 "EDEitAL. O:ERtfCIO ÕE 1984 
tiUl3 •P'U~!l:l Ct INI"d'IUoiÁTICA ( PR0C($5~MI!:NTO OE DAOOS 00 SENADO Ff:OE:FIAL • fUNDASEN 

:. .. tx:> 'I 

DEMONSTRATIVO DA -RECEITA E_ DA. DESPESA SEGUNDO AS CATEGORtAS ECONÓMICAS 1_1/_63 

' ' 
ct>Cio•ococle 

RECEIT.AS CORRENTES 

TIW~SFER[l:CIAS CORRENTES 
IIECURSOS E OUTRAS fONTES 

TOTAL 

SUPEAAVTT llO ORÇAHtNTO COIUIENTE 

TOTAL 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 21, DE 1984 

' 

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 conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n\l 2, de 1973, da Comissão Diretora, e tendo cm vis
ta o que consta do ProceSso n\l 004997_.84 O, r.esolve apo
sentar, a partir de 2 de maio de 1984, Edson Ferreira Af
fonso, no cargo isolado de provimento efetivo de Dire
tor, Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termçs dos art~gos 101, inciso 1~1, e 
102, inciso I, alínea ''a", da Constí~ujção da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, in
ciso II, 428, inciso I, 429, incisO V~. 436 e41_5!_§49da Re
solução SF n9 58, de 1972, e artigo 29~ pará&rafo único da 
Resolução SF n9 358, de 1983, com provcn~os integrais 
acrescidos de 50% da Grátificação de Representação, 
bem como da gratificação especial de dcscniprego e da 
gratificação adicional por ~empo de serviço a que tem di
reito na forma do artigo 49', § 29, da Lei nt 5.900, de 1973, 
e artigo, 10 da Lei n• 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 4 de maio de 1984. -Senador Moa
cyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 23, DE 1984 

O Presidente .do Senado Federal, no uso das _ atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 9i,_inci
so IV do Regimento IntcrriO, e de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outor8aáa JileiO 
Ato n9 2, de 1973 da Comissão Diretora, reVigorado pelo 
Ato n9 12 de 1983, resolve nomear Luiz Paulo Garcia Pa
rente, T"ccnico Legislativo, CJasse "Especial", Referência 
NS-25, do Quadro Pennanente, para exercer o cargo, cm 

Elt.l Cr$1.00 . ' ••••. 4. ..... t••ct•••••••• 

216.soo.ooo.oo DESPESAS CORRENTES 

21.700,000,00 DESPESAS DE CUSTEIO 
194.8[}().000,00 

SUPERAVIT 

216.500.000;oo TOTAL 

150,000.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

150.000.000,00 TOTAL 

Comissão, de Dirctor da Subsecretaria de Ata, C6dlgo 
SF-DAS-101.4, a partir de 4 de maío do corrente ano. 

Senado Federal, 4 de maio de 1984. -Senador Moa
cyr Dalla, Presidente do Senado Federl\1. 

.(•) ATO DO PRESIDENTE N• 10, QE 1984 

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 dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
COritisSiro Dirciora rJ9 2, de 4 de abril de ·1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9_ 002001.84.5, resolve 
ã.po:;entar a partir de l-9 de março de 1984, Adilson Vieira 
de Castro, Adjunto Legislativo, Classe "Única", Refe
rência NS~I5, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos tennos dos artigos 101, inciso III e 102~ inciso I, 
alínea "a", da Consti,tuição da RepUblica Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, in
ciso I,429, inciso III e V, 437 e415, §49, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, api-ovado pela Reso
lução SF nq 58, de 19n, c artigo 29, parágrafo único, da 
Resolução SF n\l 358, de 1983, com pi-aventas integrais, 
calculados na base do vencimento da Classe Especial, 
Referência NS-18, bem como a gratificação de nível su
perior, á gratificação especial de desempenho e a gratifi
cação adicional por tempo de serviço a que tem direito, 
na forma do artigo 39 da Lei fi9 5.903, de 1973, e artigo 1 O 
da Lei n9 4.345, de 1964-. 

Senado federal, 13_de abril de !98~- Moacyr DaDa, 
~esidentc. 

(•) Republicado Por haver safdo com incorrcç&s ao DCN- Scçio II
de l-4-4-84. 

1 r· r . ....... ..... 
66.500.000,00 

...500.000.00 I 
150.000.000,00 

2t6.soo.ooo.oo 

150.000.000,00 

150,000.000,00 

150.000.000,00 

lr-;-p 
li~;;! 

~~~ i .~J 
··._;_ . 

PORTARIA N• 17, DE 1984 

O Diretor--Gcral, no uso das atribuições que lhe confe-. 
re o artigO 215' do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, resolve designar Antonio Carlos Simões, As
sessor Legislativo, Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislati
vo, Mário Sérgio da Silva Martins, Técnico Legislativo, 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comis
são de Sindicância incumbida de apurarem os fatos cons
tantes- nos Processos números 004167849, 004168844, 
004618840 -e 004778847, nos termos do artigo 481 e§ 19 
do Regulamento Administrativo. 

Senado Federal, ~ de maio de 1984. - Aiman Noguei
ra da Gama, Diretor-Geral. 

Grupo Brasileiro da Uolio 
loterparlameotar 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interpar
lamentar convoca a Sessão Plenária para o próximo dia 
oito do corrente, terça-feira, às dez horas, na Sede do 
Grupo, Anexo f do Senado Federal, 29 andar, para exa
me das contas do exercício financeiro de mil novecentos 
e Oitenta e três. 

Bras_ília, 4 de maio de 1984. - Deputado .Edbon Lo
bio, ~esidentc- Deputado Sebutiio Rodri1ues Jr., Se
cretário. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

13• reaiÍJio (extraordinária), realizada aos 
17 dias do mês de abril do ano de 1984' 

Às onze horas do dia dezes~e do mês de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comis-
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são de Redação sob a Presidência do Senhor Senador 
João LObo, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume e José Lins. 

Dei..:am de comparecer, por motiVO justifiCaciO~--Õs se~ 
nhores Senadores Passos Pôrto, Vicc~Presidente, Salda
nha Derzi, Alberto Silva c Claudionor ROriZ. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o Parecer em que o Serihor Sena: 

dor Jorge Kalume apresenta a redação do vencido para o 
turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara n• 24, 
de 1981 (n9 285/79, na Casa dC origem), que dá nova re
dação ao art. 245 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 -Código Penal. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Maria Cã.rmen Cas4'o Souza, AS
sistente, ••ad hoc" a presente ata quC, uma vez aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

14• reunlio (extraorclluúla) realizada aos 
18 dias do mês de abrD do ano de 1984 

As quinze horas do dia dezoito do mês de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne--se a Coinis
são de Rcdação sob a Presidência do Senhor Senador 
João Lobo, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Passos Pôrto, Vice-Presidente, e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificadO, os Se~ 
nhores Senadores Saldanha Derzi, Alberto Silva e Clau
dionor Roriz 

e lida e aprovada a ata da rciiinião -antCrior. -~ 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena· 

dor Passos Pôrto apresenta a redaçào (mal do Projeto de 
Resolução nt 5, de 1984, que altera a Resolução nt 138, 
de 1983. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, As
sistente .. ad hoc" a presente ata que, uma vez aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

15' reunlio (extraordlnúla) realizada aos 
26 dias do mês de abrll do ano de 1984 

As onze horas do dia vinte e seis do mês de abril do 
ano de mil novecentos e oitenta e quatro, rcíi.ne-se a Co
missão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador 
Passos Pôrto, Vice..Presidente, presentes os Senhores Se
nadores Saldanha Derzi e Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente e Claudiono1 
Roriz. 

e lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se· 

nadar Saldanha Derzi apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Resolução n' 7, de 

1984, que autoriza o Governo do Estado de Maio Gros
so a elevar em Cr$ 2.415.600.000,00 (dois bilhôCs, qua. 
trocentos c quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros); 

b) a redação final do Projeto de Resolu~ão nl' 8, de 
1984, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a 
elevar em CrS 1.008.430.030,00 (um bilhão, oito milhões, 
quatrocentos e trinta mil e trinta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada; e 

c) a redaçãO-final do Projeto de Resolução n' 11, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bet.ím 
(MG) a elevar em Cr$ 4.358.397.295,00 (quatro bilhões, 
trezentos e cinqUenta e oito milhões, trezentos e noventa 
e sete mil, duzentos e noventa e cinco cruzeiros) o mon· 
tante de sua dívida consolidada; e 

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL !Seção lll 

Em que o Senador Alberto Silva apresenta a redação 
final do Projeto de Resoluçãont 13: de ~984, que autori
za a Prefeiturá _Municipal de São Paulo (SP) a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 1.312.350.647,00 
(Um bilhão, trezentos e doze milhões, trezentos e cin
qUenta mil, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros). 

Nada mais ha~endo a tratar, dá-_s:e por encerrada a 
reunião,- la vrando·eu, Maria Carmen-Castro Souza, As
sistente ••ad hoc" a presente ata que, uma vez: aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
4' Reuntio, realizada em 11 de maio de 1983. 

Ãs dez horas_ do dia onze de maio de mil novecentos e 
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, presen
tes os Senhores Senadores Álvaro Dias Prcsi.dentê:; Nilo 
Coelho, Carlos Lyra, Passos Pôrto, José Lins, Mauro 
Borges, Benedito Ferreira,Jutahy MagalhãeiC Saldanha 
Derzi, e os Senhores Deputados José Frejah, Osvaldo 
Coillio, Jorge Vian_a, PercivaL__Persira, M_a,_l}ocl Viana, 
Renato Cordeiro, Cardoso AIVei>, Iturival Nascimento, 
Aroldo Moleta, Ivo Vanderlinde, Maçao Tadano e An~ 
selmo Peraro, reúne-se a Corp.iSsão de AgriCultura. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente propõe 
seja dispensada a, leitura da Ata da Reunião anterior, 
que ê dada como aprovada, e, em seguida, convida o 
Doutor Eliseu Roberto de Andrade Alves, Presidente da 
EMBRAPA, para ocupar lugar de honra à mesa. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Doutor Eliseu Alves, que presta seu depoimento 
sobre o "Bicudo (Anthonomus Grandis Boheman)". 

Após ·a exposição do Senhor Presidente da EMBRA
PA, usam da palavra todos os Parlamentares presentes. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece o depoi
mento do ilustre convidado, assim como a presença dos 
Senhp~ _ _Senadorc;s, Deputados e demais presentes e de
termina, em seguida, que as nOtas ta-quigrâficas, tão logo 
traduzi~~s sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

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 se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

Anexo à Ata d• 4' Reunlió, d• Comfssio de Aarl· 
cultura, reaUzadl. em 11-5-83, referente à palestn do 
doutor Ellseu Roberto de Andrade Alves, Presidente 
da EMBRAPA. Prellidente: Seuador Álvaro Diu: 
Vlc:e-Presidente: Sen•dor Joio Castelo. 

INTEGRA 00 A-PANHAMENTO TAQUIGRÃ.FlCO 
DA REUNIÃO. 

o SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Damos início · 
aos nossos- trabalhos, nesta manhã, cumprimentando o 
-nOsso~-ilustre convidado Dr. Elizeu Alves que honra a 
Coinissão ·de Agricultura. Agradecemos a presença de 
todos os que aqui comp.ilrec-eram, especialmente os Srs. 
Deputados do Paraná, ligado à AgriCultura. 

Convídamos o Dr. Elizeu Alves, para nessa Comissã.o, 
debater com Senadores, Deputados e interessados, o as
Sunto que polemiza hoje o setor da Agricultura no País; 
uma pl11ga que' vem ameaçando seriamente o futuro da 
cotonicultura brasileira, e que deve merecer a atenção da 

"classe política·e- deve-mericer a atenção-do Con8:rCsso 
Nacional. 

O Dr. Elizeu Roberto de Andrade Alves, é natural de 
S. João Dei Rei, Minàs Gerais, Engenheiio Agrônomo, 
fórmado pela Universidade Federal de Viçosa na.espe~ 
cialidade de Economia Rural, com Mestrado e experiên
cia em extensão rural. Diretor da EMBRAPA; Presiden
te da EMBRAPA; Professor de Economia Rural da 
Fundação Getúlio Vargas; FIP; USP; CDPLA; Univer
sidade Federal de Minas Gerais; com vários trabalhos 
publicados sobre Economia Rural, em instituições de 
pesquisa no Brasil e no Exterior. - ---
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Está coposco tambêm o Dr. Sebastião Barbosa, pes
quiSador da EMBRAPA; Vice-Prcsidente da Sociedade 
Entomológica do Btasil e o Dr. Josê de Alencar Nunes 
Moreira, chefe do Centro Nacional de Pesquisa de Algo· 
dão. 

Colocamos o microfone à disposição do Dr. Elizeu 
Roberto de Andrade Alves, para que ele faça a sua expo· 
síção inicial, e para que depois, então, os interessados na 
matéria possam questionar o nosso ilustre convidado. 

O SR. ELIZEU ROBERTO DE ANDRADE ALVES 

Meu caro Senador Nilo Coê:lho, Presidente do Senado 
Federal, meu caro Senador Álvaro Dias, Presidente da 
Comissã.o- de- Agricultura. Temos a satisfação de eStar 
aqui, hoje, para prestar esclarecimentos do entendimen
to que temos da gravidade que essa nova praga represen
ta para a agricultura brasileira. V amos separar a exp(). 
sição em duas partes. Primeiramente, mostrando como !: 
que o "bicudo_~~ chegou aqui e o pro_blema.que tem repre
sentado para os países onde jâ existia e -em segutiâà lu
gar, tentaremos mostrar o que estamos fazendo para 

- erradicá-lo do Brasil, salientando os pontos de contr(). 
vêrsia que existem. 

Não vou entrar no Agronomês. Tentarei evitar termos 
têcnicos, porque nada acrescentariam ao esclarecimento 
que vimos prestar. O bicudo é uma praga que teve ori
gem no Mêxico e, de lá, foi para os Estados Unidos, Hai· 
ti, Cuba, Colômbia e Venezuela. Mais recentemente, 
chegou ao Brasil e foi identificada no mês de março do 
ano em curso. ~possível que já estivesse aqui há algum 
tempo, ninguém, entretanto, poderá dizer exatamente 
desde quando. 

Lá nos Estados Unidos, esta praga vem-criando uma 
despes-a adicional, para a agricultura amciricana, muito 
elevada. Imaginem que 45% de todo inseticida gasto pi:la 
agricultura naquele País são destinados ao controle dp 
bicudo. Mesmo com toda tecnologia desenvolvida para 
o setor. os cotonicultores americanos perdem 250 mi· 
lhões de dólares por ano devido a esta praga. Já houve 
anos em que os prejuízos anuais ultrapassaram 750 mi· 
lhões de dólares. Poder-se-Ia perguntar, por que em um 
Pais de ciência e tecnologia tão avançadas, esta praga 
-conseguiu difundir-se numa área tão expressiva; hoje, de 
costa a costa? O "bicudo" atravessou a fronteira com o 
México por volta de 1890, quando a tecnologia de con· 
trole de pragas não era desenvolvida, não existindo os 
poderosos inseticidas de que hoje dispomos. Sua disse. 
minação pelo País foi muito rápida, atingindo, em pou
cos anos, as áreas àlgodoeiras mais' expressivas. Hoje, 
existe tecnologia de erradicação para esta praga, entre
tanto, sua distribuição é tão ampla nos Estados Unidos 
que se torna_ difícil sua total eliminação. 

Vamos focalizar, agora, a praga no Brasil. Presente
mente, só foi detectada no Estado de São Paulo, como os 
senhores podem ver aqui nesta mapa. Existem, aproxi· 
madamente, 32 mil hectares de algodão atacados pelo bi
cudo. Em torno de 93 mil hectares estão na periferia da 
área atacada e, em pouco tempo, poderão estar também 
infestadas. Se esta praga se estabelecer definitivamente 
aqUi no Brasil, gastaríamos um mínimo de I 2 aplicaçõ~ 
adicionais de inseticidas para controlá-la, ano após ano. 
Se fizermos as contas, os números tomam~se inacreditá.· 
veis. Te{emos um gasto anual extra de cerca de 360 bi· 
lhões de cruzeiros. ~ evidente que este gasto é calculadc 
por simples conta d,e multiplicar, porque a cültura do al
godão no Brasil não produz este volume de renda. No 
ano agrícola de 1982/83, esta renda, a nfvel de agricul
tor, chegou a 290 bilhões de cruzeiros e mais cerca de 32 
bilhões entre torta e óleo. Portanto, ê simples verificar 
que a cotonicultura brasileira não tem condições de' fazer 
face a um gasto adicional de 360 bilhões de cruzeiros por 
an~o. Na verdade, em mais de 70% da área cultivada, não 
é_ viá_..,.el economicamente faz~r mais que duas aplicações 
de insetícidas, devido aos baixos rendimentos obtidos 
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pelo cultivo. E simples concluir que, se a praga se alas
trar pelo País, a grande maioria da área cultivada não su
portará os custos adicionais e teremos 'QUe deixar de pro
duzir algodão. Até aqui, estivemos analisando apenas Os 
aspectos econômicos. E sob o ponto de vista sociaJ, o 
que poderá representar esta praga'? A indústria algodoei
ra emprega pelo menos 500 mil pessoas. No Centro Sul, 
a lavoura algodoeira gera, no campo, SOO mil empregos 
diretos. Para o Nordeste, a· situação ainda mais se agra
va, ao se considerar que a cotonicuJtu_ra gera mais de 5 
milhões de empregos. Portanto, se permitirmos que esta 
praga se alastre, estaremos contribuindo, de maneira in
tensa e irresponsável para agravar os problemas sociais 
do Brasil, principalmente do Nordeste. Todos temos a 
obrigação de fazer algo para resolver os problemas de 
pobreza do Nordeste, seria uma grande irresponsabilida
de, alguêm contribuir para agravar os problemas dessa 
região, já tão sacrificada,, Não podçmos nos preocupar 
apenas com o problema _que a praga está causando a al
guns municípios paulistas, temos que pensar nas milhões 
de pessoas que serão sacrificadas, tanto no campo quan
to na cidade, se esta praga se espalhar por todo o Brasil. 
Direta ou indiretãmente, toda a sociedade brasileira so
frerá as conseqUências._Não poderíamos deixar de abor
dar o problema do balanço de pagamentos, porque o al
godão sempre teve um papel importante nas exportações 
brasileiras, seja na forma de matêria prima ou de_ manu
faturados. A medida em que contribuirmos para reduzir 
a capacidade de competição do Brasil no mercado inter
nacio_nal, ao se aumentarem os custos de produção em 
conseqüência das pulverizações adicionais, ê claro que 
estamos enfraquecendo nossa posição no referido merca
do. Por outro_ lado, teremos que importar algodão ejou 
importar mais inseticidas (ou pagar "royalties" para in
seticidas já produzidos no Brasil) para controlar o bicu
do. Estaremos, pois, diminuindo o peso das exportações 
e aumentando, ainda mais, o peso das importações, com
prometendo duplamente nosso balanço de pagamentos. 
O Centro-Sul sofrerá g{ãnde impacto com a presença do_ 
"bicudo"; entretanto, por características próprias de seu 
clima e de sua economia, adaptar-s-ã mais rapidamente à 
nova situação. Com os altos rendimentos que podem ser 
obtidos na lavoura algodoeira, poderão ser pragas os 
custos de controle; entretanto, com custos de produção 
muito mais altos. Contando com agricultura muito mais 
diversificada, a região poderá substit_uir o algodão pela 
soja, pelo milho ou pela cana-de-açúcar, aliás o que já 
vem sendo feito nos últimos anos! Enfatizando, mais 
uma vez, ê no Nordeste que o impacto da praga será 
maior, sendo extremamente mais difícil substituir o algo
dão por outros cultivos. 

Agora, Senhores Senadores e Senhores Deputados, 
vamos nos deter a um aspecto muito iitlpcirtante que tem 
sido ·o -maior argumentO-contra- O programa:- de erradi
cação proposto pela EMBRAPA, que ê o impacto ecoló
gico. Quei() deixar bem claro perante os líderes do Brasil 
que, ao propormos um programa de erradicação de uma 
praga como o bicudo, estamos fazendo uma grande obra 
de proteção -da natureza e a favor da ecologia. Por que 
estamos querendo erradicar o bicudo? Bem, os motiVoS 
de ordem econâmica e sociãl já forii.m apresentados e, 
acredito, não existam opiniõeS contrárias. OOUfro inoti
vo é de ordem ecológica. Tem sido prioridade dentro dos 
programas de pesquisa da EMBRAPA o desenvolvimen
to de tecnologias que dimiriuiram a utilização de insu
mos modernos na agriCultura brasileira. No caso-especí
fico da produção de algodão, forãrii desenvolvidas tec
nologias de manejo integrado de pragas que propiciaram 
a redução de vinte e cinco apliCações-por safra, pará ape
nas cinco. No caso da soja, eram feitas de seis a sete pUl
verizações por safra e, hoje, essas pufverizações se redu
ziram a uma e, em muitos casos, não havendo necessida~ 
de de aplicação. _O Senador Álvaro Dias, dO Paraná, 
pode testemunhar esse fato, que grandemente tem con
tribuído para reduzir os custos de produção de soja, di-
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minuindo, tambêm; a dependência brasileira em relação 
aQ_mercado internacional. No caso do algo"ão, os resul
tados foram muito mais dramáticos e, diga-se, a bem da 
verdade, não só a EMBRAPA, mas Universidades e_ ins
titUições estaduais de pesquisa e iniciativa privada 
irmanaram-se para se alcançar um objetivo comum. 
Atravês -da constante observação_das interações existen
tes no agroecossistema algodoeiro, nossos pesquisadores 
puderam observar os inimigos naturaiS das pragas que a 
natureza dadivosa coloca para trabalhar a serviço do ho
mem. Observaram, tambêm, toda uma interação de fe
nômenos bióticos e abióticos e determinaram a hora cer
ta em que alguns inseticidas poderiam trazer mais benefí
cios ao homem, minimizando os malefícios à natureza. 
Imaginem os senhores que, se o bicudo se implantar defi
nitivamente- no Brasil, teremos que fazer, pelo menos, 
doze aplicações específicas, com insetiCidas organofosfo
rados, indefinidamente, ano após ano. Estes inseticidas 
são extremame_nte tóxicos para os inimigos naturais das 
pragas e estaremos perdendo toda a vantagem que obti
vefri_os nos_ últiri:los. an_Os com as técnicas d_e ma_nejo inte
grado. Por isso tudo, uma campanha de erradicação, 
mesmo _gue use inseticidas, é altamentc;::_ecolQgica porque 
aplica inseticidas em uma área reduzida poucas vézes, 
para evitar que um dia tenhamos que aplicar inseticidas 
em milhões de hectares, muitas vêzes por safra, anos 
após ano. t por essa razão que as campanhas de erradi
caÇão têm uni grande fundo ecológico, não conseguem 
ver isso apenas os pseudo-ecologistas que só vêem o fun
do _de_ seu quintal e, nã_o o país como um to_do~ E. porque 
não queremos ver restabelecidas no Brasil as 25 pulveri
zações anuais, é porque não queremos ver aplicações 
maciças de _inseticidas em mais de 3 milhões de hectares 
de algodão e porque não queremos ver o caos econômico 
e social, do setor, que s_omos a favor da erradicação. 

Após todas estas explicações, alguêm ainda poderia 
perguntar: mas, e o controle biológico não fun-Ciona no 
caso do bicudo? Porque ele funcionou em relaç-ão a ou
tt:as pragas e rião funciot).OU em relação ao bicudo? Para 
responder, eu quero chamar a atenção dos senhores para 
o investimento que os Estados UnidoS têm feito para de
senvolver tecnologias para o controle do bicudo. Em 
1962, foi inaugurado um Centro de Estudos do bicudo 
no Estado do Mississippi, com todo· o equipamento ne
cessário- e com cientistas muito bem treinados nos dife
rentes setores. Pois, bem atê hoje já foram feitaS várias 
expedições ao México, à procura de inimigos naturais do 
bicudo, já foram eiiCOi1tfildas mais de 40 espécies, mas, 
infelizmente, nenhuma delas tem grande impacto sobre 
as populações da praga. Temos que entender que o bicu
do ê uma praga muito bem sucedida;-sua morfologia, sua 
fisiologia e seu comportamento garantem a sua sobrevi
vêlicia no meio, conseguindo -sobrepor-se a seus inimigOs 
naturais. Não há país nenhum do mundo em que o bicU
do seja eficientemente controlado, a nível de_ agricultor, 
por inimigos naturais. Infelizmente, no_caso do bicudo, 
não existe alternativa, apesar de todo investirilerfto-que 
tem sido feito em pesquisa. Não há o'utra saída: a manei
fit-(:ficiente de -Controlá-lo ainda ê atravês de inseficidas. 
POrfanto, todos nós qile est3.moS aqUi, firmemente-empe

-nhados na campãitha de-eir:idicãção do bicudo, estamos 
Olliaridõ-pa-ra o nomem brãsiletro;que·vai-pt!râef-SeU~em
prego, para a economia brasileira, que vai perder divisas, 
e para o nosso meio ambiente brasileiro que estará rece
bendo doses altas e contínuaS_de inseticidas extremamen
te tóx!cOS, ario após a00. EritC;rido que nos§a campanha 
de erradicação não deixa dúvidas quanto a seus objetivOs 
ecOnómiCOS, sociais e ecoiógiCos. 

Após todas estasjustificã.tívas; ainda haveria umã. per
gunta muito importante: ê possível erradicar o bicudo? 

- -umã vez que -flão~tírihi:tinOs a prag·a-à-qui no Brasil, so
mos forçados a examinar a situação do bicudo em outros 
países para poder responder. E tenho o testemunho de 
duas.experiências bem sucedidas de erradicação do bicu
do nos Estados Unid_os. Uma, no Estado do Mississippi, 
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e outra entre a Caro Una do Norte e a Virgfnia. Com eSteS 
resultados, em julho próximo, terá início um, progÍ"ama 
de erradicação nas Carolinas, onde_ os agricultores paga
rão 70% e o Governo Federal 30% dos custos do progra
ma. A situaçãO americana ê, entretanto, muito mais 
complicada que a_do_ Brasil. Aqui, se erradicarmos a pra
ga da região onde se encontra em São Paulo, estará re
solvido o problema, porque não teremos migraçãq das 
áreas circunvizinhas. Em nossas circunstâncias, temos 
urna jlha de bicudos cercada, por todos os lados, de áreas 
livres da praga. Lá nos Estados Unidos, cada área em 
que conseguem erradicar a praga é uma i!ha sem bicudo, 
cercada de bicudos por todos os lados. Tão togo cessem 
as medidas de erradicação na referida área, imediata
mente ocorre migração de fora da área erradicada, para 
dentro, anulando os .efeitos _da erradicação. Está claro 
que essa campanha enfrentou e está enfrentando uma re
sistência muito grande dos amibentalistas, mas há muita 
desiformaçã_o_ e confus_ãO entre eles próprios. Eles têm 
sido contra a aplicação de Malation, dizendo tratar-se de 
produto muito tóxico para o homem e o meio ambiente. 
Ora, o Malation é um inseticida praticamente ·atóXico 
para mamífereos e aprovado pela Organização Mundial 
de Saú.de para campanhas de erradicação de insetos 
transmisSores de dO:t::nça em todo o mundo. Foi e é_ utili
zado na erradicação de várias pragas nos Estados Uni
_dos, como recentemente foio_inseticida amplamente usa
-do-na beni sUCecüCfa Campanha de erradicação da mosca 
do Mediterrâneo, na Califórnia, que ê uma mosca que 
ataca vários frutos, principalmente os cítrios. Há poucos 
minutos, eu mostrava aos Senadores Nilo Coelho _e Ál
varo Dias uma publicação sobre a referida campanha. 
Há uma fotografia mostrando uma esquadrilha de seis 
helicóiftei"os- aplicando Malation sobre grupos de am

.bientaliStas que ostentam cartazes e faixas contra a cam
panha. Portanto, sempre haverá manifestações contra as 
C?ampanhas de erradicação. Elas são normais aqui como 
o são em outras sociedades. As autoridades ê que não 
podem render-se. à manifestações desse tipo, prejudican
do uma campanha de erradicação de importância vital 
pa~a o Pa~~· 

Eu quero esclarecer aos Senhores_ que a campanha foi 
muito bem pensada, discutida e programada. Alêm dos 
pesquisadores da EMBRAPA, tivemos a assessoria de 
três cientiStãs americanos, dos mais renomados e com 
grande experiência de campanhas de erradicação. A pro
posta de erradicação foi submetida ao Ministério da 
Agricultura com a-participação de técnicos do próprio 
Ministéríci, da Coordenadoria de Assistência Têcnica In
tegral (CA TI), do Instituto Biológico e do Instituto 
Agromônico, todos os órgãos da Secretária de Agricul
tura do Estado de São Paulo, havendo unanimidade na 
sua aprovaçã-o. Infelizmente, não houve meio de fugir às 
aPfiCações de _inseticidas, porque elas são absolutamente 
necessárias. Toda a celeuma que se criou, deveu-se à re
comendação de três aplicações de malation, espaçadas 
de lO _dias, por via aêrea. a_ importante que o senhores 
compreendam porque estas pulverizações são tão im
pres_cindíveis. Durante o cultivo do algodoeiro, desde o 
aparecimento-do primeiro botão floral até a abertura dos 
primeirOs capuchos, desenvolvem-se enormes popu
lações de bicudos, chegando -a mais de SOO mil insetos 
por hectare. Quando a planta se aproxima do final de seu 
ciclo, alguns insetos passam a se alimeiltai" mais- que o 
normal, acumulando gorduras, para passarem o período 
de entressafra.. Durante este períõdo esCOndeni-se debaf
xo de folhas velhas nas periferias-dos campos, consumin
do as· reservas que acumularam, ãté o pi6ximo plantio· e 
-este feriômeno, -pol-que os insetos interrompem sua re
produção, é chamado de diapausa. Para evitar que os 
saíssenl dos campos, para os locais de diapausa ou para 
outros algodoais mais jovens onde poderiam se alimen
tar, é que_ foram recomendadas as aplicações ·de insetici
das. Há citações na literatura de que o bicudo pode se 
movimentar atê 300 _km por ano, apenas contando com 
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sua própria ·autonomia de vôo e com ventos fa vorãveis. 
E: claro que os meios modernos de transporte, criados 
pelo homem, facilitam muito a dissemliútÇã.O do bicudo e 
de outras pragas, Há casos de moscas que, em apenas 3 
anos após sua PrHneírci constata~o em São ~aula, já haw 
viam se disseminado por-todo o Brasil. 

Quero frisar, mais wnâ Vez, que a e:xp·eriênCia & ou
tros países tem demonstrado qu-e ê possível erradicar o 
bicudo. Os obstáculos que temos enfrentado foiam cria
dos pela condição que, felizmente, temos hoje, temos de 
diálogo dentro de nossa sociedade. Um grupo de ecolo
gistas de São Paulo, apoiados num primeiro instante in
clusive pela Igreja Católica, levantou uma grãnde ca-m
panha contra as pulverizações aéreas; convencendo a Se
cretaria de Saúde a proibir que elas fossem realizadas. 
Felizmente, conseguimos convencer o Governo do Esta
do de São Paulo a entrar na campanha de erradicação e 
está ativatnente participando, atrav~· de ·sua SCC!C:tSria 
de Agricultura. Quando fmliginávamos que tudO~esiiVêS
se resolvido a nível de governo estadual e o primeiro heli
cóptero ia levantar vóo para fazer as pulverizações, sUr
giram os mandatos na Justiça. A Justiça tem demonstra
do muita eficiência, infelizmente, em impedir as pulveri
zações aéreas que são mais eficierites e máiS rá'PidaS. Ul
timainetite, tiVemos um mandato de um Juiz Federal, 
suspendendo todas as pulverizações por via aérea, por 
um prazo de 30 dias. Estes 30 dias serão sUficientes paTa 
mais bicudos deixarem os campos, disseminarem-se e in
vadir as novas plantações em fins de 1983. Dos ini.íinerOs 
mandatos expedidos durante os últimos dias, hã um 
muitfssimo iriteressante quC incrimina técnicos --·da 
EMBRAPA, do Ministério da AgricUltura e d3-Pr6Pria 
Secretaria de Agricultura de São Paulo por qualquer 
morte que_ o_c<>_rr~r no meio rural. Co~o não foi ~áivel 
iniciar as· pUfverizaÇôéS por via aTreá,estamos fãzendo 
pulverizações por via terrestre, mesmo sabendo que seu 
alcance será muitO limitadõ~ Já toram ·pulVeiiiados 7 nin 
e 500 hectares, restando 9 mil e quil1hentos hectares para 
serem pulverizados. Eu insistO que ils -niirilfCStações cori
tra as pulverizações com rnelation nãÕ têm o mínimo -de 
fundamento. Todos os anos são aplicados produtos 
muitíssimo ma:is tóxicos, effi número muito ffia1or-Qe Ve
zes, sem as precauções que seriam tomadas durante a 
campanha de erradicação. 

Apesar de as aplicações de inseticidas terem suScitado 
tanta djscussão, o programa de erradicação submetido 
pela EMPRAPA sugere também práticas não qUímicas 
de controle que deveriam ser adotadas de maneira com
plementar e harmónica. As medidas culturais prevêem 
estrita observância de datas de plantio e eliminação totãl 
dos restos de cultivo, imediatamente após a co~heita. Es
tas práticas visam estender, a um máximo de tempo, o 
período em que não existe algodão no campo, privando 
o bicudo de seu hospedeiro predileto. Aliás, a eliminação 
dos restos da safra anterior já é requerida por lei em São 
Paulo que, infelizmente, não é cumprida. Até o momen
to, somente foram- eliminados os restos cUltUrais de rf 
mil e SOO hectares, mas o Senhor Secretário da AgricUl
tura de São P..Iulo garantiu que até o fin-al deste mês de 
junho, 93 mil hectares terão os seus restos culturais total
mente destruídos. 

Todos os senhores receberam fotocópia do programa 
de erradicação submetido pela EMPRAPA ao Minis-
tério da Agricultura. De qualquer maneira, vou fazer al~ 
_guns comentários para esclarecer alguinas dóVidãs. No 
gráfico, são apresentados três r:etângulos conc!ntricos. O 
menor, representando a área hoje infestada pelo bicudo 
no Estado de São Paula. O segundo e terceiro represen
tam a primeira e segrinâil zonas de segurança·, resp-ectiva
mente, em torno da ãrea infestada, sendo que para cada 
área demarcada são preconizadas diferentes medidas de 
erradicação. Na zona infestada, temos que efetuar as 
mencionadas três aplicações de malation e destruição -
completa de todos os restos culturais, imediatamente 
após a colheita. Nesta zona infestada, que plantou em 
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-torno de J2 mil hectares de algodão na safra passad-a, 
não será possível o plantio de algodão na próxima safra. 
Vamos fazer os poucos bicudos que restarem morre'!' de 
fome . .1:. ai que teremos que enfrentar nova_ e séria bata
lha para proibir o plantio de algodão nesta área infestã
da. Na primeira e segunda zonas de segurança, será 
possivCl plantar algodão, mas com monitoramento total 
das lavouras. Na primeira zona, aó sinal do primeir'O bo
tão floral, teremos que iniciar aplicações de inseticidas 
de ~ em 5 dias até a colheita. Na segunda zona de segu
rança, somente serão feitos os tratamentos previstos 
para a primeira, se for detectada a presença da praga, 
caSo Contrário as aplicações -se restringirão h:s rotineiras, 
previstas para as deinais pragas do algodoeiro já tradi
cionais. Téinos também como parte componente do pro
grama de erradicação, a armadilha de feromônio que es
tou passando para que os senhores .examinem. O fero
môniO, no caso do bicudo, é uma substãncia-·quíritica 
pÍ'oduzida pelos machos e que ati-ai fêmeas e machos. 
Esta substância já foi identificada quimicainc:nte t; já é 
·sintetizada_- As armadilhas, que são a combinação dcita 
estrutura amarela_ _que o~ s~hores vêem mais _g_ feromô
nio que está nesta cá_psula branca const!~uem 11:m impÕr
lante dispositivo para se d_eterminar a presença do bicu
do em uma nova área e, tambêm, para manifestar ls po
pulações nas áreas infestadas e em programas de erradi
cação. Além dtsso, na entressafra, quando as populações. 
são menores, auxiliam na redução do número de indivi
duas da área, porque cada bicudo pego na armadilha é 
um bicudo morto. A EMPRAPA já dispõe de 20 mil.ar
madilhãs-Como esiâ. e já está desenVoivCndo uma ann~di
Iha brasileira, para não termos necessidade de importar. 
Durante o perfodo de entressafra, a região infestada 
áfiiàlmente receberá uma armadilha em cada 2 hectares; 
mi prímeira _zoti.a- de segurança teremos uma armadilha 
em cada 5 hectares e, na segunda zona de segurança, ~e

, rem-o"S' Uma armadilha em cada 10 hectares. Os -Estãdos 
cio Parailâ, Millas Gerai~ Goiás C Mato a·~oss6 -do ~ui, 
Por-eStafem próximos da área infestada, _reCeberão ãmia
dilh~s _para poderem detectar os primeiros focos da pra
~~· ~':lcilitando .sua eliminação. 

Outras medidas preconizadas no programa de erradi
cação da EMPRAPA prevêem a proibição da movimen
tação de als:odão em caroço, sementes e torta, da região 
illrestáda pará outras- regiões ainda livres _da praga. São 
as chamadas medidas quarentenárias que_ precisam ser 
muito rígidas e cumpridas a todo custo. Vai ser neces
sária uma vigilância muito grande para evitar que o algo
dão- daquela zona infestada, da primeira e ·da segunda 
zonas de segurança saía de lá para ser processado em ou
tras regiões ~o próprio Estado de São Paulo ou do resto 
d-o País. ~uma medida extremamente importan~e que, se 
não tomada, estaremos contribuindo para que o bicudo 
saia: de São Paulo, por avião, trem, autom6vel, cami
nhão, etc., aumentando, ainda mais, a sua grande capa
cidade de dissel!linação. 

Em linhas gerais, este é o programa de erradicação 
submetido ao Ministério da Agricultura e' aprovado, 
cuja execução deverá estender-se pelo prazo de 2 a _3 

anos. Neste ano de 1983, deverá consumi]:' cer_ca_ de 1 bi
lhão de cruzeiros que. à priritéi.I-ã vista~- alguém achou 
exagerado. Estaremos gastando 1 bilhão de cruzeiros 
para economizar 360 bilhões a cada ano. Na Iiriguagem 
dos jogadores, qualquer um estaria disposto_ a bancar 
este jogo. Gastlir, quem sãbe, 3 a 4 Oilbões de cruzeiros 
em 3 ariOs, para eriadicar o bicudo, para sC ter uma eco
nomia de 360 bilhões daqui para frente. Portanto, a cam
panha de erradicação do ponto de vista sócío
econônticO~ do ponto de vista das expectativas racionais, 
como dizem os economistas, e do ponto de vista ecológi-
co é totalmente justificada. --

BasicamCnte, meu caro Presidente, estas são as consi
derações que eu gostaria de fazer e estou totalmente à 
disposição para responder às perguntas. 
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O Senador Ãlvaro DiB.s, Presidente da Comissão de 
Agricultura do Senado, agradeceu ao Dr. Eliseu e passou 
à- fase de debates. 

SENADOR MAURO BORGES - Eu queria per
guntar ao nosso eminente conferencista, quais os vegC
tais que são atacados pelo bicudo. Só o algodão? Não 
havendo algodão, quanto tempo persiste o bicudo na re
gião infestada? 

DR. ELISEU - Nessa rCgião erti que o bicudo está, 
ainda não foram detectados outros hospedeiros, o que 
nos dá uma confiança adicional rio programa de erradi
cação. Mas, é preciso salientar que existem outros hospe
deiros jâ conhecidos no Brasil, em outras regiões. A área 
mais próxirila da região infestada em quejâ foram detec
tados hospedeiros silvestres situa-se às ritargens do Rio 
Grande. E: muito importante mencionar que, onde o bi
cudo se encontra hoje, ele depende totalmente do algo
doeirO parâ sua reprodução. Se não houver cultura de al
godão e se não houver outra planta da qual ele possa se 
alimentar dentro do prazo de um ou dois anos, ele se ex
tinguirá. ·o· peSquisador da EMPRAPA, Sebastião Bar
bosa, ~oi solicitado pelo Dr. Eliseu a ~restar um esclare
cimento sobre hospedeiros do bicudo - uma planta é 
chamada de hospedeira de uma praga quando dá a ela 
condiÇões de desenvolver todo o seu ciclo na mesma. No 
caso do bicudo, os adultos se alimentam no algodoeiro, 
as fêmeas põem seus ovos no algo.doeiro, as larvas se ali
mentam do algodoeiro e as pupas se desenvolvem dentro 
de estruturas da mesma planta. O fato de encontrarmos 
bicudos sobre outras plantas, não caracteriza estas plan
tas co~o hospedeiras. Os adi.lltos Podem até se alimentar 
de pólen de várias plantas, 'como quiabo, que é da mes
ma família do algodão, e mesmo de gramíneas, como é o 
caso ·de arroz, milho e capins, mas não conseguem, nes
tas plantas, completar o seu ciclo biológico, não sendo 
po"is hospedeiros de bicudos. São conhecidos quatro gê
neros de plantas da família Malvaceae, a família a que 
pertence o algodão, que são-hospedeiros do bicudo. São 
Õs gêneros Hampea, Th.espezla, Cienfuegosla e Lespede-
za. O gênero Hampe1. não ocorre no Brasil, pelo menos 
ainda não foi _encontrado, os outros três ocorrem em 
vários estados da federação, apesar de sua distribuição 
ainda não ser bem conhecida. 

SENADOR MAURO BORGES - Muito obrigado 
pelos esclarecimentos. Talvez uma das melhores formas 
de combater o mal seja erradicar as plantas, pagar os 
prejuízos aos agricultores e mudar o tipo de lavoura, 
associando-se naturalmente, com a destruição de possí
veis hospedeiros. 

SENADOR ÁLVARO DIAS- Damos inicio a nos
sos trabalhos, nesta manhã, cumprimentando nosso ilus
tre convidado, Dr. Eliseu Roberto de Andr~de Alves, 
que honra a Co.missão de Agricultura do Senado com 
sua presença. Agradecemos a presença de todos. Convi
damos o Dr. E_Hseu Alves para, nessa Comissão, debater 
~m Sena~ores e Deputados o assunto que polemiza, ho
Je, o setor agrícola do País; umá praga que vem 
ameaçando seriamente o futuro da cotonicultura brasi
leira e que ~eve merecer a atenção da classe politica e do 
Çon~r~s-~<? Nacional. Com a palavra o Dr. EJiseu Alves, 
Presidente da EMPRAPA. 

O DR. ELISEU ....... Senador, essa é: a parte da estraté
gia de erradicação. Mas o Senhor tem que ter o cuidado 
pOrque, se não eliminar os insetos que vão entrar em dia
jiiusa, haverá o risco de sua imigraçãô para outras re
giõês. ~por esta razão que insistimos tanto na necessida~ 
de das pulverizações. 

DEPUTADO Jose FREJAT - Quanto custa este 
- aparelho importado, a armadilha de feromônio'? -Não 

pÕde ser fabricado no Brasil? 

O DR. ELISEU --_Sim, o aparelho pode e está sendo 
fabricado nc; BrasiL A única cnisa que vamos importar é 
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esta capsulazinha que contém o feromônio. O cORjUiúõ 
de uma armadilha e isca (a capsulazinha), se importado, 
custa 3 dólares. 

DEPUTADO JOS.S FREJAT- Aqui, neste trabalho 
que foi distribuído, diz que .. os insetos~benéficos polini
zados, parasitas e predadores de insetos - pragas, são os 
componentes dos agroecossistemas que mais têm sido 
perturbados pelas utilizaçõeS excessi~as. incorretas- e 
abusivas desses inseticidas na agricultura e o resultado é 
a destruição dos inimigos naturais das pragas e o aumen
to da periodicidade e dosagem das aplicações de insetici
das". E outro item, também aqui do documento distri
buído, diz .. estaremos apenas repetindo o quejâ aconte
ceu em outros pafses, onde O bicudo foi introduzido. 
Com a eliminação dos inimí8os naturais-.das pragas se
cundárias, -estas ressurgirão cm grande número. 
tornando~se pragas importantes e requerendo maior nú· 
mero de tratamentos químicOs". Então, a nossso ver, nós 
vamos entrar aí no sofrimento decisivo. quer dizer, não 
há solução para o problema, porque, se nós vamos des
truir os parasitas que podem destruir o bicudo, nós va
mos, da mesma forma, em lançamentos através de avião, 
atingir as avC:s e seus ninhos, os córregos, as fontes de á
gua, outras plantações, todas elas serão atingidas indis
tintamente. O senhor disse que nos Estados Unidos o bi
cudo ja existe há 100 anos, quer dizer, há 100 anos e os 
Estados Unidos ainda não conseguiram eliminar o bicu
do; quantos anos vamos nós levar para, com esse pestici
da, o malation, eliminar o bicudo? Além do mais, nós es-
tamos fazendo uma experiência. Pergunto, não houve 
ainda uma tentativa de adaptar um inseto nosso para eli
minar o bicudo? Temos visto que hã inúmeras experiên
cias em outros setores neSSC sentido: Será que rio caso do 
bicudo, os subsídios da indústria de pesticidas que aca
bam atingindo o próprio homem, não querem este tipo 
de experiência'? Nós estamos vendo que nos Estados 
Unidos estão aparecendo desertos em virtude dos pesti
cidas. Os- pestiCidas estão destruindO a natui-eza. SCrá 
que, como disse V. St-, esse preço vai entrar no custo do 
algodão? .S a União que vai pagar esses custos. V. S• dis
se que não é o Estado, nem o Município, nem é o empre
sário que vai pagar, é a União. Quer dizer, vai sair do 
nosso bolso, do bolso do contribuinte, não vai entrar no 
custo do algodão. Nós vamos colaborar para que os 
plantadores de algodão possam exportar por um preço 
competitivo. Então, eu pergunto; qual seria a prioridade 
para isso? Por que não damos, tambêm, para aqueles 
prestamistas da casa próprià -que estão em dificuldades, 
não damos af para eles ou para as pessoas que estão de-
sempregadas? Temos 10 milhões de desempregados neste 
País. Há que se estabelecer uma escala de prioridades. 
Na verdade, esses pesticidas são contraproducentes, ho
je, está comprovado, no mundo inteiro~ que eles são res
ponsáveiS pela criação de desertos, pela morte de pássa
ros, peJa contaminação dos rios, pela contaminação do 
homem; estão trazendo mais males que bem. Estas são as 
perguntas que deixo a v. s• para respostas. 

DR. ELISEU - Deputado Jos~ Frejat, parece que, 
pela leitura um tanto ou quanto apressada do documen~ 
to distribuído, o senhor não entendeu bem. O que disse
mos é que a erradicação do bicudo, hoje, previnirã as 
matanças a que o senhor se refere, no futuro. Atê hoje, 
não existe um inimigo natural eficieDte contra o bicudo. 
Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos ou em qualquer 
lugar do mundo.~! uma praga muito bem sucedida, mui
to bem protegida pela natureza. Como mencionamos, 
antes de o senhor chegar, há dezenas de espécies de ini
migos naturais de bicudo, já detectadaS, rUas nenhuma 
delas é suficiente. E isso faz parte do relatório de um dos 
mais eminentes cientistas americanOs que nos-presta con
sultaria. 

DEPUTADO JOSÉ FREJA T - Ele trabalha para 
que empresa que produz esse pesticida? 
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DR. ELISEU- Olhe, Deputado, eu acho que a gente 
tem que respeitar as pessoas, entende? Eu respeito as pes~ 

- soas. Este cientista é um dos indivíduos que mais luta
ram contra o uso indiscriminado de inseticidas no mun
do. 

DEPUTADO JOSÉ FREJAT- Qual é o nome dele? 
E qual ~ a Universidade? 

DR. ELISEU -O nome dele é Perry Lee Adkinsson, 
foi presidente da Sociedade Americana de'Entomologia, 
foi chefe do Departamento de Entolomogia da Texas A 
& M University e, hoje, é vice-presidente da mesma Uni
versidade. ~ um dos cientistas mais laureados nos Esta
dos Unidos. Entre outras honrarias, jâ recebeu o prêmio 
Afexander von Humbolt e foi escolhido o cientista do 
ano no Estado do Texas.~ consultor da FAO e perteilce 
à Academia Nacional de Ciências de seu País. 

DR. ELISEU- Eu disse, muito claro, que a campa
nha de erradicação tem fundo ecológico. Estamos ten
tando erradicar a praga agora, quando ainda está em 
área reduzida, para que não se façam 12 pulverizações 
anuais se ela se disseminar pelo resto do Pais. Aí, sim, 
vão ser eliminados os pássaros, como o senhor disse, vão 
ser eliminados os insetos polinizadores e os inimigos na
turais de outras pragas, corno estã dito no documento 
que o senhor recebeu. Eu insisto que é possível erradicar 
o bicudo do Brasil, desde que tenhamos a vontade políti
ca e a vontade administrativa para fazê-lo. 

Quanto ao segundo ponto que o senhor mencionou, o 
malation está sendo empregado em vários países do mun
do, inclusive recomendado pela Org"anização Mundial 
da Saúde e vâiiRs- campanh-as de erradicaÇão já for~m 
realizadas com sucesso. Não estamos, irresponsavelmen· 
te, Cmtrando numa aventura para erradicar o bicudo, ~ 
uma campanha com altíssima probabilidade de sucesso, 
basCada em experiênciaS -concretas -vividas em otitfôs 
países. - - -

Por outro lado, eu acho que já se tem criticado -o uso 
abusivo dos inseticidas e com muita raZão. Recõllhece
mos os males que os inseticidas têm ocasionado, princi
palmente, pelo seu uso indevído. Não conheço, entretan
to, nenhum deserto existente no mundo que ·tenha sido 
provocado por inseticida. Em meus 28 anos de profissão, 
tenho viajado muito e não Conheço nenhum deserto pro
vocado por inseticidas ou pelo bicudo. Aliás, os desertos 
existentes no mundo são prOvocados por falta de chuva e 
por outros fatores, mas, nunca, por inseticidas. Toda vez 
que a ciênciá- produz uma tecnologia, essa tecnologia 
pode trazer benefícios ou prejuízos à hu~anid-ade. Cabe 
à inteligência do homem, apropriar-se dos beneficias e 
evitar os prejuízos. Todo este trabalho, que se faz no 
mundo inteiro, de controle biológico de pragas e que, 
aqui no Brasil, já saiu da teoria para entrar na prática, 
visa racionalizar o controle de pragas, diminuindo a uti
lização de inseticidas e seu impacto no meio ambiente. A 
Ciência tem sido muito criticãda Por ter criado os inseti
cidas, por ter criado f:?S fertilizantes. Muito bem, antes 
dos insumos modernos, quál era a população do mundo? 
Foi a ciência, através da agricultura moderna que criou 
condições par<J. o mundo poder alimentar· 6 bilhões de 
pessoas. Sem ~Iimentos, a vida não é passivei. E, sem ali
mentoS a preços aCessíveis, não hã caÍnpanha de redistri
buição de renda que possa funcionar no Brasil ou em 
qualquer outro pafs, porque os pobres consomem maior 
parte de seu" orçamento com alimentação. Portanto, o 
graride ti'aOãlho da ciêQ.cia está exatamente nessa di .. 
i~§í!~· Q4ari~9 ·aos efeito~t maléficos, ltós- teinos- cjue 
eliininá-los, cOm inteligência e com a ajuda da própria 
ciéncia e da combatividade de todos nós, em todas as 
áreas de ativídade. Não podemos deixar de reconhecer o 
grande beneficio Que a ciência, quando críàu eSses agro~ 
tóxicos, como -assim são chamados, trouxe para a huma
nidade. 
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DEPUTADO JOSÉ FREJAT,... Só maís uiíia per
gunta a V. S•. Há alguma experiência, aqUi no Brasil, da 
ciência, no sentido de levar um inseto a eliminar o bicu
do, isto é, um outro ínseto? 

DR. EUSEU - Já se tem um levantamento bastante 
adequado das populações de insetos aqui no Brasil e 
s2:be-se que nessas populações existem inimigos naturais 
do bicudo, infelizmente, eles não são eficientes como 
meio de controle. Peço, inclusive, a colaboração do Dr. 
Sebastião, que é da. área de Entomologia e .que pode dar 
uma explicação melhor do que eu. 

DR. SEBASTIÃO BARBOSA- Quanto â utílízaçio 
de um inseto para controlar outro inseto, é uma das ma~ 
neiras ideais de controlar as pragas. Nos casos clássicos 
de controle biológico, os inimigos naturais, pafãsitas -e 
predadores, ocorrem no local de origem da praga. Aliâs, 
é por essa razão que uma praga, ao ser introduzida em 
uma nova região, na ausência de seus inimigos naturais, 
consegue desenvolver-se e causar enonnes danos em 
muito pouco tempo, tornando-se mais séria que em seu 
país de origem. Os americanos têm feito dezenas de expe
dições científicas ao México e à América Central à pro
cura de inimigos naturais do bicudo, com vistas a 
introduzi-los nos Estados Unidos. como jâ fizeram para 
VáriaS outras pragas e conseguiram bons resultados. In
felizmente, no caso do bicudo, apesar de jâ terem sido 
identificadas mais de 40 espécies de inimigos naturais, 
ainda não foi en,contrado um que exerça ação eficiente 
para controlar o bicudo em condições de campo. Em sis
temas de convivência com a_ praga, vale a pena utilizar 
qualquer inimigo natural, mesmo de baixa eficiência. 
Entretanto, é contra-senso utilizar os inimigos naturais a 
que nos referimos em campanhas de erradicação. Erradi
cação prevê a eliminação total de uma praga e controle 
biológico prevê a redução do nível populacional da mes-
ma. Gostaria de acrescentar algumas palavras sobre a 
malation que tem sido objeto de tanta discussão. Trata-se 
de produto praticamente atóxico para o homem e, mes-
mo aqu"i no Brasil, jâ foi utilizado na campanha de con
trole dQ vírus da cncefalite que é transmitido por um 
mosquitó: Zonas urbanas do litoral paulista foram pul
verizadas por via aérea, inclusive com a recomendação· 
da Secretaria de Saúde de São Paulo para que se deixas
sem as panelas e portas abertas para o inseticída penetrar 
naS casas. ESte mesm-o malation ê, no mundo todo, apli
cado diretamente cm grãos para o çonsumo humano. 
Apesar de -seguro, é cfaro quC precisam de ser tomadas 
medidas de segurança. Não se recomenda a aplicação de 
malatton apenas porque é praticamente atóxico para o 
homem. Ele é recomendado porque é eficiente no con
trole do bicudo e porque há uma necessidade urgente de 
Se CITãdicar a praga mais importante da agricultura que 
está ameaçando a cotonicultura brasileira. Ou se pulveri
za uma ·pequena área, hoje, ou vamos ter que aplicar in
seticidas muit1ssimo mais perigosas, todoS -os anos, 
vâdaS veZes POr ano, numa ârea superior a 3 rililhões de 
hectares. 

SENADOR_ ÁLVARO DIAS - Eu solicitaria que se 
ftU.ssem as inscrições para perguntas ao Dr. Eliseu, já 
que existem outros colegas inscritos para falar. Registro 
e agradeço a presença da Comissão de Saúde, da Câmara 
dos Deputados, representada pelos Deputados Anselmo 
Peraro e Manoel Viana. O próximo inscrito é o DePuta
do Marcondes Pereira. Por favor, faça uso do microfone. 

DEPUTADO MARCONDES PEREIRA - Bem, 
grande p-arte-do- ciuC-eU 8ost3ria -dé saber já foi respondi
dO'Pelo Dr. Eliseu, porém, qual é a área ffials coDhecida 
que já está 1D.feslada pelo bicudo? 

DR. ELISEU - .S aquela área demarcada que o se
nhor vê ali no mapa, nas regiões de Campinas e Soroca
ba, abrangendo vârios mun'icípios. 
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DEPUTADO MARCONDES PEREIRA -Acho 
que seria neCessãria uma campanha de esclarecimento 
para que o homem do campo conhecesse melhor o 
problema. 

DR. ELISEU - V. Ex.• tem toda razão e, inclusive, já 
estamos procurando fazer isso. 

DEPUTADO MARCONI>ES-P.El<EIRA- E ares
peito do custo, quer me parecer que V. S• informou sei" 
uns 3 bilhões de cruzeiros. 

DR. ELISEU - I! mais ou menOs isso, em- 3 anOs. 
Um bilhão, nesse" primeíio ano. S claro que, à medida 
que não se faz nada e a praga vai se disseiriin-ando mais, 
vai ficando mais cara a campanha. Estas foram as previ-
sões iniciais. · · 

DEPUTADO MARCONDES PEREIRA - Estes 
custos seriam divididos ou seriam apenas por conta do 
município?-- -- -

DR. ELISEU - Não, Deputado. O Ministêrio da 
Agricultura estã cedendo recursos para compra de inseti
cidas e para movimentação de pessoal e a Secretaria da 
Agricultura de São Paulo está colocando toda sua infra
estrutura de pessoal e apoio a serviço da campanha. 
Diga..se de passagem, aquela Secretaria está firmemente 
empenhada em erradicar o bicudo. 

DEPUTADO- MARCONDES- PEREIRA - Eu le
vantei esse aspecto POrque- o fazendeiro, sitiante etc. tem 
medo de gastar, onerar muito sua atividade, contando, 
ainda, com a incertezã. No instante em que ele souber 
que o Goverrió irá custear eSSas despesas; ele apenas terá 
que contribuir com seu trabalho e, tenho certeza, dará 
sua colaboração. 

DR. ELISEU - Ele já está fazendo isso. Sete mil e 
quinhentos hectares jã foram-pulverizadOS PeiOS-ilgriCul-
tores com o inseticida dado pelo governo. ' 

DEPUTADO JORGE VIANA - Nós estruiios sa
bendo que, realmente, é uma praga nova e fica dificil de 
se encontrar esse controle biológico. Sal:ie"ndo que o con
trole biológico é feito, às vezes, até numa desCoberta 
eventual de inimigos naturais. Estamos vendo que, ago
ra, depois de não sei quantos anos, o Brasil está encon
trando o inimigo natural de Trlatoma infestans, que é um 
fungo q~.paz de matar o barbeiro e que poderá vir a ser 
pulverizado nas casas. Lá na nossa região do cacau, exis
te um inSefó que co-me a b-Oi&oleta que se cria no cacau. 
Isso é apenas para ilustrar. Eu pedi a palavra, apenas 
para falar da dificuldade que estou percebendo quanto à 
pulverização aérea. Esse tipo de pulverização, na nossa 
região, é feita com muita freqüência no cOmbate -àS Pra:. 
gas da seringueira, com diversos helicópteros e durante 
muitos anos. Na verdade, é ó que tem salvado, efe1iva
mente, a seringueira~ voltando o Brasil a ter esPeranças 
de ser grande produtor de borracha natural. Ultimamen
te, o alto do custo de helicóptero tem inviabilizadO esta 
operação devido ao governo ter tirado o subsídio. Então, 
foram importadas mâquinas de solo muito possantes que 
produzem fumaça junto com o inseticida, fazendo ótimo 

'trabalho. Talvez as mesmas máquinas pudessem ser utili
zadas na campanha de erradicação do bicudo. ~ uma 
questão que também quero dar à SUDHEVEA. Sei que 
já existem muitas dessas máquinas pelo Brasil. 

DR. ELISEU- Acho sua sugestão muito boa, Depu
tado. Gostaria de fazer um comentário sobre sua -colo
cação. :Nessa guerra ao bicudo, temos que considerar 

' dois aspectos. O primeiro é a erradicação, onde temos 
que tentar, de todos os modos, acabar com esta praga 

, aqui do Brasil. Em3egundo lqg~r. so, por infortúnio, não 
·conseguimos erradicá-la teremos que desenvolver siste-
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mas de controle iD.tegrado para tentar conviver com ela. 
Aí sim, teremos que explorar todas as possibilidades, 
c_omo inimigos naturais, plantas resistentes, controle cul
tural, controle _químico etc., mesmo sabendo que estare
mos quase totalmente dependentes dos inseticidas. Na 
verdade, minha organização já tem um progTã:rria ae-peS
qttisa, abordando as diferentes possibilidades. Quanto às 
máquinas sugeridas, os nebulizadores, e acho que pode
remos utilizá-los. Máquinas de solo, entretanto, por 
mais efici€mtes que sejam, não cobrem áreas grandes em 
pouco tempo e este aspecto é crucial em qualquer cam
panha de erradicação. 

SENADOR CARLOS LYRA- Como ê-Queos Esta
dos Unidos ainda são os maiores produtores de algodão? 

DR. ELISEU- Deixe-me explicar para V. Exf. o se
guinte: Não hâ dúvidaS que o bicudo é praga mais sérfa 
dos Estados Unidos. No Estado do Alabama chegam a 
erigir um monumento ao bicho, o senhor sabe por que? 
Porque o bicudo causava tanto prejuizo ao_s_agricultores 
que eles tiveram que plantar outros cultivos e criar gado. 
Em fazendo issO, diversificaram suas atividades e trouxe
ram grande progresso para a região: ~ Claro, que antes 
-desta transformação, o bicudo troxe muíta pobreza, 
como está bem documentado nos livros. Um outro pon
to que gostaria de mencionar é que, além das campanhas 

·de erradiCaÇão, exísfem os programas de contenção de 
praga que visam maritê-la fora de grandes áreas produto
ras. Mesmo gastando mais de 250 milhões de dólares por 
ano para controlar o bicudo, os americanos desenvolve
ram uma tecnologia de conviVêricia com a praga, ao lon
go de quase cem anos, que conseguiram manter os níveis 
de produtividade. V. Ex• vai me- perguntar se O hicudo 
Yil:i ac!,J.!J_a_r C()~ o algo~ã~ aq_ui do BrB:sil._EtLdir!a,_que 
não. Digo, sim, ·que vãi acabar com o algodão mocó do 
N ardeste, trazendo ainda maiores sofrimentos para re
gião. Aqui no Centro Sul, o que ele vai fazer é aumentar 
tremendamente os custos de produção, portanto, redu
zindo, substancialmente, a margem de lucro que jâ ê di
minufda. dos nossos produtores de algudão, principal· 
mente, os pequenos. 

-SENADOR ÁLVARO DIAS- Esta Comissão está 
aberta para que todos participem dos debates aqui trava
dos~ Dou a palavra ao engenheiro agrônomo, Dr. Mar
cos Antônio Castanheira, que é Presidente da Valcop e 
veio do Paranâ, especialmente para esta reunião. 

DR. MARCOS CASTANHEIRA- Eu sou agricul
tor e Presidente de uma Cooperativa bastante diversifi
cada, que abrange a região de Açaí, grande produtora da 
algodão. Estou recebendo, neste ano, 1 milhão de ~rro
bas de algodão e estamos preocupados em industrializá
lo. Temos intenção de estabelecer fiação, tecelagem e 
criar vários empregos. Quanto à situação eco:fiôniica, so~ 
cial e ecológica, nós assistimos a uma degradação que 
muito nos preocupa. Em poucos anos, fomos transfor
mados de El Dorado para situação de grande decadên
cia. O fenômeno de descapitalização do produtOr agríco
la é incrív"el. Perdemos, em 10 anos, aproximadamente, 
150 mil propriedades agrícolas no Norte do Paraná, sen
do 80 a 90% de pequenas propriedades. Temos proble
mas de êxodo rural e todo sorte de calamidade que os se
nhores possam imaginar no meio rural. A situação eco
lógica agrava-se a cada momento. A erosão, a cada dia, 
empobrece mais os nossos solos. Agora, entrando direto 
no assunto, eu quero manifestar minha preocupação 
com esta questão que estâ sendo colocada pela campa
nha de erradicação. Eu não estou preocupado com o ma
lation, realmente, ele não é tóxíCo; entre as cõisas qUe es
tão por ar é uma das menores desgraças, O que me preo
cupa é quanto à eficiência da estratégia- de erradicação 
proposta. Pelo que se sabe, nunca uma campanha de er-
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radicação erradicou nada no mundo. No Brasil, nós te
mos tido algumas campanhas de erradicação e, pelo me-. 
nos, eu não conheço nenhuma que tenha surtido efeito. 
Temos aí a campanha de erradicação do cancro cítrico 
quejâ se -arrasta por mais de 20 anos. E as campanhas de 
erradicação da febre aftosa que até hoje mida consegui
ram? Temos-que considerar que as condições ecológicas 
das regiões temperadas, que foram citadas como exem
plo, são muito diferentes das nossas. Não temos dados 
experimentais sobre o bicudo, aqui no Brasil, como os 
senhores próprios reconconhecem. Aqui, neste material 
distribuído, pergunta-se;, .. Devemos erradicar o bicudo 
do Brasil"? E vejo alguns apectos que é bom que se le
vantem. Estabeleceu-se o conceito de qu~ .. erradicação é 
eliminação completa dos indivíduos de uma espécie uma 
rf:gTãJi,-Oride essa praga tenha sido introduzida". Há um 
Critério para isso;, ••qUe a praga seja de introdução recen
te e que a ãrea infestada seja bem delimitada e não muito 
extensa". Acho vagos os conceitos e não acho que exista 
uma tecnologia de erradicação disponíveL E diz mais, 
••existe uma tecnologia sofisticada de erradicação, que 
nã() somente conta com inseticidas eficientes mas, tam
bém, com medidas culturais, fixação de datas de plantio, 
culturas, armadilhas e eliminação dos restos culturais". 
Hã também as armadilhas de feromônio etc e tal. Aqui 
está um ponto que torna a estratégia perigosa, que é a 
eliminação total dos restos culturais. Serâ muito dificil 
conseguir isso e o próp-rio documento diz_ que ... uma sim
ples lavoura que não tenha seus restos culturais destruf
dos pode comprometer toda campanha. Eu acho essa er
radicação impossível, mas não sou contra a aplicação do 
malatlon em si, e, sim, contra a campanha toda e gostaria 
de ser convencido do contrário. 

ÓR. ELISEU- Meu caro colega, eu gostaria de ima
girlar quais seriam as conseqUências da entrada do bicu
do no seu degradado Eldorado. O senhor reclama a falta 
de capitalização na agricultura, do deterioramento das 
relações sociais, do fenônemo da migração, já iriiagiriOU 
se levarmos mais uma desgraça para lá? Existe, Sim, uma 
t~cnologia de erradicação e eu já friser muito que essa 
tecnologia de erradicação jã foi aPlicada com sucesso 
nos Estados Unidos. Aí, no documento que está em suas 
mãos, à página 12, fala-se, exatamente sobre experiên
.cias de erradicação. Ora, se foSse coisa fácil erradicar o 
bicudo, nós não estaríamos aqui hoje. É um grande desa
fio que precisa da colaboração de todos e, principalmen
te, como o senhor mencionou, dos agricultores para des
truírem, totalmente, os restos culturais. A complexidade 
da campanha é grande e muitos dos aspectos envolvidos 
não puderam, a_qui ser abordados em detalhe. Eu reco
nheço que serâ uma batalha difícil e, por isso mesmo, deK 
mandarã sacrifícios da sociedade. Ninguém estâ entran
do em uma aventura, a campanha de erradicação foi ba
seada no que há de melhor em conhecimento a respeito. 
Como é praga nova e não a conhecemos bem aqui no 
Brasil, buscamos os melhores especialsitas no assunto. 
Não podemos perder tempo e temos que aproveitar a ex
periência dos outros. Não podemos pesquisar o bicudo, 
primeiro, para, depois, erradicâ-lo. Eu queria que o enK 
tomologista Sebastião Barbosa fizesse alguns comen
tários sobre os problemas que o senhor abordou. 

DR. SEBASTIÃO BARBOSA- 1:: muito interesSan
te que o Dr. Castanheira diga que quer ser convencido, 
porque muita gente tem sidó conti-a a campanha e, sim
plesmente, não quer ser convencida do contrário. O se
nhor menciona que, até hoje, não se erradicou nada no 
mundo. Basta o senhor, que é técnico, consultar a litera
tura especialista no assunto. Aqui mesmo, tenho uma 
publicação que saiu no último mês de fevereiro, mos
trando que a mosca do mediterrâneo foi erradicada do 
Estado da Califórnia, após uma campanha de 3 anos. 
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Posso passâ-la para o senhor ler. Essa mesma mosca jã 
foi erradicada da Flórida e do Havaí. A mosca que causa 
bicheira no gado foi cOrilPletamente erradicada dos Esta
dos Unidos e, no documento que o senhor recebeu, são 
citados os exemplos de erradicaçãó do próprio bicudo. 

DEPUTADO MANOEL VIANA- Pelo que vi na 
exposição do agrônomo, aqui vizinho, concordo,-mesmo 
sendo da área de medidna, que tOda Campanha de erra
dicação é difícil. Pergunto ao Presidente da EM_BRAPA, 
até quando o Brasil terá s.uporte financeiro para a cam
panha? E se não funcionar,- qual será o posicionamentO 
da EMBRAPA? Com respeito ao malation, não hã 
problema nenhum pela sua aplicação por via aérea. Não 
me preocupa o inseticida porque sei que é muito següro, 
preocupa-me o vulto de investimento. Temos experiência 
que nenhuma campanha tem tOO% de probabilidade de 
sucesso. Investiremos 800 milhões no primeiro ano, inãs 
será que o Pafs terá condições de manter um programa 
de erradicação por 5 ou 6 anos? Na área de saúde, temos 
grande número de campanhas que nunca se sabe quando 
terminarão. São as campanhas da febre amarela, da po
liomielite, da doença de chagas, da tuberculose que já se 
arrastam por muitos anos e não temos previsão de seu 
fiin. -Quero saber o fluxo de caixa da EMBRAPA para 
sustentar a campanha de erradicação do bicudo. Defen
do a ecologia e defendo os ecologistas mas, com relação 
ao malation, não há problema nenhum. Vejo, que nOs 
Estados Unidos, a campanha vem se desenvolvendo, em 
fases distintas nas diferentes regiões -produtoras. Gosta
ria de ver um estudo económico, -substancialmente con
creto, do prejulzo real de praga para que pudéssemos 
analisar se o Brasil suporta ou não esse tipo de campa
nha. Este é o posicionamento da Comissão de Saúde e 
estas são as indagações que tenho para o Presidente da 
EMBRAPA. 

DR. ELISEU- Muito grato em relação àssuasinfor
mações quanto à_ segurança da aplicação do malation. 
Precisamos separar bem alguns aspectos que o senhor 
mencionou para ficarmos bem e"nti::ndidos. Primeiramen
te, o senhor citou exemplos de várias doenças que estão 
distribuídas por todo o Brasil ou, pelo menos, em áreas 
muito expressivas de nosso território. No caso d_o bicu
do, está apenas em 32 mil hectares, numa área c_ontinua, 
no Estado de São Paulo; No presente ano, os gastos de
verão atingir 800 milhões e, nos próximos dois anos, a 
mesma quantia, com as devidas correções. 

DEPUTADO MANOEL VIANA- A EMBRAPA 
tem certeza disso? 

DR. ELISEU- Nobre Deputado, o negócio é se te
mos certeza científica que, o senhor, sCridO- da 3:rea de 
ciências; bem entende. Agora, a certeza metafísica só 
Deus pode dar. Temos certeza científica, ou seja, Cihpre
gamos o melhor que existe na ciência. Nossos pesquisa
dores estão percorrendo os campos. Estamos utilizando 
as armadilhas de feromônio que são extremamente di
cientes para detectar a praga. Estanlos nos baseando em 
dados científicos e experiências de-OUtfoS povoS .. Hâ uma 
diferença muito grande entre o bicudo nos Estados Uni
dos, as doenças que o senhor citou e o bicudo no Brasil, 
como já mencionei antes, principalmente devido à sua 
distribuição, aqui, ser muito limitada. A questão econô
mica que o senhor levantou, precisa ser colocada de ou
tro modo. No momento, não temos que saber se a socie
dade brasileira tem recurso para erradicar o bicudo, te
mos que saber é se a soCiedade brasileira tem recursos 
para conviver com o bicudo, que é uma cifra assustado
ramente maior. Investimos 3 bilhões de cruzeiros agora, 
para salvar 360 _bilhões anuais. V. Ex' hã de convir que 
qualquer um, por mais avesso que fosse a jogo, pagada 
para ver. Portanto, do ponto de vista económico, -é um 
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excelente negócio tentar erradicar o bicudo, mesmo que 
a probabilidade de sucess-o fosse muito baixa. Eu andei 
fazendo muitas contaS, não quis -trazê-las para não 
cansá-los com números. Mesmo qlJe se tivéssemos uma 
probabilidade de apenas 5% io sucesso no programa de 
erradicação, ainda seria um alto negócio. Em nosso caso, 
a probabilidade é muito maior, porque não estamos ati
rando no escuro, temos capacidade técnica e estamos nos 
apoiando em experiências de erradicação já desenvolvi
das em outros lugares, para o mesmo inseto. 

Não tenho dúvidas de que, sob o ponto de vista econó
mico, sem abordar também os vários outros aSpectos, é a 
maior."pechincha", como se diz por af, tentar erradicar 
o bicudo. Quando argumentei desta maneira com o Mi
nistro Delfim Netto, S. Ex• perfeitamente concOróoU -e 
cc~deu os primeiros recursos para a campanha. Outro es
clarecimento que eu quero prestar aqui é qüe 3. CamPa
nha é do Ministério da Agricultura, do Ministro Amaury 
Stábile. A EMBRAPA está apenas entrando com supor
te científico. 

DEPUTADO OSW ALDO COELHO -'--.Queria, ri"iiie 
instante, apenas manifestar a grande preocupação da 
Região Nordeste com relação ao bicudo. A esta altura, 
não somos meros _expectaQor_es, quere_mos nos sentir en
gajados nesta campanha e fazer proltindas advertências. 
Não creio que o Nordeste, jamais: possa erigir um-rr~:o
nUmentÕ ao bicudo, como se fez nos Estados Unidos e, 
amanhã, possa fazer-se no Paraná e em São Paulo. Se o 
bicudo chCgir ao Nordeste, simplesmente, a repei-cussão 
social será maior que qualquer um de nós pode avaliar. 
Saio muito preocupado desta reuníão mas não pesSimis
ta. Creio nos b()~S companheir~ do Ministér~o_da Agri~ 
cultura e do Estado de Sã9 faulo_que saber~o vencer to
das as resistên~ias e,_ finalmente, errad~ar_ o __ biçudo dQ_ 
Brasil. Temos que prestar muita atenção às palavras do 
D(. Eliseu, oU se faz lo8o a campanha ou teremos gran
dCs preju-ízo"s saciai( econômicos e- ecológicos. As mí
nhas palavras são de confiança e quero pedir a todos, o 
melhor discernimento e a melhor reflexão sobre a gl-avi
dade do que se apresenta. Acho que não _cabe em discus
sões sobre o assunto que não sejam baseados num gran
de realismo. Eu quero, nesta hora, congratular-me com o 
Ministério da Agricultura, porque venho acompanhan
do, já há alguns meses, a movimentação do Ministério e 
da EMBRAPA na direção de erradicar o bicudo. Somos 
todos companheiros de um mesmo barco ameaçado, 
porque, para o Nordeste, a chegada do bicudo será um 
desastre social e econômico, fora de qualquer avaliação. 

__ Este é o meu depoimento e a minha preocupação que 
gostaria transmitir aos ·companheiros, em n_ome de mi· 
nha_ região. 

DR. ELISEU - Muito obrigado, Nobre Deputado. 
~Nós partilhamos de suas preocupações e quero dizer a V. 

Ex• que a campanha jã está em curso. 

DEPUTADO MAÇA O TADANO- Sr. Presidente, 
o -~~bre_ colega Presjdente da Comissão de AgricUltura 

. d;çfuna;a dqs _Deput;dos e eu, outro dia, já manifesta~ 
mos nossa preocupação Cfi)m essa nova praga no País. 
Trago, como agrónomo e como parlamentar, a nossa so
lidariedade à EMBRAPA, _nesse trabalho de co_orde
naçã(_) e orientação para erradicar o bicudo que ameaça a 
S• cultura _da economia do Pais. Além dos problemas 
aqui já mencionados, quero frisar que o bicudo trará 
muita pobreza e muito desemprego, além de transformar 
o Brasil, de exportar a importador de algodão. Até ago
ra, quer me parecer que as medidas na área judicial fo
ram tratadas muito emocionalmente; faltou um voto de 
con~ança aos órgãos d!? pesquisa e à capacidade dos téc
nicos do País. Temos que acompanhar, mais de perto e 
com mais coragem, esse processo que está sendo encami-
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nhado aqui para Brasília, junto ao Supremo Tribunal 
Federal, para que não se dê guarida a um processo que 
eu considero emocional.) â foi dito tudo sobre a segu
rança do molation, sobre os problemas que o bicudo tem 
causado e~ outros países e sobre a necessidade de se ani
quilar, .de vez, esta praga. Discutiu-se que o Centro-Sul 
poderá adaptar-se, com grande custo, ao bicudo, o que 
será impossível no Nordeste. Acho, então, que nós, do 
Congtesso-Nacional, temos que hipotecar total e irrestri
ta solidariedade a esta campanha para que, num futuro 
muito breve, não tenhamos -que deixar de plantar algo
dão.-~ clar:o que as medidas de fiscalização de barreiras 
que foram sugeridas, mesmo antes de o bicudo chegar, 
têm que ser tomadas agora para proteger os Estados de 
Minas GeraiS; Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás C os 
demais eStados-produtores, em vias de receber,jâ na pró
ximà Safra, :is sementes de São Paulo. Quero deixar aqui, 
ao nosso prezado colega Presidente da EMBRAPA, a 
nossa solidariedade e nosso apoio, para que Senadores e 
Deputados, nos irmanemos, de corpo e alma, nesta cam
panha para erradicar o bicudo. 

DR. ELISEU - Nobre Deput~do, se~-pronuncia
mento muito nos enaltece e nos dá a força necessária 
para contitluãrmos nesta campanha. É muito bom ter 
um aliado_ de sua competência ao nosso lado. 

DEPUTA~O MANOEL COSTA- Dr. Elise;., hã 
muito que o--a-Companho e, o senhor estando ã frente des
sa campanha, só podemos ter bons res1,1ltados. Todavia, 
os próprios documentos da EMBRAPA não estão muito 
claro para mim. Que medidas o Governo tomou para 
evifar a mi_&iaÇão do bicudo? Pelo que consta dos docu
mentos, os entomologistas apenas alertaram o Governo 
sobre a possibilidade da ocorrência dessa infestação no 
Brasil. Diziam até da possibilidade de o inseto vir pela 
Amazônia, através das estradas que nos ligam com os 
países do Norte. O senhor também, pelo que expôs, de
monstrou _que foi mOntada uma logística para eVitar a 
migração interna, jã que temOs uma área infestada. Eu 
gostaria ·de saber, que providências a EMBRAPA e o 
Ministério-da Agricultura, do ponto de vista logístico, 
estão tomando para evitar a dispersão da praga? Podere
mos ter até sucesso em São Paulo, nos 30 mil hectares. E 
se a praga for introduzida no Nordeste, o que faremos? 

DR. ELISEU---: Entendo seu ponto de vista e entendo 
sua preOcupação. Realmente, imaginávamos que o bicu
do viesse da Venezuela ou Colômbia, por via terrestre, 
Chegando, primeiro, aos eStados do Norte. Não imag'ina
vamos que viesse de avião, diretamente para o aeroporto 
internacional de Viracopos. Isto, naturalmente, é uma 
híPóieSe, ningUém sabe ao certo, mas parece que as infes
tações se irradiam daquele aeroporto. Eu concordo com 
o senhor que a erradicação em São Paulo não trará segu
ran·ça cofltra, um dia, termos uma outra introdução, lâ 
mesmo, ou em outras regiões algodoeiras. Mas eu posso 
garantir que o MiriistériO da Agricultura tem fcito o que 
pode para apertar o cerco e evitar a introdução e disse
minação de novas pragas aqui no Brasil. 

DEPUTADO MANOEL COSTA- Qual o investi
mento, qual a metodol«?Sit:t. o que está send,o feito? 

DR. ELISEU- Essa metodologia, Nobre Deputado, 
tem .que incluir vârios aspectos. O ponto mais substan.: 
cial é a conscientização da população brasileira, com re
lação à introdução de plantas do exterior, sejam cultiva
dos ou ornamentais. Acho que essa campanha do bicudo 
tem um subproduto que é muito importante, alertando a 
população brasileira contra o perigo da introdução de 
novas pragas e doenças.- Sem a cooperação do povo e 
com as extensas fronteiras que o País tem, será D:lUito 
difícil o sucesso do Ministério da Agricultura. Hã neces-
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sidade de fiscalização de portos, aeroportos, postos de 
fronteira, correios etc. para examinar o que está entran-: 
do no Brasil. COncordo com o Senhor que há muita coi
sa para ser feita nesse sentido e acho que o COngresso 
Nacional terá papel fundamental no sentido de aper
feiÇoar a legislação existente sobre o assunto. 

DEPUTADO PAULO FURIA TI- Primeiramente, 
quero levantar uma hipótese: Se o bicudo está centraliZa
do nesta ârea aí, ele pode ter sido introduzido criminosa
mente. A segunda hipótese é de não ter sido introduzido 
criminosamente ou por má fé, mas está aí e em _outras re
giões onde ainda não fOI detectado. Se entrou criminosa
mente, acho que o fato ê muito grave e requer do Gover
no todo empenho para apurar as responsabilidades. Te-
mos tido muitos problemas sanitários, como a peste su(
na, a ferrugem do café e outras que nos têm deixado mui
to enfraquecidos. Eu, de uma maneira ou de outra que a 
praga tenha sido introduzida, não acredito em erradi
cação. Não temos experiências bem sucedidas de erradi
cação no Brasil. Fala-se muito de experiências ameriCa
nas de erradicação. Lá a situação é completamente dife-
rente. Eles conseguiram erradicar o cancro cítrico e a àf-
tosa e nós, ainda não. Na estratégia, temos ·quatro pon~ 
tos fundamentais, para que um programa de erradicação 
seja bem sucedido: Praga de introdução recente, área 
bem delimitada, tecnologia de erradicação disponível e 
ausência de hospedeiros cultivados ou nativos na zona 
hif~tada. Tudo. é muito relativo, não temos certeza de 
nada. Para citar, de; novo, o caso do cancro cítrico que os 
americanos erradiCaram e que n6s estamos com 28 anos 
de erradicação, a situação lá é diferente. Houve acordos 
entre o Governo e citricultores, indenizaçôes por árvores 
destruídas etc. Aqui, cortaram~se milhares de árvores, 
sem nenhum sucesso, e o programa de erradicação 
tomou~se inviável. No Paraná começamos com cinco 
municípioS Co"in -cancro cítrico, hoje, temos-186. Piii-ece 
que é extremamente Perigoso o processo_de erradicação. 
O próprio Presidente _da EMBRAPA diz que 250 bicu~ 
dos por hectare serão suficientes para destruir as safras 
nos anos vindouros. E a possibilidade de casais de bicu~ 
dos se tomarem resistentes ao malation, e requererem 
maiores necessidades de produtos nos anos subse<iüen~ 
tes~Só para citar mais um exemplo, os americanos erra
dicaram a febre aftosa do rebanho dos Estados Unidos, 
mas se deram ao luxo de pagar ao Pais vizinho, o Méxi
co, todos os prejuizos de eliminação de animais doentes, 
com pagamento à vistã. Outro aspectO; que tenho de 
chamar atenção, é que o processo legal que o Ministério 
da Agricultura exerce para evitar a entrada de novas pra
gas e doenças não é dos melhores. Acho que o programa 
de erradicação levará ao Brasil a uma dependência maior 
de venenos agrícolas. Quero que o Presidente da 
EMBRAPA me responda cientificamente, -se não tere-
mos: eliminação de inimigos naturais, eHminação ae in
setos benéficos, resistência do bicudo e de outras pragas 
aos inseticidas. Não me parece que a estratégia propOsta 
pela EMBRAPA seria a mais Correta. 

DR. ELISEU ......._o Senhor deu o cancro cítrico ·como 
exemplo, que é uma doença, no caso do bicudo, é um in
seto. 

DEPUTADO PAULO FURIATI- Sim, claro. De 
qualquer maneira, fOi uma CairiPS:nha de erradicação que 
não deu resultado. 

DEPUTADO MAÇA O TADANO, em parte-concedi
do pelo Deputado Furiati- Estou ouvindo, atentamen
t~ a esplanação de duas vezes, Colega, a-grônomo e De
putado. Temos _que considerar que, há apenas 60 dias, a 
ârea era de 13 mil hectares. Hoje, é de 32 mil. Pergunto, 
vamos esperar que a praga se alastre nos 3 milhões de 
hectares? Vamos deixar se produzir-algodão, tirar o em-
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prego de_ milhões de pessoas ou vamos tomar uma po
sição, nobre Deputado? 

DEPUTADO PAULO FURIATI - Perfeitamente. 
Então, para-concluir, vai as sugestões. Temos que desen
volver um programa de contenção para evitar que novas 
áreas sej"am atacadas. Eu gostaria de saber quais as medi
das que estão sendo tomadas para evitar que a praga 
cheiue ao Nordeste e a outros Estados produtores. Pre
cisamos trabalhar é a nível de agricultor, para que cada 
um aprenda a fazer o controle da praga em sua lavoura. 
Uma campanha geral, de pulverização aérea, não fUncio
nará e não terá a colaboração da população. 

DR. ELISEU - Nobre Deputado, eu acho que V. 
Ex', desculpe-me a franqueza, não entendeu bem o que 
foi dito aqui. A pulverização aérea foi e está sendo pro
posta, p~la necessidade de rapidez e eficiêilcia em·cobrir 
toda a lavoura infestada. Sobre os aspectos maléficos da 
aplicação do inseticida, já discutimos muito aqui. Sob a 
liderança do Dr. Alencar, aqui presente, foram desenvol
vidas pesquisas que reduziram de 20 para 5 aplicações, 
necessidade -que os ãs-iiCultores têm- para combater as 
pragas na cotonicultura do Centro-Sul. Mesmo, apenas 
cinc-o; já causam· Os problemas que o senhor metlcionou. 
As 3 pulverizações aéreas que proVavelmente não serão 
feifas, não aumentarão o dano que as pulverizaçõe-s 
anuais já causam. V. Ex' critica o programa de erradi
cação do cancro-cítrico que, eu concordo, não foi 100% 
eficiente. Se não tivesse sido por essa campanha, talvez o 
BraSil não estivesse, hoje, produzindo e exportando ci
tros. A campanha foi eficierite em -retardai a- dissemi
nação e manter grandes áreas livres do mal. Quero enfa
tizar que nossos cieritistas não estão copiando medidas 
executadas tios Estados Unidos. Mercê de Deus, õ Brasil 
Q?n~]i)je;oom-ümã cciniurilôad-e cierit.ifici dO mdhor 
gabarito rio setor agrícola. A minha Empresa, e digo isSo 
com -muito orgulho, é reconhecida no mundo inteiro 
como um dos mais belos exemplos de investimento em 
capacidade científiCa: Tenho_ proposta_ de assistÇn_cia téc
nica no mundo inteiro; inCluSive em países adiantadíssi
mos, como os Fstados Unidos. O fato de memb_r_os da 
comunidade cientffiõã. brasileira terem se assessorado 
por cientistas americanoS, que tenham experiência no aS
sunto", eu acho extremamente salutar: Agora, o_p_rogra
ma de erra:-dicação é noSso e o fato para as condições bra
sileira~. J?eputados, vamos admitir que nós tenhamos 
apenas 4% de probabilidade de sucesso em nossa campa
_nhã.. Eu c!igo ao senhor qu~ minha convicção é contrária, 
eu acho que temos 95% de probabilidade de dar certo. 
Mas vamos admitir que, por um desses azar"es da sorte 
científica, que nossa probaóiliâade de suCesso fosSe de 
apenas 5%. O Senhor (iue é um engenheiro agrônomO~ 
e;sclare_ciQ.<:' n!ls. artes da, .~l!tíst.i,ça, g~.ultiplic.a ~sa._pro
babilidade de 5% por 360 bilhões de cruzeiros. Temos en
tão o nosso prêmio, muito suPerior ao que o Governo 
gastaria no programa de erradicação. Portanto, ao en
trannos nesta campanha de erradicação, não estamos 
dentro da binominal de dar certo ou dar errado, temos 
cett~a de que vale a pena tentar erradicar o bi~udo, do 
Brasil. Eu gostaria, SenadOi'-ÃlVarci-Oias, de coilCedCr a 
palavra ao Dr. José de Alencar Nunes Moreira, Chefe do 
Centro NaCional de PesqUisa do Algodão, ·para: -seus co
rrielltáfios sobre o assunto. 

O D.R. JOSt DE ALENCAR - Senhor- Presidente, 
Senhores Senadores e Deputados, quero dizer algo do 
que a EMBRAPA tem feito para evitar que essa. praga se 
alastre para o resto do Brasil. No Nordeste, estamos em 
vigília seriamente para evitar que o problema chegue lá, 
uma vez que somos muito dependentes de São Paulo na 
obtenção das sementes que lá são plantadas. Temos proi
bição de importação de sementes das áreas infestadas em 
São Pauto para o Nordeste. A EMBRAPA está desen-
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volvendo um amplo programa de esclarecimento dos téc
nicos dos demais estados produtores, alertando contra 
os perigos da praga. Eu gostaria de me solidarizar com o 
Senador Nilo Coelho, dizendo que este problema será 
das mais séria gravidade para o N ardeste, se lá chegar. 
Temos que considerar que, em sua grande maioria, a 
área plantada com algodão no Nordeste está consorcia
da com feijão, milho, dando suporte, inclusive, à . O 
desastre_que esta praga trará ao Nordeste não pode ser 
visto, "isoladamente, atingindo somente o algodão, atin
girá, sim, toda a economia nordestina. 

DR. ELISEU- O nobre Deputado e colega agrôno
mo, PB.uio Furiati, tocou em outro problema mais técni
CQ. O da ·resistência do inseto à aplicação do inseticida; 
no caso de todos os indivíduos não serem eliminados. Eu 
pediria a'o colega Sebastião Barbosa que tocasse nesse 
ponto que eu deixei de responder. 

DR. SEBASTIÃO BARBOSA -:-_Sabe-se, Deputado, 
qUe, após a 2' Guerra Mundial, quando foram desenvol
vidos os inseticidas organossintéticos, algumas centenas 
de espécies de insetos já desenvolveram resistência àque
les inseticidas. A FAO mantém a relação das espécies já 
resistentes e não consta que o bicudo tenha desenvolvido 
resistência aos inseticidas orgamofosforado_s após mais 
de 30 anos de uso._De qualquer maneira, essa possibili
dade sempre existe._ O senhor bem sabe que o apareci
mento de resistência é_um fenômeno populacional, atra
vés de um processo de seleção ao longo do tempo. Três 
pulverizações, espaçadas de lO dias, como foi sugerido 
no programa de erradicação, não constituem pressão se-
letiva suficiente. Agora, sim, se não erradicarmos a pra
ga e permitirmos que ela se dissemine para o resto do 
Pafs, quando teremos que fazer um mfnimo de 12 apli
cações anuais, ano após imo, af, tei'emos pi'essão seletiva 
suficiente para criar bicudos e outras pragas resistentes 
aos inseticidas. Então; numa campanha de erradicação 
em que se farão poucas aplicações de inseticidas, não ha
verá tempo e pressão seletiva suficientes para o fenôme
no -de resistência verificar-se. 

b SR. SENADOR JOS:I:. LINS- Logo que tomei co
nhecimento desse problema do bicudo em São Paulo, fiz 
questão de levar meu apoio à EMBRAPA, onde contei 
com sUbstancial volume de infonnações que me foi dado 
pela Empresa. Meu ponto de vista é muito simples, nin
guém gosta de praga, esse bicho não ajuda a gente de jei
to nenhum. Se nós temos um meio de combatê-la com 
vantagens econômicas, vantagens de defesa da economia 
do algodão, evidentemente, nós não temos que pensar 
mais. Está- claro, pelos depoimentos que tivem-os aqui, 
inclusive da Comissão de Sciúde da Câmara dos Deputa
dos, que" não há perigo para a populaÇão, Pela utilização 
do malafiõn·por via aérea. Quanto ao custo, está mais do 
que demonstrado que é muito melhor gastar um pouco 
agora do que ficar sujeito a perder toda a economia do 
algodão ou ter que mantê-la a custos insustentáveis pai'a 
n6s. Eu vejO-toda essa discussão e, apesar de ela prejudi
car a campanha é muito interessante este ambiente de 
diálogo em que cada um. expõe suas idéiãs liVremente. 
De um lado, temos técnicos que defendem a cotonicultu
ra e, do outro, os ambientalistas que defendem a ecolo
giã.. Eu- achO que a EMBRAPA -tem toâa razão na sua 
propósta de erradicação. Hoje, na CFP, encontrei al
guém que me perguntou: Senador, o senhor jã soube que 
o bicudo já chegou no Nordeste? Eu disse, eu não sei, 
mas essa noticia ·me assusta profundamente. Se o bicUdo 
pode locomover-se, sozinho, 200 ou 300 km por ano, em 
pOUcos dias ele vai de caminhão, de Campinas para o 
Nordeste. Há constante tráfego de algodão entre o N ar
deste_ e o Sul e é muito provável que algum caminhão já 
tenha levado uma amostrazinha grâtís lá para a r-egião. 
Há que se adotar um programa de quarentena para are-
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gião infestada e só permitir a safda de caminhões, após 
sua dedetizaçào. 

O SR. DEPUTADO MARCELO BIRIGUI- Tenho 
duas dúvidas muito sériaS~ A primeira é que o Deputado 
Renato Cordeiro, do município nároeste paulista de Bi~ 
rigui, é um ,experim"entaao-- CUJfivãaor de algodão, hã 
mais de 25 anos. Ele afirma, de pés juntos que, há mafS: 
de 425 anos, ele tem bicudo lá em Birigui. A segunda dú
vida, que me mata de curioSidade, é o fato de os Estados 
Unidos terem essa praga hâ tanto tempo, onde o algodão 
tem lugar privilegiadíssimo na grande e adiantada agri
cultura americana. Porque, com sua adiantadíssima tec
nologia agrícola, química e farmacêutica, eles ainda não 
erradicaram o bicudo. _São estas as-minhas dUas pieoCu
pações. 

O SR. SENADOR JOSÉ UNS_:_ Mas, veja V. Ex• 
quanta coisa nós estamos 'aprendendo. A EMBRAPA 
tomou conhecimento da presença do bicudo no Brasil hã 
pouco tempo. Se o bicudo já existia- há muito temPO e 
ninguém notou, talvez este bicudo de Birigui seja maí$
camarada que o americano. Com relação a sua· segunda 
indagação, imagine V. Ex• quão maior poderia ser a in
dústria algodoeira nos Estados Unidos, se não fosse o bi
cudo. 

O SR. DEPUTADO MARCELO BIRIGUI- Mas 
eu vejo usar helicóptero para combater bicudo e o heli
cóptero, no Brasil, custa o preço de uma fazenda. 

O SR. SENADOR JOSÉ LINS- Mas, V. Ex• sabe 
que, hoje, o helicóptero é um dos instrumentos usados, 
como o avião agrícola, para jogar inseticidas nas lavou
ras. O que a EMBRAPA pretende é lançar mão de um 
instrumento ágil, porque, quanto mais cedo se cuidar 
dessa pequena área, menores serão _os recursos gastos. 
Eu acho que a EMBRAPA está certa, não há menor dú
vida. Aqui nós nos chamamos de engenheiros, médicos, 
agrônomos. Sobretudo, nós todos somos políticos. 

O SR. DEPUTADO MARCELO BIRIGUI- Eu es· 
tou deslocado, pois, sou, sobretudo, agricultor. 
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O SR. SENADÜR JOSÉ LINS -Isto é uma grande 
coisa, pois V. Ex• representa muito bem a classe, mas es
tá aqui para ajudar os agricultores. Eu garanto que o se
nhor, no mínimo, se dedica à defesa dos agricultores e da 
agricultura. Como já disse, ninguêm gosta de praga, se a 
gente tem chance de erradicá-la, porque não fazê-lo. Esta 
reação que tivemos daqueles que defendem o meio am
biente é normal e necessária. Houve questionamentos 
que já foram bem respondidos pela EMBRAPA. Até a 
Igreja já está a favOr. -Eu achO que a presença do Dr. Eli
s_eu_aqui, com seus t~cnicos, foi de extraordinária valida
de do ponto de vista político. Eu proporia, Senhor Presi
dente, que um voto de confiança fosse- dado à EMBRA
PA. Eu sei que o Dr. Eliseu percebeu nossas preocu
pações. Com o feed-back aqui obtido a EMBRAPA sa
berá, com nossa ajuda, manter o diálogo com aqueles 
que pensam diferente. Minha preocupação m~ior é com 
o Nordeste, cuja economia agrícola representa 28% do 
PIB. Qualquer sequinha consome metade disso, ou seja, 
50% do PIB da região. ·E não existe economia que resista 
perder metade de seu PIB, em dois ou três anos seguidos, 
t, por isso, que o povo nordestino é paupérrimo. É esta 
minha posição. Apoio a posição da EMBRAPA e agra
deço qualquer ação que for tomada para evitar a chegaw 
da do bicudo no Nordeste. 

O DR. ELISEU- Nobre Senador José Lins, o dis· 
curso que o senhor pronunciou no Senado, recentemen
te, dá-lhe todo direito de ser entomologista. Foi uma po
sição muito clara e muito lúcida a respeito do problema 
bicudo. Mas, eu gostaria de esclarecer que não existe ne
nhum ponto de atrito entre a EMBRAPA e os ecologis
tas porque todos nós somos ferrenhos defensores da eco
logia. A dificuldade que existe é só no detalhe da apli
cação do malation. Eu não quero cansar os senhores, 
mas vou repetir que estamos querendo erradicar o bicu
do por três motivos: primeiro, o motivo social, porque a 
praga vai trazer transtorno social. Segundo, motivo eco
nômico, porque a praga vai tornar exorbitante os custos 
de produção e mesmo inviável no Nordeste. Vamos per
der o mercado externo de algodão, vamos ter que impor
tar algodão e inseticidas. Terceiro, motivo ecológico, 
porque se o bicudo difundir-se pelo Brasil, aí sim, tere-
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mos que aplicar muito inseticida na área toda, ano após 
ano, com grandes conseqtlências ecológicas. Nunca irei 
aceitar que a EMBRAPA seja dita contra a ecologia, 
porque o trabalho que nós fazemos é ecológico e visa, 
principalmente, a espécie mais- ímpõrtante do meio am
biente: o homem. 

Agora, meu amigo Renato Cordeiro, nobre Deputa
do, eu fico muito satisfeito que V. Ex~ tenha tido a capa
cidade de confirmar o bicudo, durante muito tempo, em 
sua propriedade e guardá-lo, em segredo, sem comunicar 
a mais ninguém. 

O SR. DEPUTADO RENATO CORDEIRO- Na
quela ocasião, quero lembrar, não tínhamos malation. 
UsávamoS p8.-ration -que é muito mais tóxico. Em que pe
sasse o risco para a saúde, eu recomendava todas as pre
cauções aos nossos empregados e, naturalmente, levava 
os intoxicados para o meu hospital. Mesmo assim, tínha
mos interesse em continuar combatendo. 

O SR. SENADOR ÂLVARO DIAS- Foi nosso ob
jetivo, ao convidar o Dr, Eliseu para seu depoimento na 
Comissão de Agricultura, despertar o Congresso Nacio
nal para a importância do debate de questão da maior 
seriedade para os destinos da cotonicultura brasileira. 
QuereriióS" dizer ao Dr. Eliseu que colhemos, aqui, subsí
dios valiosos para que _esse debate tome corpo no Con
gresso Naciorial, discutindo-se, convenientemente, a 
_questão. É claro que devem existir mais dúvidas do que 
certezas mas, por certo, o debate oferecerá caminhos 
para que, a curto -prazo, existam mais certezas que dúvi
das. 

Queremos agradecer a presença dos membros da Co
missão de Saúde e da Comissão de Agricultura da Câma
ra dos Deputados. Agradecemos, também, a presença de 
técnicos que aqui vieram, até de outros Estados, como é 
o caso do Paraná. Nosso muito obrigado aoS senhores 
Deputados e Senadores que participaram dos debates, à 
Imprensa e, especialmente, ao Dr. Eliseu e seus assesso
res. Temos certeza que este tema será debatido intensa
mente nas casas do Congresso Nacional. Muito obriga
do Dr. EHseu, somos muito gratos por sua presença. Es
tá encerrada a reunião. 
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Faço saber que o CongreSso -Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso-I, d-ã. Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o-seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e C) Governo da República Gabonesa, 

as~inado em Brasília, a 30 de junho de 1982. 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Gabonesa, assinado em Brasília, a 30 de junho de 1982. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de maio de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

ACORDO QUE CRIA UMA 
COMISSÃO MISTA ENTRE O GOVERNO 

DA REPúBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPÚBLICA GABONESA 

O Governo da República Federativa- do Brasil 

O Governo da República Gabonesa 
Conscientes dos laços ae--amizade e de solidariedade 

que unem os dois países, 

Desejosos de consolidar e de fortalecer os laços e ã. 
cooperação em todos os aspectos de interesse comUm e, 
especialmente, no campo económico, comercial, finan
ceiro, científico, tecnológico, técnico e cultural. 

Convêm o seguinte: 

Artigo I 

Uma ComissãO- Mista BTilsil.:.....oabàO--fiCa instíitiída 
pelo presente Acordo. 

Artigo II 

A Comissão Mista tem- por-a:tríEuição defi.nir a Orien
tação devida para que os objetivos do presente Acordo 
sejam atingidos, especialmente em matéria de coope
ração económica, comercial, financeira, científica, tecno
lógica, técnica e cultural. 

Artigo III 

- A ComissãO MiSta se reün-ifá--ã -Cadã dciis -ãrios e, ex
traordinariamente, de coffium acordo entre as Partes. As. 
reUniões se realizarão alternadamente em Brasília e em 
Librcville. 

Artigo IV 

A Delegação de cada país s_erá chefiada por autorida
de de nível mi_nisterial e integiada por membros designa
dos pelos respec~ivos Gov~rno~~ 

Artigo V 

Concluídos os _trabalhos, a Comissão Mista elaborará 
ama ata e emitirá um ComUnicad~ de imprensa, 

Artigo VI 

A agenda de cada Sessão será acordada por via diplo
mática com a antecedência mininia de um mês da data 
da abertura dos trabalhos. 

Artigo VII 

A composição da Delegação do país visitante deve ser 
comunicada ao país anfitrião, por vfa diplomática, com 
an!ecedêncía mínima çle quinze dias da- data da reUnião. 

Artigo VIII 

O presente Acordo entrará em vigor na data da troca 
dos instrumentos de ratificàção pelos dois Governos, 
obedecidas as respectivas disposições constitucionais. 

Artigo IX 

O presente Acordo terâ validade por um periodo de 5 
(cinco) anos. Será tacitamente renovado, por períodos de 
igual duração, salvo se_uma das Partes C~tratantes co
municar à outra, por nota diplomática, e com uma ante
ced~ncia di! 6 (seis) meses, sua -decisão de denunciá-lo. 

Artigo X 

Cada Parte pode propor a revisão ou emenda do pre
sente Acordo. As cláusulas revisadas ou emendadas de 
comum acordo entrà.rão em vigor na data de sua apro
vação por ambas as Partes, obedecidas as respectivas dis
posições constitucionais, 

Feito em Brasífía, aos 30 dias do mês de jun_ho de 
1982, em dois exemplares originais, em português e fran
cês, !'endo ambos os textos igualmente autênticosA 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da R~púb(ica Gabonesa: Geõrges Rawl
ri. 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Gei-ãl do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

tUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Dirotor Administrativo 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ............................. . 
Ano ...................••........•••• 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

SENADO FEDERAL 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre-
sidente, promulgo a seguinte . . . 

RESOLUÇÃO N• 13, DE l984 

Altera a Resolução n• 138, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, Estado de São Pau
lo, a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e 
oito mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros). 

Art. I• O art. I• da Resolução n' 138, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. l'? É a Prefeitura Municipãf de Cândido Mota, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2Q da Reso
lução n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$ I 14.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, cento e cinqüenta e três cruzei
ros), correspondentes a 64.300 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71, vigente em maio 
de 1982, junto à Caixa ·Econômka Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo' d~ Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinados à implantação de duas escolas de I• grau e uma unidade pré-escolar; imple
mentação de galerias de águas pluviais e aquisição de equipamentos para coleta e destinação final de lixo e a im
plantação de centro de saúde no Distrito de Nova Alexandria, naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco _Central do Brasil, no respectivo processo." 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 7 de maio de !984. - Moacyr Dalla, Presidente. 

l-ATA DA 55• SESSÃO, EM7 DE MAIO DE 
1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2 -. Comunicaçio da Presidência 

- Referl:nte ao Sr. Senador Marco Maciel que 
participará, a convite do Governo Colombiailo, da 

SUMÁRIO 

reunião de Informática e Soberanía, que se ri=alizarâ 
em Cal i, no período de 1 O a 12 do corrente. 

1.2.3 - Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado n<:> 62/84, de autoria 
do Sr. Senador Gastão Müller, que habilita as micro
destilarias de álcool para fins carburantes a participa
rem dos programas oficiais de financ_iamento, libera 
a comercialização da respectiva produção e dá outras 
providências. 

1.2.4 _.:. Discursos do Expediente 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Dia das Co, 
municações. 

SENADOR HÉLIO GUEIROS -Críticas à entre.. 
vista concedida à órgão- da- Imprensa pelo ex
Presidente Garrastazu Médici, sobre o momento 
político do País. 

SENADOR JORGE KALUME- Por delegação 
da liderança do PDS - Dia das Comunicações. 
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SENADOR ALBERTO SILVA 
Congratulando-se com a Rede Globo de Televisão 
pelo lançamento, em todo o País, do Projeto Nordês
tinos, visando encontrar uma solução definitiva para 
os problemas que afligem àquela região. 

SENADOR FÃBIO LUCENA -Convocação -ex
traordinãria do Congresso N8.Cíonal, em j_ulho próxi
mo, para a apreciação de matéria que especifica. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 25, de f982 (nl' 
413/79, na Casa de origem), que autoriza a pessoa 
física residente na Amazónia Legal a aplicar incenti
vo fiscal em fundo para o desenvolvimento regional. 
Votação adiada a fim de que sobre ele seja ouvida a · 
Comissão de Assuntos Regionãis. nos termos do Re-
querimento n~' 61/84. -

-Projeto de Lei da Cãmara n~' 19, -de 1978 (n~' 

838/75, na Casa de origem), que proíbe a cobrança 
ao adquirente de casa própria, por intermédio do Sis
tema Financeiro de Habitação, de obras _de _equipa
mento comunitário e de infra-estrUtUra urbana. Dis
cussão adiada, a fim de que seja ouvida a Comissão 
de Legislação Social, nos termos do Requerimento nv 
62/84. 

-Projeto de Lei da Câmãrã- n~> 20, de 1978 (n~' 

1.125/73, na Casa de origem), que defme.as infrações 
penais relativas à circulação de veículos, regula ores
pectivo prO'Cesso e julgam!:!nto, e dá outras providên
cias. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de_ Lei da Câmara n~' 25, de 1978 (n~' 

1.626/75, na Casa de-origem), que permite a dedução 

do imposto de renda de gastos com assistência médi
ca, inclusive radiografias, exames de laboratório e ci
rurgias, no caso e condiç_õ_es que especifica. Aprovado 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Fi
nãnças. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 17, de 1979 (nl' 
1.019/75, na Cas_a de origem), que altera o§ 111 do art. 
2v da Lei nv6.281;-de 9 de_deze_mbro de 1975. Rejelt•M 
do. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 16, de 1980 (nl' 
28/79, na Casa de origem), que dá nova redação ao§ 
4~' do art. 79 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960 
(Lei Orgân_ica da Previdênçia S_o~ial), _Rejeitad9 o 
substitutívo e o projetO. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara nv 17, de f981 (n~' 
573/79, na Casa de origem), que altera a redação do 
art. 484 da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
dispõe sobre a culpa recíproca n~ rescisão do cont~a
to de trabalho. Rejeitado. Ao ArquiVo. 

-Projeto de Lei da Cârriã.ra n~' 28, de 1981 (nl' 
47/79, na Casa de origem), que altera a redação do 
art. 379 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada Pelo Decreto-lei n9 5.452, de \I' de maio de 1943. 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JORGE BORNHAUSEN- Insufi
ciência de recursos para: o atendimento à assistência 
médico-ambulatorial e hospitalar do trabalhador ru
ral de Santa Catarina. 

SENAD0R-MARCONDES GADELHA- Justi
ficandO- emenda que apresentará à Proposta de 
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Emenda à Constitução n~'ll/84, que altera, acrescen
ta e suprime dispositivOs da Constituição Federal. 

SENADOR ALM_IR PINTO- Requisitos que d~ 
veriam ser observados na escolha do Presidente da 
FUNAI. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- 5711 ani
versário da VARIG. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Transcurso de 
mais um aniversário do nascimento de Cândido Ma
riano da Silva Rondon. 

SENADOR MAURO BORGES-- Apoiamento a 
projeto de lei que proíbe a importação do alho. 

SENADOR MARCO A!AC!EL --Resignação de 
Dom José Newton e posse de Dom José Freire Fal
cão na Arquidiocese de Brasília. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO: ENCERRAMENTO 

l-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Enéas Faria, pronunciado na sessão de 4-5-
84. 

3-MESA DIRETORA 

4-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES. 

Ata da 55~ Sessão, em 7 de maio de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da ~7~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Henrique Santillo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SJJNifDVRES: 

Jorge Kalume ,....- Mário Maia-- Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros - -
- Alexandre Costa - José Sarney - Alberto Silva -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins·- Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Martins Filho- Humber-
to Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema-
Cid Sampaio- Luiz Cavalcante....., Lourival Baptista-
Passos Pôrto.- Lomanto Júnior- Moacyr Dalla
Henrique Santillo- Enéas Faria- Jorge Bornhausen 
- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista do 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos_. 
O Sr. \v-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N•s 145 E 146, DE 1984. 

Sobre o Projeto de Decreto Legisltivo n>? 11, de 
1982 (n~' 122~B, de 1982-CD) que "aprova o texto do 
Convênio Constitutho do Fundo Comum para ProduM 
tos de Base, concluído em Genebra, em junho de 
1980, e assinado pelo_ Governo da República F•atiM 
va do Brasil a 16 de abril de 1981, em Nova Iorque". 

PARECER N• 145, DE 1984 
Da Co~o de Relações Exteriores 

Relator: Senador João Calmou 

Atendendo ao preceituado na ConstituiçãO Federal 
em seu artigo 44, inciso I; o Senhor Presidente da Re
pública envia ao Congresso Nacional, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 

Relações Exteriores. o texto do Convênio Constitutivo 
do Fundo Comum para Produtos de Base, concluído em 
Genebra, em junho de 1980, e assinado pelo Brasil a I 6 
de abril de 1981, em Nova Iorque. 

O ato internacional em pauta, na sua parte preambu
lar, ressalta que .. as partes, determinadas a promover a 
cooperação econômica e o entendimento entre todos os 
Estados, particularmente entre os países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. com base nos princípios de eqüida
de e da igualdade soberana e desse modo contribuir para 
o estabelecimento de uma nova Ordem Económica Inter
nacional, reconhecendo a necessidade de formas aper
feiçoadas de cooperação internacional no- campo dos 
produtos de base como condição essencial para o estabe
lecimento de uma nova Ordem Econômica Internacional 
destinada_ a promover o desenvolvimento econômico e 
social, particularmente dos países em desenvolvimento, 
desejosos de promover uma ação global para melhorar as 
estruturas de mercado no comércio internacional de pro
dutos de base de interesse para países em desenvolvimen-
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to, recordando a resolução n"' 93 (IV) sobre o Programa 
Integrado para Produtos de Base, adotado pela quarta 
sessão da Confefência das-Nações Unidas sobre Comér
cio e Desenvolvimento (UNCTAD)", acordaram consti
tuir o Fundo Comum para Produtos de Base, ora sob 
nossa análise_ 

Na ExposiÇão de Motivos que acompanha a matéria, 
o Senhor Ministro aduz que o Fundo Comum "v1Sa a ser 
um agente financeiro dos acordos internaci_onais de pro
dutos de base, principalmente no que se refere ao finan
ciamento dos estoques reguladores que deles resultarem, 
bem como deverá ser fonte adicional de recursos para fi
nanciamento, inter alia, de pesquisas, programas de de
senvolvimento agrícola e promoção de produtos de ba~ 
se". 

E contínua: .. Em termos de capital, o Fundo Comum 
estabeleceu como objetivo para a Primeira Cont~t o teta 
mínimo de 470 milhões de dólares; para a Segunda Con
ta a meta desejável é de 280 milhões de dólares. 

A participação brasileira na Primeira Conta soma 4 
milhões e 530- mil dólares, a serem integralizados de 
acordo com o seguinte cronograma: 

a) 30% das ações integralizadas no prazo de 60 dias 
após a entrada em vigor do Convênio, ou 30 dias após o 
depósito do instrurri.eriio de ratificação, valendo o que 
for posterior (ou seja 1.014:000 (hum milhão e quatorze 
mil dólares); 

b) um ano após o pagamento indicado na alínea an
terior, pagamento de 20% das ações integfrifizada:s {OU 
seja 676.000 dólares) e depósrto de notas promissórias no 
valor de 10% das ações integralizadas (a saber,_338.00Q 
dólares); 

c) dois anos após o pagamento inicial indicado na 
alínea .. a", depósito de notas promissórias no valor de 
40% das ações integralizadas (a saber, 1.352.000. dólares). 

O Brasil não fez oferecimentos voluntá-rloSfSegunda 
Conta. 

Cada país disporá de !50 votos básicos e um núnlero 
adicional de votos proporcional à sua contribuição para 
o capital do Fundo. Ao Brasil caberão t.024 votos. 

Até o presente momento, 56 pafses assinaram o Con
vênio e 12 o ratificaram. 

Analisando profundamente o Convênio, encontramos 
com número superior de votos ao Brasil, os seguintes 
países: 

tos 
República Federativa da Alemanha 4.361 Vo~-

Austrália .................. ~- . 1.015 voTos 
Canadá . . . . . . . . . . . _1_.800 votos 
Chipre ....... •A•• •••• _ ••••••• -. 3.noo_:_ votos 

\.126 votos 
.... Ll.&88 __ v_atos 

Espanha ,_ ......... . 
Estados Unidos da América 

3.338 votos França 
Itália . ·-·-·-~· ... , .. , ............ 2.065 votos 

- Japão 5502 votos 
l.OS6 votos - Países Baixos ................. . 

- Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte ................ 2.550 votOs 

-União das Repúblicas Socíalistas SoViéticãs 
. . . . . . . . ·"~• .... ~r~·~····-., ... ·"-. ..-..--4.257 votas 

42.049 I 

Observe-se que a soma ·dos 12 membros com maior 
número de _ _yotos do que o Brasil atinge mais de 40% do 
total de votos, que é de 1041434. 

Qualquer aliança que se faça tornarã um grupo na 
condição de majoritári_o, com consi:!qUenda imprevisí
veis, podendo, todavia o Terceiro Mundo ter mais um 
campo para suas reivindicações e interesses, caso não se 
façam saques sobre o futuro, 

Por intermédio do Requerimento il~ -627~- de 1983, o 
Senador Itamar Franco, conforme faculta o ai'tigo 239, 
item I, letra "b", do Regimento Interno do Senado, soli
citou informações relativas ao presente Projeto, cujas, 
respostas, esperamos lhe tenham sido satisfatórias. 

DIÁRIO D:UCONGRESSONACIONÁL (Seção II) 

E por entendermos que apesar de alguns riscos quanto 
ao bom funcionamento do presente Convênio, caberá, 
em últíma análise, a sua denúncia, somos pela sua apro
vaçãO, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n9 11. 
de 1982. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1983. --Luiz 
Viana, Presidente- João Calmon, Relator- Oct,vio 
Cardoso - Saldanha Derzi --José Frangelli- Ama~l 
Peixoto- Dinarte Ma~lz- Marco Maclel- Murllo 
Badaró ~ L~rival Baptista. 

PARECER N• 146, DE 1984 

Da Comissão de Economia 

R~ator: Senador Luiz Cavalcante 
Chega a esta Comissã-o p-ara exame o texto do Convê

nio--ConstitutiVO do Fundo Comum para Produtos de 
Base, cujo objetivo último é a promoção de uma ação 
global no sentido de melhorar as estruturas de mercado 
no comércio internacional dos Produtos de base de inte
resse para países em desenvolvimento. 

Essa melhoria de mercado requer, de um lado, o finan
ciamento, atribuído à Primeira Conta do Fundo, de esto
ques reguladores, tanto internacionais quanto nacionais, 
desses produtos, de forma a evitar oscilações de preços 
prejudiciais aos países produtores. Complementarmente, 
cab~r~.-taml::l~!Jl_ao Fundo, por intermédio d-a Segunda 
Conta~ financiir pesquisas, progrãrílas de desenvolvi
mento agrícola e promoção de produtos de base.-

0 Fundo não intervirã diretamente nos mercados, 
c~m~_·e~~t::ção da ~ituação_ dt:: ina<;limplência prevista no 
texto do Convênio, sendo isso atribuição da Organiw 
zaçãci Tnfernacional de PrOdutos de Base, a ele associada 
para os fins da Primeira- COnta, e cOnstitufda para imple
mentar disposições de Acordo ou Arranjo Internacional 
de Produtos de Base que estabeleça estoques regulado
res. 

Participantes do Fundo poderri--ser todos os Es-tados
membros das Nações Unidas ou de quaisquer de suas 
agências especializadas ou da- Agérlcia lntef-nacional de 
Energia Atómica e qQ.alquer organização intergoverna
nrental de integração económica regional com competên
cia nos campos de atividade do Fundo, desobrigada de 
contribuição financeira e sem dfreTtá a voto (art. 4~). 

A efetivação dessa participação far-se-ã pela subs
crição de ações de capital de Contribuição Direta, en
quanto a alocação de votos (são 150,- Os básicos, para 
qualquer categoria de membro) depende de contri-
buiçõe~ adicionais ao Fl.lndo. · 

·- --- Os valores daí decorrentes, os adiantamentos provew 
níentes das organizações intefnaclonais de produtos de 
b_ase ao associarerpwse, <;1\êm de Ol,lJros recursos_, como as 
diversas garantias dessas mesmas organizações, emprés
timos, contribuições voluntárias;-sto~k warnnt, resulta
dos de operações e a reserva especial formam o conjunto 
de l!Jeio_s para o cumprimento pelo -F'undo ck suas ativi
dades. 

Mediante notificação, um Membro pode retirar-se do 
Fundo, atendido o disposto na alínea (b), § 2ç do art. 35, 
e desde que liquidadas as contas e obrigações pendentes . 
O mesmo oc9_rrerã em relação a qualquer Organização 
Internacional de Produto de Base. 

Compete ao Conselho de Governadores dar por termi
nadas as operações do Fundo, mediante dicisão de dois 
terços do número total de Governadores, detentores de 
um mínimo de três quartos do total de votos. 

o·nõS.So País assinou a 16 de abril de l981, ein Nova 
forque, o referido texto do Fundo Comum. 

Segundo Exposição de Motivos do Ministro das Re
lações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, que acom
panha o texto ora sob exame, "em termo de capital, o 
Fundo Comum estabeleceu como- objetivo para a Pri
meira Conta o teta mínimo de 470. ínithõei de dólares; 
para a Segunda Conta a meta desejável é de 280 milhões 
de dólares"_1 enquanto .. a participação brasileira na Pd
méir"a-Conia soma 4 milhões e 530 IDíl dólares", sendo 
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que "o Brasil não fez ofercdmcntos voluntários à Segun
da Conta". 

O nosso País disporã de t.024 votos,_0,98% do total de 
104.374.-

Depois de um período de déficits na balança comercial 
ou saldos mínimos, em 1983, as exportações brasileiras 
foram superiores em mais de 6 bilhões de dólares às ím
portaçõcs. 

Dados oficiais (Banco do Brasil) demonstram ao lado 
disso que os produtos básicos reduziram a participação 
relativa frente aos outros grandes grupos nas expor
tações, de 74,8% para 39,4% entre 1970 e 1983. 

No entanto, mesmo com essa mudança qualitativa im
pártante, em igual períOdo, as relações de troca (preços 
das exportações/preços das importações) cairam quaSe 
que gradativamente, chegando a 63, em 1983, quando 
eram de 100, no início do período em questão. 

Papel significativo jogam nesse contexto as expor
taç_ões de produtos agrícolas e minerais básicos, cujos 
preços deixam de acompanhar a tendência das impor
tações provenientes dos países desenvolvidos. 

Mais do que nunca, quando o esforço de exportação 
brasileiro e dos demais países endividados ganha rele
vância, rorma sentido a eXistência de um agente financei
ro dos acordos internacionais de produtos de base, espe
cialmente no que se refere ao financiamento dos estoques 
reguladores. 

Num momento em que coexistem a superprodução de 
alguns produtos agrícolas e a exacerbação do protecio
nismo, um Fundo Comum capaz de agilizar formas de 
regularização dos mercados é um fato auspicioso. 

A Comissão de Relações Exteriores do Senado Fede
ral opinou favoravelmente ao texto do Convênio ora sob 
análise. De nossa parte, nada temos a opor e assim opi
namos pela aprovação do referido Convénio Constituti
vo do Fundo Comum para Produtos de base, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 li, de r982. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1984. - Roberto 
Campos, Presidente. --Luiz Cavalcante, Relator.- Cid 
Sampaio, com re.c;triçõcs - Albano Franco - Octivio 
Cardoso - José Fragelli. 

Pareceres n9s 147, 148 e 149, de 1984. 

Sobre o Projeto de D~creto Legislativo 11'1 12, de 
1983, (n9 9-B, de 1983-CD), que "aprova o texto do 
Acordo de Navegação Marítima Comercial, celebra
do entre os Governos da República Federativa doBra
sil e da República Popular da Bulgária, assinado em 
Sófia, a 19 de agosto de 1982". 

PARECER N• 147, DE 1984 
D~ Comissão de Relações 'Exteriores 

Relator: Senador Virgílio Távora 
Atendendo ao preceituado na Constituição Federal 

em seu artigo 44, item I, o Senhor Presidente da Repúbli
ca envia ao_ Congresso Nacional, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o texto de Acordo de Navegação 
Marítima Comercial, celebrado entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da República Popular 
da Bulgária, assinado em Sófia, a 19 de agosto de 1982. 

O ato em pauta, no seu artigo primeiro afirma que "a 
cooperação entre os dois paíse.c;, no campo da navegação 
marítima' comercial, serã baseada nos princípios de 
igualdade de direitos, respeito à soberania nacionil e as
sistência e vantagem mútuas". 

O Senhor Ministro das Relações Exteríore em sua Ex
posição de Motivos, assinala que "o referido Acordo 
prevê a prestação de assistência mútua, com vistas ao es
tabelecimento de cantatas mais amplos entre os organis
mos das Partes COntratantes respOnsãveis pelos respecti
vairsetores de transporte marítimo e o encorajamento à 
participação de navios de bandeira brasileira e búlgara 
no transporte de mercadorias originadas pelo comércio 
entre os dois países" 
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Ressalta ainda que "será concedido, nos termos dO 
presente Acordo, aos navios de cada Parte Contratante, 
no território da outra, o mesmo tratamento que é conce
dido aos navios nacionais uiHizados no trUnsporte inter
nacional marítimo, no que respeita a entrada e saída; e 
pagamento de taxas e utilização de serviços nos portos 
de ambas as Partes". 

No âmbito do presente ato-internacional, cada Parte 
Contratante reconhecerá os documentos de bordo e os 
documentos de identidade dos membros das tripulações 
dos navios da outra Parte Contratante, expedidas com
petentes. Em caso de acidente, serão estendidas ao navio 
e à sua carga as mesmas protecão e garantia Concedidas 
aos navios nacionais. 

No que se refere especificamente ao tratamento dos in~ 
teress_es comerciais das Partes CoiitraUmtes, o Acordo_ 
prevê o estabelecimento de agências de uma Parte no ter~ 
ritório da outra, bem como a realização de- COnsultas pe~ 
riódicas para diicussão_ e aperfeiçoamento do Acordo, e 
estudo de probJemas específicos e de possíveis emendas 
ao ato internacional. 

Na análise dos artigos que compõem o Acordo, nada 
encontramos no âmbito desta ComisSão que posSa ser 
oposto à sua aprovação na forma como se encontra riO 
Projeto de Decreto Legíslativo n9 12, de 1983. 

Sala das Comissõ_es, 14 de setembro de 1983.- Luiz 
Viana, Presidente. ---Virgílio Távora, Relator. - Oct'M 
Yio Cardoso - Amarai Peixoto - Saldanha Derzf - Ro
berto Campos- Itamar Franco, com restriçõ~s. ___,Joio 
Calmon - Marco Maciel. 

PARECER N• !48, DE 1984. 
Da Comissão de Transportes Comunicações e Obras 

Públicas 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

O prOjeto óe Decreto Legislativo que vem a exame ob~ 
jetiva aprovar o texto do Acordo sobre Navegação Marí~ 
tima ComerciaJ, celebrado entre os Governos da Re~ 
pública Federativa do Brasil e da República Popular da 
Bulgária, assinado em Sófiá,R 19 de agosto de 1982.-

Na Câmara dos Deputados, a pJ-oposição -foi apTciVa
da, e, nesta Casa, manifestou~se favoravelmente a Co
missão de Relações Exteriores. 

Pelo ato internacional submetido a este Orgão Técni~ 
co, Brasil e Bulgária afirmam (art. I) que a .. cooperação 
entre os dois países no campo da navegação marítima 
comercial será baseada nos princípios de igualdade de di
reitos, respeito à soberania nacional e assistência e van~ 
tagem mútuas". 

No art. II, as Partes Contratantes se comprometem a 
prestar assistência mútua a .. qualquer embarcação mer~ 
cante matriculada e navegando sob bandeira de uma das 
partes", exceto 

a) navios de guerra; 
b) outros quando em serviço exclusivo das forças ar

madas; 
c) navios de pesquisa (hidrográfica, oceanográfica e 

científica); 
d) barcos de pesca; 
e) embarcações exercendo funções não comerciais 

(embarcações governamentais, navios-hospitais etc}. 
Pelo art. V, há c-ompromisso no encorajamento dos 

navios de bandeira brasileira e búlgara no transporte de
mercadorias c;ntre os portos dos dois paises, eliminando~ 
se eventuais obstáculos que posSam prejudicar o desen~ 
volvimento do aludido transporte. 

O art. VI prev~ a concessão, por uma parte à outra, do 
mesmo tratamento concedido aos navios nacionais em~ 
pregados em transporte internacional marítimo, no to~ 
cante à entrada e saída das águas territoriais e dos por
tos; utilização dos portos para carga e descarga de mer
cadorias e para embarque e desembarque de passageiros; 
pagamento de taxas à utilização de serviços relacionados 
com a navegação comercial marífig~a 6-"is operações co
merciais costumeiras dela decorrentes. 
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't'odÕ5 os detalhes pertinentes à problemática -da ciues: 
tãO,-de qúe se ocup3 o--projeto é -localizada peJo acordo 
em exame. Inclusive a prestação de assistência médica à 
tripulãção dos naviOs da -outra púte, bem como pro
teção -e assistência às embarcações Oe um País que enca
lharem ou derem à praia do outro. Nessa hipótese, o na
vio que tenha sofrido acidente, suas propriedades e cargã 
a bordo não são sujeítos à cobrança de direitos aduanei
ro-s, íirlpostoS ou ,iraViines de qualquer natureza usual~ 
mente incidentes- sol?re as imPortações. 

O ato internacional em estudo, portanto, cobre uma 
área específica do relacionamento Brasii~Bulgária. Eé_da 
maior impóftância para o setor de transportes. 

Opinamos, portanto, pela aprovaçãO do presente pro-
-- jeto_de Decreto Legislativo. --- -

SaJa da Comissão; 27 de outubro de 1983. -Benedito 
Fe.Teira--; PreSfdênfe. - Luiz· Cavalcante, Relator. --He
liO -~ueiros -:_ Ã~onso C~margo - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 149, DE 1984. 
Da Comissilo de Economia 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
O Acordo sobre Navegação Marítima Comercial

Brasii~Bulgárta;- ass"iriãdo em SOfi"ii, a 19 de" agosto de 
1982- segun_do palavras da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores pre~ 
vê a prestação de assistência mútua, com vistas ao esia~ 
bele_cimento de contatos mais amplos entre os organis
mos das Partes Contratantes responsáveis pelos resiiecti
vos setores de transportes marítimos e o encorajamento 
à partíd[)ação de navios de bandeira e búlgara no trans~ 
porte entre os dois países. 

O texto do doCumento em eXame desdobra~se em 20 
artigos e obedece, genericamente, aos padrões observa
dos nos acordos congéneres firmados pelo Brasil, nos úl
timos anos. As normas de procedimento e as cautelas in
cluidas nos diferentes itens do instrumento estão em per
feita cãrisOnância com o propósito nec_essãriO--de preser~ 
var, sem riscos, nossos interesses, iiiclusive o de criar no
vos canais para o relacionamento externo. 
-o-Acordo ora examinado, como tantos outros firma

dos pelo Brasit, corresponde, do ponto de vista de nossos 
objetivos. nacionais, a um protocolo_~e intenções. Sua 
negociação tradUz o bom propósito de nosso Governo, 
de criar condições favoráveis ao incremento do tráfego 
marítimo Brasil-Bulgária, abrindo perspectivas pai-a que 
se expanda o comércio na referida faixa bilateral. 

O objetivo colimado está em perfeita coincidência às 
múltiplas providências em andamento para expandir 
neste difícil momen_t_o econômico que·vivemós o comér
cio do Brasil com os demais países, diversificando mer~ 
cados e gerando novas fontes de divisas. 

Na órbita de competência deste Órgão Técnico, ne~ 
rihuma objeção Cabe ser feita ao Acordo. Opinamos, as
sim, pela sua aprovação nos termos do Projeto de Decre
to Legislativo n~> 12 de 1983. 

Sala das Comissões, 3 de maio di 1984. - Roberto 
-·campos, Presidente.- Gabriel Hennes, Relator.- Luiz 
Cavalcante- Cid Sampaio - Alban~ Franco- Octávio 
Cardoso -José Fragelli. 

PARECERES N•S 150 E 151, DE 1984. 

Sobre o Pl'ojeto de Decreto Legislativo n~" 36, de 
1983, originário da Câmara dos Deputados (n~" 26--B, 
de 1983), que "aprovQ. o texto do Acordo sobre Coo
pera:çiio Econômica e Industrial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
p.iblica Iialiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro 

--di 1982". 

PARECER N• ISO, DE 1984. 
Da Ci~missio de Relações Exteriores 

Relator: SenadÕr Nelson Carnç~!O 

}rata o -presente proJéto de decreto_ legislativo de, 
cOmO_ está amplariÍente íOformado na própfia emenda, 
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aprovar o Lexto do Acordo sobre Cooperação Econômi~ 
cil c IndUstrial entre o BrãsH e a Itâiia, celeUrado a 18 de 
outubro de 1982, em Roma. 

A proposfÇãã reslllúi. de Mensageln do Poder Executi
vo, ao Legislativo, sob nl' 049/83, tendo sido enviadit pri
meimmente à Càmara dos Deputados, onde, mercê de 
exame técnico a cargo das Comissões de Relações Exte
riores, de Constituição e Justiça e d(: Econo~ia, daQ~ela 
C3.sa, lo ii-ou-, afimil, ser aprovada em Plenário, na sessão 
de t9 de setembro de 1983. 

Vem o projeto ago-ra a esta Cãsa para revisâO, nos ter
mos do disposto no art. 134, do Regimento Comum do 
Congresso, e aqui ê distribuído, em primeiro lugar, à Co
missão de Relações ExteriOres, onde nos cabe relatá-lo. 
-Vi!rllicã---::.se, dO texto do documento trazido à apro

vação formal do Congresso Nacional (fls e fls} dos autos, 
que se trata de um acordo entre Países, com vistas à coo~ 
peração econômica e Industrial entre seus Governos, ela~ 
borado, de resto, segundo a melhor tradição de procedi
mentos de tal natureza, entre nações que se irmanam por 
làços mais fortes e duradouros do que os resultantes de 
simples colaboração no campo económico. 

E 1 como Informado no texto dQ documento e jâ anali
sado na Comissão de Economia da Câmara dos Deputa~ 
dos (fls e tls), o Acordo ora firmado na verdade apenas 
substit~i, atualizando, o Acordo de Cooperação Econô
mica de 30 de abril de 1958, entre os mesmos países. 

Por isto que, entendendo~o proveitoso tanto para o 
Brasil quanto para a Itália e, ademais, tendo em vista os 
laços que através da latinidade nos ligam ao povo italia~ 
no, manífesto-me peiã aprovação. 

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1983.- Luiz Via
na, Presidente. -Nelson Carneiro, Relator. -Gastão 
MUller- ItaDuar Franco- Roberto Campos --Lourlval 
Baptista - Saldanha Derzi - Guilherme Palmeira -
Octávio Cardoso. 

PARECERES N• 151, DE 1984. 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
Pela Mensagem nv49, de 1983, o Senhor Presidente da 

República submente à apreciação do Congresso Nacio
nal, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, texto 
do Acordo sobre Cooperaçiio Econômica e Industrial 
entre os Governos brasileiro e italiano, celebrado em 
Roma, a 18 de outubro de 1982. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Re
lações Exteriores sobre a matéria esclarece que o instru
mento em referência substitui o Acordo de Cooperação 
Econômica, de 30 de abril de 1956, e tem por objetivo 
criar condi_ções propícias para o incremento da coope
ração econômica e industrial entre os dois países. Para 
viabilizar a funcionalidade do Convênio, ê estabelecida a 
Comissão Mista_ lntergovernamental de Cooperação 
Econômica e Industrial entre o Brasil e a Itália. 

O texto do Acordo, de 7 artigos, obedece à forma pa
drão dos documentos do gênero, não envolve compro
missos ou restrições que contlitem com os nossos interes
ses e sua finalidade maior consiste, justamente, em acio~ 
nar contatos e estímulos que aumentem, no possível, o 
intercâmbiO Brasii-Itâlia na área econômica-industriat. 

Bmsil e Itália são velhos parceiros no comércio e na 
indústria, fato que se explica por circunstâncias ligadas à 
tradição histôrica e por possui rem os dois países, de al
gum modo, economias complementares. 

Observe-se, a propósito, o imensci contingente de po
pulação brasileira que descende das grandes levas de imi
grârites Italianos que aqui apartaram no século passado e 
nó princípio deste século. Acrescente-se, também, a esse 
fato, de natureza demográfica, duas recentes presenças 
italianas de grande significaç-d.o, em termos de transfe~ 
rência de tecnologia e de criação, no Brasil, de uma linha 
de produção industrial de alto nível: a indústria FIAT de 
au~omó~~*· em pleno funcionamento na periferia -de 
Belo Horizonte, e o convênio industrial estabeleCido com 
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a EMBRAER que permite a fabricação, no Brasíl, de so
fisticados modelos de aeronaves desenvolvidos na Itãlia. 

Oportuno se nos afigura, do ângulo de nOssos interes
ses na área econômica e tecnológica, a aprovação e ime
diata dinaminazação do intercâmbio previsto no Acor
do. 

Somos, asslm, neSSa- Ordem de idéiits, pela· ap-rov:iÇãO 
do Acordo sobre Cooperação Económica e Industrial 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Italiana, celebrado em Roma, a 
18 de outubro de 1982, nos termos do PDL nl' 36(83. 

Sala da Comissão, 3 de maio de 1984. - Roberto 
Campos, Presidente. - Gabriel Hennes, Relator - AJ
bano Franco - José Fragelli - Cid Sampaio - Luiz Ca
valcante. 

PARECERES N•s 152, 153 E 154, DE 1984 

Sobre o Projeto-de Decreto Legislativo n~' 17, de 
1983 n9 20~B, de 1983~CD), que aprova o texto do 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Gover
no da República Federativos do Brasil e o Governo da 
República do Equador, celebrado em BrasOia, a 9 de 
fevereiro de 1982". 

PARECER N• 152, DE 1984 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Enéas Faria 

Corri a Mensagem n~' 4!9, de 1982, o Senhor Presiden
te da República, atendendo ao disposto nO artigo 44, in
ciso J, da Cons_tituição Federal, submete à apreciação-do 
Congresso Nacional o texto do Acordo Básico de Coo
peração Técníéa entre o Governo do B"rasil e -do Equã
dor, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982, por 
ocasião da visita do Presidente Osvaldo Hurtado. 

O refeiiôo áCOrdo inclui-se nos chamados "Acordo 
Quadro", Cm que ambos os Estados visam a sistematizar 
e se adequarem aos planos de política de desenvolvimen
to nacionais, enumerariàO as m-Oâalídã-des pelas quais a 
cooperação deverá ser implantada, indo desde o inter
câmbio de informações e de consultores, atê à organi
zação de seminários, estágiOS e à implantaÇãO de proje
tas conjuntos em ãreas que sejam de interesse comwn. 

O presente Acordo tem seu fundamento básico no 
Tratado de Amizade e Cooperação firmado por ambo-s 
os Estados. 

Neste, a cooperação técniCa é o objetivo maiOr como 
complemento de desenvolvimentos económicos e SOcfaiS 
nacionais. 

O -a-rtigo II resSalta a tipicid-ade dessa cooperação co
mo: 

a) permuta de informações, por ·corresporidéncia e 
através da cessão de matirlal técnico-infOrmativo e-
bibliográficO; 

b) formação e aperfeiçoamento profissional, median
te realização de cursos e programas de visitas ou estágios 
de especialização; 

c) implementação de projetas conjuntos em áreas que 
sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de técnicos e consultores; 
e) organização de seminários, simpóSiOs ·e Corl(erêil~ 

cias~ 

í) envio de equipamentos e ma terias necessários à rea
li.wção de projetas específicos; e 

g;) qualquer outra forma de cooperaçã-O que vier a ser 
acordada entre as Partes Contratantes. 

Quanto à execução das medidas previstas na letra ·"g", 
acima transcrita, ver-ifica-se_ que os programas e projetas 
de cooperação técnica referída no presente Acordo serão 
objeto de Ajustes Complementares, os quais serão ce
lebrados em estrita observância de disposições legais, 
sobre a matéria, vigente em cada País, e que collterào- as 
especificações relativas a objf:tivos e procedimeritoS -de 
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exÇ-cução de tais pràgramas e pi'ofetos, bem como men
cionarão a duração, as entidades executoras e as obri
gações, inclusive fin-ailCeira, r~pectivas, confOfme.esiã 
grafado no seu artigo III. 

Na análise pormenorizada que fizemos no texto do 
pr~Se!)te acordo, nada encontramos que nos levasse a 
contraditar o Acordo. Pelo contrário, tfat<i~se-~_lJlJl QQ
CUnlento calcado no princípio da reciprocidade absoluta, 
cujo praZo, ·em princípi_Q, serã de 5 (CfnCo)_~noS,~-Sendo 
aut~maticamente renovável por períodos idênticos e S!l
cessivos •. desde que UIJla.P.as partes não resolva denunciá
lo. Assim somos pela aprovação da matéria, na forma 
como se encontra no Projeto- _de Decreto Legislativo nl' 
17, de 1983. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1983.- Salda· 
nha Derzi, Presidente em exercício.- Enéas Faria, Rela
tor. - Álvaro Dias - Lourival Baptista - Guilherme 
Palmeira - Amaral Peixoto - Octávio Cardoso - José 
Fragelli - João Calmon. 

PARECER N• 153, DE 1984 
Da Comissão de Educação e Cultrifa 

Relator: Senador Gastão Müller 

Nos termos do preceituado no artigo 44, inciso I, da 
ConStituição, o Senhor Presidente da República, por 
meio da Men~agem _nll 41~! de 1982, submete à apre· 
ciação do Congresso_Nacional o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica- entre o Governo" do Brasil e do 
Equ~dor, celebrado em Brasí!ia, a.9 de _fçvereiro d~ 1982, 
por ocasião da visita do Presidente Osvaldo Hurtado. 

Em-SUa Exposição de Motivos ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, o Ministro Interino do 
Estado das Relações Exteriores diz que: "o referjdo 
AiO!d:O visa à sistematizar e a intensificar a cooperação 
Íê_c-Õica entre os dois países adequando-a aos respectivos 

-planos de políticas de desenvolvimento nacionais, como 
apoio complementar aos esforços internos para atingir 
objetivos de desenvolvimento econômico e social". 

Assim, o documento assinado enumera as modallda
des pelas quais a cooperação deverá ser implementada, 
ind_o, desde o intercâmbio de informações e de consulto
res, atê a organização de seminários, estágios e_ à implan
tação de projetas conjuntos em áreas que sejam de inte
resse..comum. 

Esse Acordo foi assinado por ocasião da visita do Pre
sldente do Equador, Sr. Osvaldo Hurtado, _ao Brasil, e 
determina entre outras as seguintes providências: 

a) pefmuta cte. informações, por correspondência e 
através da_ cessão de material técnico-informativo e 
bibliográfico; --_ · 

b) -formaÇão e aPer"feiçoamento pro.nSSio"n-ãi, rU~dian
k:r-eatizã.ção de Cl:lrsos e progr1:1mas de visitas ou estágios 
de especialização; 

--c) implCmeitlação de projetas conjuntOS-em áreas-que 
sejam de_ interesse comum; 

d) intercâmbio de técnicos e consultores; 
e) organizaçãO de seminários, simpósios __ .e Conferên

cias; 
f) envio de equ-ipameritos é materlas neCessários à rea-

liza-r;ão de projetas específiCOS; e -
g) qualquer outra forma -de cOoperação que Vier a ser 

acórdada entre a.S-ParteS-Conúatantes. - - ·-

Assim, no que tange ao mêrito do Acordo, vemos que 
se trata de um texto programático, por meio do qual os 
Estados manifestam o intuito de c_o_operação mútua para 
o ajuste de seus. respectivos planos e políticas de desen· 
volvimento econômico e social. 

o __ documento examinado é semelhante a muitos ou
tros examinados, que mereceram aprovação desta Co· 
missã~; e enteridemos que?erá ~~grande interesse para_o 
desenvolvimento dos países contratantes. 
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IstO posto, somos por sua aprovação, por considerá-lo 
justo e oportuno, nos termos do projeto de decreto legis
lativO· Sob ex:ame. 

Sala dã Comissão, 28 de novembro de 1983.- João 
Calmon, Presidente.- Gastão Müller, Relator.- Euni
ce Michiles - Passos Pôrto - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 154, DE 1984 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Albano Franco 

De cOnfonnidade com o que dispõe o art. 44, inciso J, 
da Constituição, o Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o texto do 
Acordo Básico de Cooperação Têcnica entre o Governo 
do Brasil c do Equador, celebrado em Brasília, a 9 de fe
vereiro de 1982. 

Informa a Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Relações Exteriores ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, que o Acordo foi assinado por ocasião da visita ao 
Brasil do Presidente do Equador, Sr. Osvaldo Hurtado. 
E tem por objetivo sistematizar e intensificar "a coope
ração técnica entie os dois países, adequando-a aos res-
pectivos planos de política de desenvolvimento nacio
nais, como ~paio complementar aos esforços internos 
para atingir objetivos de desenvolvimento econômico e 
social". 

-Entre as determinações presentes no texto do Acordo, 
figuram as seguintes: 

l -os programas e projetas de cooperação têcnica se
rão objeto de Ajustes Complementares entre as Partes~ 

2 - as Partes poderão sofiC"itar o financiamento e a 
particip<içào de organismos internacionais para a exe
cução de programas e projetas; 

3 - os dois países facilitarão, em seus respectivos ter
ritórios, a entrada e estada de técnicos e consultores; 

4 --=serão assegurados a estes técnicoS e consultores o 
apoio logístico e facilidades de transporte, alojamento, 
manutenção, informação e trabalho requeridas para o 
cumprimento de suas funções específicas; 

5 - aos ·técnicos e consultores bem como aos 
membios de sua família imediata, quando exercendo 
suas funções no território da outra Parte, serão concedi
das facilidades, tais como: visto oficial grátis, ·is-ênção de 
irtiposto:r;-repatriação em época de crise e imunidade de 
processo legal por palavras faladas ou escritas e por to
dos os atas praticados no exercício de suas funções. 

O arL II do Documento examinado dispõe que "a 
cooperação técnica entre as Partes Contratantes poderá 
assumir as seguintes modalidades: 

ay-permtifa -de informações, por correspondência e 
atraVéS de cessão de material técnico-informativo e 
bibliográfico; 

b) formação e aperfeiçoamento profissional, median
te realizaç-ão de cursos e programas de visitas ou -estágios 
de especialização; 

c) implementação de projetas conjuntos em âreas que· 
sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de técnicos e consultores; 
e) organ_izaç~o de ~e~inários, simpósios e conferên

cias; 
f) envio de equipamentos e materiais necessários à 

realização ·de pràjetos específicos; 
g)- qualquer outra forma de cooperação que vier a ser 

acOrdada entre as Partes Contratantes. 
·-arãsil e EqUador, apesar da distância que os separa em 

terriios de pOpulação, de extensão territorial e de poten
cialidade económica lacto sensu, são países que têm, pelo 
menos, uma linha de evidente interesse comum. Refiro
me à exP,loração do petróleo, de que o Equador jâ ê pro
dutor em elevada escala e cujo aumento de produção 
vem constituindo, nos últimos anos, uma das metas prio
ritárias do esforço desen.volvido pelo Governo brasileiro 
atravéi __ da PETROBRÃS. 

Sem dúvidas, lucraremos, ambos- Brasil e Equador 
- intercambiando informações e especíalistas, nesSa im-
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portantíssima área que compreende a coinplexa e sofisti
cada tecnologia do petróleo. E é de presumir que a coo
peração estreita nessa área vai sugerir e geiá.r, tambêm, a 
cooperação em outros diversos campos, considerada a 
unidad_e_que caracteriza, em termos globais, os setore-s 
científico e tecnológico de qualquer país. 

Do ângulo de análise que diz resPeito a esta ComisSãõ 
de Economia, cabe ressaltar as óbivas vantagens que ad
virão para o interesse brasileiro - com vistas, inclusive, 
ao possível incremento às n"ossas relações comerciais 
com o Equador - dá ênfase que o ACOfâo -eXãffiiriado 
viabiliZará na faixa di-Seu objetivO-específico. 

Na linha do exposto, opino pela aprovação do Acordo 
BásicO de_ Coopei-ação Brasil-Eq-uador, nos termos do 
que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo nQ 17, de 
1983. 

Sala dus Comissões, 3 de maio de l9S4. - Roberto 
c'ampos, Presidente -Albano Franco, Relator - José 
Fragelli - Luiz Cavalcante - Cid Sampaio - Octávio 
Cardoso. 

PARECERES N•s. 155, !56 E 157, DE 1984 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ 29, de 
1983 (n9l1-B, de 1983, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o texto do Tratado de Nairobi sobre 
Proteçilo do Símbolo Olímpico, conclufdo em Nairobi 
a 26 de setembro de 1981". 

PARECER N• !55, DE 1984 
Da Col:nissilo de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lourival Baptista 

Nos termos do preceituado no artigo 44, inciso I, da 
COnstituição, é o Congresso Nacional chamado a·opinar 
sobre o texto do Tratado de N airobi, sobre Proteção do 
Símbolo Olímpico, concluído em Nairobi, a 26 de se
tembro de 198l. 

A matéria se faz acompanhar de ExpOsição de Moti
vos da Chancelaria Nacional na qual é explicado que o 
ajuste tem 'por objetivO-eviüir que o "Símbolo Olímpico" 
seja registrado como marca comercial ou mesmo que ve
nha a ser utilizado com propóSíl:Os comerciais. t salien
tando que preceito de tal naturezajã se encontra inseri"do 
na Carta do Comitê Olfmpico Internacional, subscrita 
pelo nosso País. 

Segundo se relata, os setores competentes dos Minis-
térios das Relações Exteriores, Educação e Cultura e Ins
dústria e ComérCio se pronunciaram favoravelmente à 
medida, destacando inclusive o interesse e a importância 
em associar-se o Brasil à iniciativa. 

A obrigação fundamental instituída para os signaw 
tãrios, pelo artigo 19 do texto ora examinado, é a de proi
bir tanto o registro como a Utilização para fins- comer
ciais de todo e qualquer sinal que contenha o Símbolo 
Olímpico, tal como definido no Anexo. Caso o registro, 
inadvertidamente, venha a ser concedido, as autoridades 
competentes adotarão as medidas cabíveis nO sentido de 
invalidá-lo. 

O artigo Subseqüente trata das __ exceções à supra men
cionada regra. Em primeiro lugar é inaplicável o preceito 
restritivo relativamente àqueles registras concedidos até 
a entrada em vigor do presente tratado. Em segundo lu
gar, considera-se igualmente inefiCaz- a proibição no que 
tange pessoas ou empresas que -venham fazendo uso 
contínuo, com finalidades comerciais, do aludido símbo
lo, antes da ratificação do texto em apreço. Em terceiro 
lugar, tem-se por suspensa a obrigação dos Estados du
rante os períodos "em que não exista nenhum acordo em 
vigor entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê 
Olímpico Nacional" no que se refere às condições segun
do as quais possam ser concedidas autorizações para uso 
do símbolo olímpico, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedio li) 

Visando evitar um-- eVentual conflito entre as obri
gações decorrentes de a tos internacionais firmado_s _com 
t~rceiros, es.tipula-se que a restrição ao uso do questiona
do símbolo não será aplicável: 

·•~ .. -as marCas cujo registro tenha efeito riãQUeie 
Estado em--fU.nÇã() de um registro feito sob uin trata
do do qual aquele Estado seja parte." 

"As disposições regulamentares contídas no convênio 
não prejudicarão nem restringirão os compromissos aSsiw 
nados por cada parte contratante em razão de união 
aduaneira, zona de livre comércio ou outro qualquer 
agrupamento regional ou subwregional. 

Poderão aderir ao texto: 
-Os Estados membros da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual; 
-Os Estados membros da União Internacional para 

a Proteção da Propriedade Industrial; 
-::...:..:.Os- Estados membros das Nações Unidas ou d;; 

qualquer de suas agências especializadas. 
Cumpre, por derradeiro, destacar o fato de permane

cer franqueado o uso do símbolo para o exclusivo fim de 
divulgar informações sobre as atividades promovidas 
pelo Comitê Olímpico. 

Entendemos que a previsão normativa cOntida no tra
tado subjudice é salutar e merecedora de_encômios. Tem
se em mira.o estabelecimento de uma disciplina normati
va para o uso do símbolo olfmpico sem contudo atingir 
situações consolidadas pelo decurso do tempo. t:. a todos 
os títulos oportuno que se procure evitar um desabusado 
uso da mundialmente conhecida marca de sorte a 
vinculá-la exclusivamente ao seu precípuo .fim que é o de 
evoc<!-r a união e o congraçamento dos povos sob a égide 
da competição esportiva. 

Ante o exposto e nada havendo que possa ser oposto à 
matéria no âmbito regimental desta Comissão, opina
mos pela sua aprovação na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo n~' 29 de 1983. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1983. - Sit.lda
nha Derzf Presidente em exercício. - Lourival Baptista 
Relator. - Álvaro Dias - Enéas Faria - Guilherme 
Palmeira- AMaral Peixoto- Octávio Cardoso- José 
Fragelll - João Calmon. 

PARECER N• 156, DE 1984 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Gastão Müller. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos 
termos do preceituado no artigo 44, inciso I da Constiw 
tuição Federal, submete à apreciação do Congresso Na~ 
cional o texto do Tratado de Nairobi, sobre Proteçào do 
Símbolo Olímpico. concluído em Nairobi, a 26 de se
tembfO de 1981. 

Em sua Exposição de Motivos ao Senhor Presidente 
da República, o Ministro de Estado das Relações Exte
riores diz que: 

"No d!a 15 de dezembro de 1982, o Embaixador 
do Brasil em Nairobi assinou, "ad referendum" do 
Congresso Nacional, o Tratado sobre Proteção ao 
Sí_mbolo OHmpico, adotado naquela Capital, no 
âmbitO da Organização Mundial da Propriedade In
telectual (OMPI), a 26 de setembro de 1981. 

Nos termos do referido Tratado, os país_es signa
tários se comprometem a não _re@strar corno marca 
comercial qualquer signo que contenha o Símbolo 
Olímpico, em parte ou no todo, nem permitir a sua 
utilização com propósitos comerciais_. Essa n·orma, 
de resto, encontra-se expressa na Carta do Comitê 
Olímpico Internacional, do qual o Brasil é membro, 
e seria agora consagrada em um instrumento jurídi
co internacional de alto nível. 
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· O íriit'áâO prevê ainda- exceções a essa regra geral 
anteriormente mencionada ao avalizar o direito ad

-quiridO das ·marCãs comerciais contendo o Sim bolo 
Olímpico que tenham sido registradas ou cujo pro
cesso de registro tenha sido iniciado antes da entra
da em vigÕr daquele Tratado. 

O Tratado sobre Proteção ao Símbolo Olímpico 
teve seu texto examinado pelos setores competentes 
dos Ministérios das Relações Exteriores, da Edu
cação e Cultura, bem como da Indústria e do Co
mércio, os _quais unanimemente se pronunciaram 
em favor da importância e do interesse do Governo 
brasileiro em associar-se àquela iniciativa." 

Assim o reconhecimento do Símbolo Olímpico como 
emblema.internacional não implicará em prejulzo para 
os nacionais de nenhum dos países coobrigados, uma vez 
que o Tratado ressalva o direito adquirido das marcas 
que porventura tenham sido registradas ou se encontrem 
em processo de registro até a data de sua entrada em vi
gor. 

De acordo com o artigo !Q do texto examinado, o que 
se pretende é proibir tanto o registro como a utilização 
para fins comerciais de todo e qualquer sinal que conte
nha o Símbolo Olímpico, tal como definido no Anexo. 

- No que tange ao Mérito do AcorCfO:-achamos que a 
insígnia do Movimento Olímpico internacional deve ser 
preservada na sua simbologia original, evitando-se o seu 
uso indevido, capaz de descaracterizá-la e vulgarizá-la, 
uma vez que representa a união dos povos através do es
porte. 

Isto posto, e por considerar o Acordo em exame justo 
e oportuno, somos Q.or sua aprovação, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo sob exame. 

Sala das Comissõs, 28 de novembro de 1983, -João 
Calmou Presidente,- Gastão Miiller Relator.- Eunice 
Michiles - Passos Pôrto - Aderbal Jurema. 

PARECER N• !57, DE 1984 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República, no cumpri
mento de disPositivo constitucional, submete à elevada 
consideração do Congresso Nacional o texto do T,ratado 
de Nairobi, sobre Proteção do Símbolo Olímpico, con
cluído em Nairobi, a 26 de setembro de 1981. 

O Tratado de Nairobi, sobre Proteção do Símbolo 
Olímpico, adotado em Nairobi, em 26 de setembro de 
198 I, pelo Brasil, obriga-o a recusar pu invalidar o regis
tro coffiO marca e de proibir, por meio de medidas ade
qUadas, o uso, como marca ou outro emblema com fina
lidades comerciais, de qualquer sinal que consista no 
sfmbolo olímpico ou que o contenha, exceto por meio de 
autorização do Comité Olímpico Internacional. 

A definição da representação grãfica- do Símbolo 
Olímpico, -é a seguinte: 

"O Símbolo Olímpico consiste em cinco anéis en~ 
trelaçados, nas cores azul, amarelo, preto, verde e 
vermelho, dispostos nessa ordem da esquerda para a 
direita. Consiste unicamente nos anéis olímpicos em 
uma só cor ou em cores diferentes." 

Quanto à adesão do Brasil ao referido Tratado, o Se
nhor Ministro _de Estado das Relações Exteriores escla
rece que, "nOs termos do referido Tratado, os países sig
natários se comprometem a não registrar como marca 
comercial qualquer signo que contenha o Símbolo Olím
pico, em parte ou no todo, nem permitir a sua utilização 
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com propósitos comercm1s. Essa norma, de resto, 
encontra-se expiessa na Carta do Comitê Olímpico In
ternacional, do qual o Brasil é membro, e seria agora 
consagrada em um instrumento jurídico internacional de 
alto nível". 

Afirma ainda que o.Tratado prevê exceções a essa ·re
gra geral anteriormente mç_ncio_nada ao avaHzar o direito 
adquirido das marcas comerciais contendo o Símbolo 
Olímpico que tenham sido registradas ou cujo processo 
de registro tenha sido iniciado antçg_ da entrada em vigor 
daquele Tratado. 

O Tratado sobre Proteção ao Sfmbolo Olímpico teve 
seu texto examinado pelos setores componentes dos Mi
nistérios, das Relações Ex.teriõre-s, da Educação e Cultu
ra, bem como da Indústria e do Comércio, os quais umi
nimemente se pronunciaram em favor da importância e 
do interesse do Governo brasileiro em associar-se àquela 
iniciiltiVa. -

Do que se expõe, observa-se que a adesão do País ao 
tratado_de Nairobi vem ao encontro dos nossos interes
ses, na medida em que somos membro do Comitê Olím
pico Internacional e o fato de nos comprometermos a 
não registrar coino marca comerciar qualquer- signo que 
contenha o Símbolo Olímpico, nenhuma implicação sig
nificativa irará para as nossas atividades comerciaiS. 

Assim sendo, somos pela aprovação do texto do Tra
tado de Nairobi sobre Proteçào do Símbolo Olímpico, 
concluído em Nairobi, a 26 de setembro de 198I;na for
ma do Projeto de Decreto Legislatiyo nq 29/83.-

SaJa das Comissões, 3 de maio de 1984. - Roberto 
Campos, Presidente -Fernando Henrique Cardoso, Re
lator - Albano Franco - José Fragelli - Cid Sampaio 
- Luiz Cavalcante - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A _Presidên~_ 
cia comunica ao Plenári_o que o Seniador Marco Maciel 
participará, a -convite-do governo colombiano, da Reu
nião de Informática e Soberania: A Informática, uma es-
tratégia para a Integração Regional - que se realizará 
em C ali- Colômbia, no período de to a 12 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sobre a 
Mesa projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1q-Secretário. 

É lid_o o segui_nte 

PROJETO DE LEI DO SENAD<f N• 62, DE 1984 

Habilita as microdestilarlas de· álcool para. fins 
carburantes a participarem dos progr.amas oficiais de 
financiamento, libera a comercializaçio da respecdva 
produção, e dá outras providências. 

O Congresso N acioilal decreta: 
Art. J9 As microdestilarlas de álcool, assim conside

radas as unidades produtoras de álcool para fins carbu
rantes, cuja capacidade de produção se límite a 5.000 
(cinco mil) litros diários, instaladas em qualquer área do 
território nacioria\, desde que oficialmente registradas, 
estão habilitadas a participar dos programas oficiais de 
financiãmento destinados ao setor produtor de álcool. 

Art. 2q Atendidas, na produção de álcool dessas mi
crodestilarias, as normas oficiais de controle de qualida
de, é Hvre a comercialização do respectivo produto. 

Art. 3q O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei no prazo de 9(f-diils. 

Art. 4q Esta Lei entra cm v-igor na· data de sua publi
cação. 

Art. 5q Revogam-se as- disposições em coõtrârio. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

Justificação 

Estudo publicado pela Embrapa- Empresa Brasilei
ra de Pesquisa Agropecuária (Avaliação Téénica e·Eco
nômiCa do FuncionamentO àe Mrc-rÕdeStflarias, :ikasília 
-DF, 1983), no que afirma ser a microdestilari~ "uma 
unidade simplificada em relação às destilarias c_onven
cionais", arãsta igualmente a idéia de que seja simples 
miniatura desSaS, de vez que "feiram desenvolvidos equi
pamentos de concepção específica Para o trabalho nas 
pequenas unidades". 

Ao lado disso, considerando a aplicação de recursos 
financeiros; a mesma fonte aduz que "a microdestilaria 
necessita investimentos iniciais, por litro de álcool pro
duzido, cerca de trêz vezes menores do que as grarides 
destilarias". 

A experiência, teórica e empresarial, tem demonstrado 
que o abastecimento das microdestilarias de matérias
primas, cana-de-açúcar e outras, apresenta outra vanta
gem importante, um menor preço de transporte (com 
efeitos sobre o equipamento disponível para tanto). 
Acrescente-se que, se a safra coincide _com qualquer 
período de chuva, bem mais fácil é carregar uma unidade 
de pequeno porte. sem descontinuar o Processo produti
vo devido a atrasos ou interrupções na chegada da 
matéria-prima. 

Apesar dessas características favoráveis das microdes
tilarias, elas não estão abrangidas pelos financiamentos 
oficiais. Os empreendinientos não-governamentais hoje 
em funcionamento decorrem da aplicação de recursos 
próprios dos empresários, enquanto os projetas de maior 
capacidade produtiva estão, desde o inicio, enquadrados 
no Programa Nacional do Álcool - PROALCOOL. 
Sem dúvida alguma, essa diferença de tratamento merece 
reparos, na medida em que inúmeros fafOres convergem 
no sentido de pelo menos equiparar, em termos de efi
ciência econômica, os diversos tipos de destilarias de ál
cool. 

Outras especificidades distinguem também as micro
destilarias. Em primeiro lugar, a pequena produção des
_s~s pode ser utilizada para consumo própr-io de ·empre
sas, rurais ou não, em proporção bem superior àquela 
auto-aproveitada pelas destilarias de maior porte. Em lo
calidades afastadas dos grandes centros, essa possibilida
de avulta, havendo também que considerar o contrário 
disso, a existênCia de excedentes. 

A solução para esse problema, atendidos os critérios 
de controle de qualidade, acreditamos, é viabilizar a ven
da desses excedentes diretamente ao mercado. 

Assím sendo, torna-se indispensável a aprovação das 
medidas consubstanciadas no Projeto, uma vez que elas 
representam elevado interesse social e econômico. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1984.- Gastio MUller. 

(Às Comissões de Constituição e Jusiica. de Eco
nomia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O Projeto 
lido será publicado e remetido às comissões componen
tes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Sei1ador Helvídio Nu

nes, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. HELVIDJO NUNES (PDS - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Transcorreu anteontem, 5 de maio, o Dia das Comu
nicações. Menos para servir aos administradores e mais 
para prestar uma homenagem, e para exaltar a verdade, 
busquei, junto aos que me podiam prestar esclarecimen
tos seguros, dados para focalizar um dos aspectos do 
problema· das comunicações que mais de perto interes
sam hoje ao desenvolvimento do País. 
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Aliás. Sr. Presidente e Srs. Senadores, se procurarmos 
na Administração Pública um setor que tenha obtido 
realce, se nóS buscarmos na Administração Pública uma 
áiea que tenha alcançado um desenvolvimento inusita
dO, este selOf é exatamente o das comunicações-. 

O meu Estado ingressou, ainda que engalinhando, na 
âr-ea das comunicações a partir de 1970, quando, ap6s es
forço da administração local pôde chegar a Teresina, 
através de repetídoras, a imagem produzida pela televi
são do Ceará. De t 970 a esta parte, o progresso tem sido 
extraordinário, e tudo indica que a partir de agora esse 
progre-sso passará por Úm processo de aceleração, uma 
vez que, segundo os dados que busquei em fontes mere
cedoras de crédito e que vou transmitir a esta Casa, a 
partir de 1985 o Brasil terá o seu satélite próprio; o seu 
satélite doméstico. 

_Durante muitos anos engenheiros da TELE BRÁS e, 
principalmente, da EMBRATEL analisaram exaustiva
mente a conveniência de se colocar em órbita um satélite 
destinado às Telecomunicações no território nacional. 

As opiniões divergiram no início dos estudos. Muitos 
admitiam que aS-fedes ierf-estres da-E"MBRAT-EL, con
venientemente ampliadas, poderiam dispensar o uso do 
satélite. Entre_tanto, o grande avanço da tecnologia trou
xe _extraordinária segurailça ná funcionãmento das co
municações espaciais e a redução progressiva de seus 
custos. As estações que operam em terra - denomina
das "Estações Terrenas"- foram grandemente simplifi
cadas, tanto aquelas dedicadas à telefonia como as desti
nadas apenas à recepção de televisão. 

Hoje não resta qualquer dúvida de que em países de 
dimensões territoriais, como q Brasil, o satélite domésti
co constitui solução importante para complementar as 
redes de telecomunicações de superfície. 

Desde 1974 o Brasil utiliza satélite para telecomuni
cações com a Amazônia. O sistema ainda hoje adotado 
serve-se de canais alugadOs à INTELSAT, organização 
internacional que dispõe de satélites da qual o Brasil é 
sócio. A análise do crescimento do tráfego indica que 
brevemente o custo dos aluguéis justificará, de um ponto 
de vista puramente econômico, a utilização de um satéli
te próprio para as telecomunicações no território brasi
leiro. 

Depois de prolongados estudos, o Presidente da Re
pública, em fevereiro de 1981, aprovou Exposição de 
Motivos do Ministério das Comunicações propondo es
tudos com o objetivo de lançar um Satélite Doméstico 
brasileiro. 
-Constituiu-se, em conseqüência, comissão no âmbito 

do Ministério das Comunicações encarrega-da de: 
- Discuti_!' detalhadamente as especificações do satéli

te: 
- Fazer a pré-seleção dos concorrentes; 
- Realizar cantatas com as organizações capazes de 

lançar o foguete portador do satélite, _e tomar todas as 
providências complementares necessârias à instalação do 
satélite brasileiro. 

A comissão do Ministério das Comunicações teve o 
respaldo de outra comissão, mais ampla, organizada 
com representantes de diver~os Ministérios e das Forças 
Armadas, e em outubro de 1981 terminou a fase de pré
seleção, sendo em janeiro de 1982 apresentadas as pro
postas comerciais definitivas: Os conta tos com a NASA 
e a ARIANESPACE, também realizados em fins de81 
tiveram em vista obter reservas para o lançamento d~ 
primeiro satélite no início d_e 1985. 

Durante o ano de 1982 foi decidida a adjudiç_açã_o da 
fabricação do Satélite Doméstico ao consórcio de firmas 
liderado pela SPAR canadense, bem como o lançamento 
do foguete à ARIANESPACE. 

A análise de preços depende de várias hipóteses:desti
nadas a homogeneizar as condições das propostas, a fim 
de torná-Ias comparáveis. A combinação da fabricaçãb 
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do satélite pela SPAR e o lançamento do _foguete pela 
ARIANESPACE, resultou num valor de US$ 160 mi
lhões. 

Em junho de 1982 foram assinados contratos de (orne
cimento e lançamento de dois satélites de comunicações, 
entre a EMBRATEL e os fornecedores selecionados. 

O contrato de lançamento teve o valor de US$ 58 mi
lhões mais USS 14 milhões de seguros. 

Em julho de 1982 foram assinados os contratos de fi
nanciamento, bem como os de contrapartida comercial. 

De resto, a EMBRATEL vem cumprindo extenso pro
grama de treinamento de seu pessoal, que terá parte ati
va já na operação do controle das operações do lança
mento do foguete e colocação do satélite em órbita. 

A EMBRATEL está instalando em Guaratiba, mu
nicípio do Rio de Janeiro, o Centro de Controle de Ope
rações do satélite, cuja conclusão está prevista para o fim 
do corrente ano. Nesse centro se instalará o ponto ne
vrálgico de toda a operação. Logo após o lançamento_ do 
foguete, na Guiana Francesa, o satélite transmitirá da
dos para três estações que farão seu acompanhamento: 
uma na Austrália, outra na Europa e a terceira em Gua
ratiba. Os engenheiros brasileiros estão realizando vários 
cursos no exterior a serem completados com treinamento 
intensiVo na Própria estação de Guaratiba. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trasmitidas estas infor
mações à Casa, concluo estas palavras enviando aplau
sos, os mais calorosos, aos homens que fazem as comuni
~ações-neste País, desde o mais humilde servidor ao Mi
nistro das Comunicaçõis,--em- ilorrie de qüem ·saúdo tOaa 
a famflia das comunicações no Brasil. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-:-- Quero regis
trar as minhas escusas ao nobre Senador Alberto Silva; 
por um equívoco concedi a palavra ao nobre Senador 
Helvídio Nunes, já que não havia visto S. Ex• no Ple
nário. 

Concedo a palavra ao nobre Senaor Hélio Gueiros. 

O SR. HtUO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A Nação tomou conhecimento meio -surp-resa, para 
não dizer estarrecida, de um pronunciamento do emi
nente ex-Presidente da Repóblica General Emílio Gar
rastazu Mêdici; que concedeu, contrariando seus hábi
tos, uma entrevista em Porto Alegre à imprensa brasilei
ra. 

Até então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o_ ilustre ex
Presidente do Brasil estava -comportando-se com dis
crição exemplar, elogiada por todos. S. Ex• preferia sem-

. pre não _opinar sobre este ou aquele, problema natural
mente para não criar obstáculos à marcha do_ desenvolvi
mento democrâtico do Brasil. Desta vez, porém, não sei 
se sob a influência física dp Sr. Deputado Paulo Maluf, 
que estava bem perto de Sua Excelência, o ex-Presidente 
Emílio Médid se permitiu comentários qrie, -eVICfiti.te
mente, em nada contribuíram para desanuviar o ambien
te trevoso do Brasil de hoje. Sua excelência falou rapida
mente, para não dizer levianamente; monossilabicamen
te, sobre tudo. Mas, embora tenha usado expressões re
duzidas e diminutas, crioU sérios problemas para o atual 
ambiente político brasileiro. Não se precisa nem comen
tar muito para relembrar apenac; que Sua Excelência cha
mou um Governador do Brasil eleito democraticamente 
pelo povo, de "bandido". _ 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
se cotejar as declarações de ex-Presidente do Brasil, a_o 
longo de toda a era Republicana a partir de De_odoro da 
Fonseca,_ nunca nenhum Presidente da República ou ex
Presidente teve a cQragem de se dirigir a um Governador 
de Estado, eleito democraticamente _e soberanamente 
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pelo povo. como 4 'bandido". No entanto, Sua Excelên
cia, Q_S_enhor ex-Presidente Emílio Médici, que estava 
num silêncio de ouro, resolveu quebrar esse silêncio Com 
uma dedaração estapafurdia, inadmissível, tan_to maiS 
quanto o ambiente em que se_ vive hoje no Brasil é em fa
vor de negociação. 

Aliás a esse respeito Sua Excelência fo"í lacônico e defi
nitivo. Não crê absolutamente_ em negociação. E _aínda 
diz mais: negOciação para quê? Parece que Sua Excelên
cia está no mundo da lua, mas não estã no mundo da lua 
porque, logo em seguida, criticando Q Presidente Figuei
redo e o Seu ·antecessor, o General Geisel, convoca o seu 
interlocutor para dizer o que é melhor; uma inflação de 
15% ou uni.a- da inflação de 230%; um índice de desem
prego. "zero" ou um índice de desemprego absurdo, 
como está- no Brasil de hoje. - - -

Deste modo se vê que o ex-Presídente Mêdici falou, 
não por ignorar certas coisas, mas conscientemente para 

_ citar mais problemas para este Brasil de Hoje. 
Sr. Presidente, não vou me alongar, nem me deter, em 

toda a desastrada entrevista do ex-Presidente Emílio Mê
dici, que se revelou o contrãrio do que ele sempre apa
rentã•l,-a-para o povo brasileiro. 

Por mais restriçõeS-qUe se fizessem ao ex-Presidente 
Emílio Garrastazu Mêdici, a verdade é que o Brasil 
achava que se tratava de homem discreto, ponderado, 
elegante, sem querer contribuir em nada para o agrava
mento da situação política brasileira. Porém, o que se 
viu, com o correr dos anos, é que Sua Excelência passou 
a adotar um comportamento totalmente estranho e se 
permitiu, nessa entrevista- ao lado do ex-Governador 
Paulo Maluf, o que não é recomendãvel para um ex
Presidente da República, tanto maiS quã.tldo S. Excelên
cia faz questão de zelar pelo seu bom nome, como exem
plo de proibidade e honradez, ele se permitiu comen
tários absolutamente impertinentes e iriconvenientes à 
realidade brasileira. 

Quero deixar aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
minha estranheza e o meu pretexto para com essa atitu
de inconveniente do ex-Presidente Emílio Médice. Sem 
querer ser deselegante, acho que Sua ExCelência perdeu 
uma ex_celente oportunidade de ficar calado. Se ele não 
pode contribuir, ou não quer contribuir, para uma so
lução pacífica-, Ordeira e democrática da atual situação 
brasneira, ele não deve, evidentemente, colaborar para 
que a situação se agrave ainda mais. 

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

O SR. Ht:UO GUEIROS - Tem o aparte o ilustre 
Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique SantUlo - Fala V. Ex• em nome da 
Bancada do nosso Partido, e eu, com muito prazer, emi
nente Senador Hélio Gueiros, associo-me a sua voz para 
repudiar as declarações do ex-Presidente Garrasiaz:u 
Médici. Foi esse homem, perante a História e a Nação, o 
responsável pelo período mais escuro de toda a nossa 
História. Na verdade, dos ditadores foi o mais ditador 
que tivemos e, dos ex-Presidentes, o mais abominável 
dos que já tivemos. No seu Governo, a imprensa foi vio
lentamente amordaçada, os jornais invadidos pelos cen
sores prévios, os meios de comunicação todos eles cer
ceados. No seu Governo, milhares de cidadãos brasilei
ros foram mortos, outros tantos expulsos do País e ou
tros mais andam sumidos atê hoje, sem que suas famnias 
saibaffi seu pa-radeiro. Foi sob o Governo desse homem 
que o Cõngresso Nacional, eSta mesma instituição a que 
pertencemos, foi mais vilipendiado, sob todos os aspec
tos, humilhado e vilipendiado durante_ mais de cinco 
anos. Não tem ele, portanto, condições de vir diante dã. 
Nação para julgar ninguém e muito menos tem con
dições morais para, mais uma vez, vir tentar vilipendiar 
sobre a honra de quem quer que seja. De modo que 
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associo-me às palavras de V. Ex' c deixo, neste aparte, 
permita-me V. Ex•, registrado o meu mais veemente re
púdio às declarações desse homem._ Tem ra_zão V. Ex•: 
teria feito ele melhor se tivesse ficado calado, se tivesse se 
mantido em silêncio, porque o Brasil não o perdoará. 

O SR. H:tLIO GUEIROS- Muito obrigado, nobre 
Senador Henrique Santillo, pelo seu depoimento autori
zado a respeito do Governo do ex-Presiderite Emflio Mé
dici. -

O Sr. Ené-as Faria- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. H:tLIO GUEIROS - Quero dizer a V. Ex• 
que, àquela época, eu trabalhava diuturnamente em jor
nal, e me lembro perfeitamente bem de que, certo dia, 
cheguei no jornal e sobre a minha banca havia uma ins
trução. expedida pela Polícia Federal, como sempre sem 
timbre, sem coisa alguma, advertindo simplesmente as
sim, como eu vou dizer textualmente, porque e_u gravei: 
"Nada sobre o General Ernesto Geisel, nem mesmo 
sobre sua atividade como Presidente da PETROBRÁS."_ 
Essa nota, essa advertência eu tive sobre a minha mesa, 
mostrando que eu não podia nem dizer que o General 
Ernesto Geisel, que seria o sucessor do Presidente Emnio 
Médici, era Presidente da PETROBRÃS._ E é esse ho
mem, ê esse Presidente que tenta invocar o testemunho 
de uma Nação que ele pensa que é desmemoriada, quan
do co.nvoca_o seu interlocutor com essas perguntas: 

. "O que é que você prefere: uma inflação de 15% 
ou 230%?" O que é que você prefere: pleno emprego 
ou 3 milhões de desempregados?" 

Por esse raciocfnio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
melhor que voltemos ao Brasil Colônia. Comparem-se 
os dados de hoje com o do Brasil Colônia, que é muito 
melhor o Brasil voltar a ser colônia de Portugal, porque, 
naquele tempo não havia inflação, naquele tempo não 
havia desemprego, naquele tempo não havia dívida ex
terna. Então, é um absurdo que um general, ex
Presidente da Repóblica, venha com esses argumentos 
tolos, pueris, fúteís, que só podem entoar perante quem 
não tenha a menor condição de raciocinar e de verificar 
realmente a ... 

O Sr. Henrique Santillo - Permite-ti1e V. Ex• um 
aparte? 

O SR. H:ti.J.O GUEIROS - ... realidade brasileira 
_nos tempos de hoje, dentro do contexto do mundo de ho
je. Ali_ãs,_ nobre- SeiuidOr Henrique Santillo, o próprio 
Líder do Governo, Senhor Aloysio Chaves, já mostrou a 
ignorância do Presidente Médici, mostranâo que ele estâ 
fora da realidade brasileira de 73, de 79, quando houve o 
problema do petróleo. Agora, se admitir- que um ex
Presidente da Repóblica não tome conhecimento âC: na:. 
da, fica alienado, e não sabe que o Brasil dos tempos de 
hoje não é o Brasil de 1970, é realmente um absurdo. 

Ouço o aparte, nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. HenriqueSantillo- Brevemente, apenas. V. Ex• 
tem inteira razão, porque mesmo admitindo-se, como a 
Nação inteira admite, a incompetência do atual Governo 
para enfrentar esta avalanche de crise que nos assoberba, 
ainda assim, é preciso convir, também, que muito disso 
que aí se encontra hoje foi plantado no período do Sr. 
Garratazü Mêdici. 

0 SR. HWO GUEIROS- Além disso, nobre Sena
dor, Henrique Santillo, além de ser o mesmo ditador do 
Planejamento e das Finanças, é preciso notar que o Pre
sidente Figueiredo, pelo menos, admite a contestação, a 
confrontação, a existência de uma Oposição. O ex
Presidente Mêdici, não, nunca admitiu iSso, sempre foi 
um homem encastelado dentro do Palácio do Planalto, 
não tomava conhecimento de coisa alguma, a não ser ou-
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vir jogos do Flamengo e do Grêmio pelo radinho de pi
lha, Mas o que acontecia nos subterrâneos dos cárceres e 
tudo m<.lis, S. Ex~ "nunca tomou conhtx..imeritO, mas O 
Brasil inteiro tomou conhecimento e não pode admitir 
que agora esse ex-Presidente venha bancar de b_onzinho, 
e ainda querer a admiração, o respeito, O louvor da so
ciedade brasHeirã. Mil vezes, mas mii vezes, mesmo, o 
Presidente João Baptista Figueiredo ao Governo nefan
do, cheio de problemas, de torturas e de perseguições de 
toda espécie do Sr. Emílío Garrastazu Médici. 

Concedo o aparte ao nobre Senador __ Enéas Faria. 

O Sr. Enéas Faria - Disse-o bein, nob-~e Seil-ador 
Hélio Gueiros, que as concjUistas havidas- nesse per-íodo 
de Jão Baptista Figueiredo não foram dádivas-Caídas do 
céu e não foram benesses distribuídas pelo Olimro, fo
ram extorquidas pela luta do povo brasileiro, forãin ex
torquidas pela luta de toda a nacionalidade. Indiscutivel
mente, as premissas de todo desastre que estâ aí foram, 
efetivamênte, pTiui.t<Ji:fU:s naquele início da revolucão. E a 
ninguém passou despercebido tudo isso. NóS sabíamos
que, enleado nos pacotes do "milagre" estavam os desa
tinos que haveriam de eclodir mais à frente, coino efeti
vamente explodiram, e explodiram para desgraça cfa po
pulação brasileira. Embora se notasse a provectude na 
entrevista que deu à televisão, embora se notasse a senec
tude na entrevista Que deu à televisão, "nada disso isenta, 
não é cxciuaentC, ne-m dimirlu-i a responsabilidade do ex
Presidente Mediei. Co-5tb1ua Taferite dó ciger-me do ·auto
ritarismo, o germe da violência, o víruS_dõ 6_bsçurantis
mo que tanto ele fez marcar no seu governo e se auto 
proclamou, e contestava ou perguntava aos repórteres, 
dizendo que no seu período não exigiu, não torturou e 
não cassou. Torturou, sim: torturou, pela angústia, uma 
nação inteira. Exilou os anseicis ni"ais-acalentados da na
cionalidade, do fundo das conscíênc1as, e cassOU; Õa -Ver
dade, toda a Nação. Toda a Nação foi cassada no obscu
rantismo do seu gorverno. MUito obrigado:- -- --

0 SR. Htuo GUEIROS- Muito obrigado, nobre 
Senador Enéas Faria. 

O Sr. Henrique S~tillo- Permite-me V. Ex•, apenas 
para dizer o seguinte: CasSOu süri. Cassou, da minha ci
dade, o Prefeito José Batista Júnior e para coloCar nó-Seu 
lugar o perdedor dás -eleições, sete meses antes, do P"aiti
do do Governo. 

O SR. H:~LIO GUEIROS- Vou provar que ele cas
sou, Senador Henrique Santillo. 

Mas, nobre Senador Eriéias Faria, eu apenas Pediria: a 
V, Ex• a retificação do termo extorquir. O povo brasilei
ro não extorquiu cOísa nenhuma. O povo brasileirO con
quistou uni direito seu, somente ele. Mas, para rriim, o 
Presidente Ernesto Geisel e o Presidente João Figueire
do, são mil vezes superiores ao Presidente Emílio Médi
ci. O Presidente Eml1io Médici não tinha nerri desCUlpa 
de dizei' que o Pais estava atravessando uma crise econô
mica e social muito séria e por isso ele não poderia abrir, 
politicamente. -Essa deSculpa S. Ex• não -teVe. NO enTan
to, o Presidente Ernesto Gcisel e o Presidente João Fi
gueiredo, embora dispondo dessa desculpa, foram sensí
veis às aspirações do povo brasileiro, e concederam e es
tão concedendo, pouco a pouco, e admitindo certas Con
quistas da sociedade brasileira. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senador Hen
rique Santillo jã se antecipou ao que eu ia diz_er-

Em primeiro lugar, quero notar que o Presidente 
Emnio Médíci, embora dê opinião sObre o-momento 
poHtico atual brasilei_ro, me parece um alienado. Obser
vem V. Ex•s., a uma. pergunta: "Como é que o Sr. vê o 
momento polítíco?"-Resposta de S. Ex~: "Eu não vejo 
nada." Outra pergunta: "O-Sr. acha que a eleição lndire
ta, hoje, é melhor para o País do que di reta'?'' Resposta: 
"Isso eu não seí se ·é melhor ou hão- ê." Outra pergunta: 
"Presidente, _como é que o Sr. vê eSsa propOSta?" "Eu 
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não vejo mais nada, meu filho." Outra pergunta: '"Como 
ê que o Sr. d~fine esses outros 10 anos?" "Eu não defino, 
minha filha." Outra pergunta; "O que aconteceu com o 
Brasil par::~ que essa dívida aumentasse tanto?': "Isso vo
cê sabe melhor do que eu"..,..... a resposta _de S. Ex•_9utra 
pergunt::~: "E qual a sua opinião sobre a emenda que o 
Governo mandou para o Congresso?" "Eu nào co
nheço." 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com meu pedi
do de perdi:io, estou usando o termo alienado não no sen~ 
tido de maluco, de louco, porque, Deus me livre, de fazer 
isso -coni S. Ex~. ati= inesmo pof(jue seria anti-regimental, 
e o PreSidente-do Senado nào admitiria. Quero diz~r que 
S. Ex~ é um ::~lienado da realiClade b-rasileira. 1:: Um ex
Presidente da Repúbllca que se dá ao luxo de falar sobre 
o momento político brasileiro, mas perguntado sobre sew 
te,_ oito coisas, diz: eu não sei nada, minha filha", "eu 
não sei nada, meu filho". Se ele não sabe nada, para que 
vai falar? Fique calado que colabora melhor com a reali-

- - dade brasileira. - - - - -

Mas, S. Ex• realmente não sabe nada, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, e é ai que eu chego ao ponto em que tO
cou o nobre Senador Henrique Santillo. S. Ex• pergunta 
ao Senador Alexandre Costa: "eu cassei alguém?" O Se
naçtor Alexandre Costa diz: "Absolutamente." Aconte
ce, -Sr.)lresidente, Srs. Senadores, que tanto o Si-. Presi
dente da Repúblíca como o seu eminente interlocutor, o 
meu dileto, querido e 1eãl amÍgo Senador Alexandre 
Costa nãO têm rãzão. ACredito atê cjue O SenadOi-"-Ale
xandre Costa tenha c_oncordado porque há certas si~ 

tuaçõe!t_em nossa vida em que um cidadão está dizendo 
uma blasfémia, um absurdo, mas se dirige a nós pergun
tando: você sabe disso, não ~abe? E nós, para não sermos 
deselegantes; não sermos Srosseiros, cOilcordamos.- Eti
acfedito que o nobre Senador Alexandre Costa, simPles
mente, nào quis ser grosseiro nem di!selegã!jfe com o 
eminente Presidente Garrastp_zu Médiêi, de modo -que 
concordou, a contragosto, com S. Ex• Porque a verdade 
é que o Sr. Emílio Garrastazu Médici cassou. Eu não sei 
dos ou tios 22 Estados, mas, no meu Estado, S. Ex• cas
sou. E eu trouxe aqui, para ilustração dos eminentes 
memb!Os desta Casa, 0 decreto de s: Ex~ o Sr. Presidente 
Em-ílio "oa!f"astazu M:b:iici cassarldo um Deputado do 
Estado do Pará, no aug~ dã: sua_administ~~çã~. E~tá ~qui 
o decreto: Sr. PrCsideil-te, -srs.~ Senadorés, de 4 de de-·" 
zembro de 1972: 

MINISttRIO DA JUSTIÇA 

DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972 

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo49,_do Ato Institu
cional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em 
vista o artigo 182 da ConstituiçãO após a audiência 
do Conselho de Segurança Nacional, resolve 

Cassar: 
O mandato eletivo estadual e suspender os direi

tos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos, do seguinte 
cidadão: 

Osvaldo dos Reis Mutram, Deputado Estadual à 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará. 

Brasília, 4 de dezembro de 1972; 1519 da Inde
p_endência. e 849 da RePUblica. --Emílio G. Médici 
-Alfredo Buzald - Adalberto de Barros Nunes -
Orlando Geisei-Jorge de Carvalho e Silva; não seí 
quem é esse cidadão. - Antô•do Delfim Netto -
Mário David Andreazza, um dos presidenciáveis de 
h.oje. L.F. Cime Lima- Jarbas G. Passarinho, mui~ 
to tneu· conhecido ... - Júlio Barata- J. Araripe 
Macedo- Mário Umos- Marcus Vinicius Pratini 
de Moraes - Antônio Dias Leite Júnior - João 
Pau_lo dos Reis Velloso - Jos~ Costa CilvaiCanti -
Hygino C. Corsetti. 
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Como agora o Presidente Médicí, como eu relatei, está 
mostrahdo que não sabe de nada, "eu não sei disso, eu 
não sei daquilo, minha !ilha, isso é com outro, minha fi
lha, isso é com outro, meu filho", está-se vendo que, 
também,_e_m 1972, S. Ex~ não sabia de nada, p9rque ele 
pensa que rião cassoU ninguém, e· cassou. E aqui estâ a: 
prova no Diário Oficial, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
do dia 5- uma terça-feira- de dezembro de 1972, com 
o decreto de cassação de um Deputado do Pará pelo emi
nente Presidente Emílio Mêdici. 

Assim, ao contráriO-do que S. Ex• diz, ele não é uma 
virge-m, em matéria de cassaÇão. S. Ex·, cometeu -o seu pe

cado de cassar. .. E me admira muito que S. Ex• fique di
zendo po-r ai que não cassou ninguém. S. Ex• cassou. Eu 
nãO quero nem falar, Sr. Presidente, sobre-outras coisas 
que ele falou; "Dizem que eu torturei. Torturei"'? Isso é 
problema para outros. eu não quero entrar nesse assun
to, porque' eu não tenho provas palpáveis, visíveis que eu 
po-ssa esfregar na cara de qualquer um. Mas esta eu Pos~ 
so, esta está aqui: Presidente Emílio Médici cassando- um 
modesto e quase insignificante Deputado à Assembléia 
LegislatiVa -do meu Estado do Pará. 

Alénl do que, nobres Senadores, Sr. Presidente e emi
nentes membros desta Casa, todo mundo sabe, porque 
todos nós somos contemporâneos, que apenas o Gen-eral 
Emílio Médici estabeleceu uma condição, para passar, 
não como vilão, mas como galã. S. Ex~pt!diu que a Junca 
M_ilttar limpasse a área. Então, se V. Ex•s investigarem, e 
o-'-tiobre Senador Fábio Lucena jâ fez aqui um-relato de 
todos os cassados no Brasil depois de 1969, verificarão 
que S. Ex•. antes, pediu que se limpasse a ãrea. Quer di
zer, todo mundo que deveria ser cassado, e até quem não 
deveria ser cassado, foi cassado por instrução, orien
taÇão do General Emílio Médici. Então, isso facilita. Eu 
mando primeíio um cidadão fazer a limpeza da área e 
depois fico dizendo que não cassei ninguéin. 

Eu inC Ieinbro, Sr. Pres-idente, e desculpe-me a feme· 
moração, também no Parâ, quando as oposições ganha
ram as eleições, naquele tempo em 1950 e pouco, primei
ro constituíram um governo com o Presidente da As· 
sembléia como-governador. Então, esse governador inte
rino lini.pou toda a ãrea, demitiu, aposentou, transferiu, 
pintou o sete e depois, quando tomou posse o Governa
dor realmente eleito, já com a área toda limpa, este se 
Vangloriou de dizer que não havia perseguido a quem 
quer -que seja. Da mesma maneira fez o ex-Presidente 
Emílio Médici. A verdade é que, quando S. Ex• foi esco· 
lhido Presidente da República, eu tenho a impressão de 
que não houve uma cassação que não tivesse o seu bene· 
plácito ou, pelo menos, o seu consentimento. É por isto 
que eu digo que S. Ex~ não é virgem, S. Ex• não está i no· 
Centenas cassações de brasileiros. Por isto, S. Ex• tem de 
assUmir a culpa e não ficar dizendo que não cassou nin· 
guém, que não torturou ninguém e que não perseguiu 
ninguém. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)- Lembro ao nobre orador que já se esgo· 
tau o tempo de que dispunha. 

O SR. HWO GUEIROS - Sr. Presidente, já vou 
terminar. Vou terminar, mais uma vez lamentando que o 
ex~ Presidente da República, o Sr. Emnio Garratazu Mê· 
dici, tenha sido tão desastrado na primeira vez que resol· 
veu falar ao povo do Brasil. Nós estamos vivendo um 
momento difícil, um momento em que há necessidade de 
compreensão, de boa vontade e só deve ser bem-vindo 
aquele que tenha uma palavra de íilcentivo, de estimilo, 
para que haja um acordo, uma conciliação no Congresso 
NacionaL 

Sr. Presidente, está provado que o PDS não pode im· 
por a sua vontade em matéria de reforma constitucional 
sen:l- o apoio d~ PMDB, da mesma maneira o PMDB não 
pode impor as suas idéias sem o apoio do PDS. Não há 
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saída para a situação brasileira que não a conciliaçàO, a 
negociação. E não se concebe que numa--hora desta"; em 
que são poucos os que estão tentando uma solução para 
o impasse, venha o ex-Presidente da República, com sua 
responsabilidade, contribuir para colocar lenha na fo
gueira, 

Eram, Sr. Presidente, as palavras que eU desejava diZer 
para estranhar o procedimento do ex-Presidente Emílio 
Garrastazu Médici e mostrar, provar e comprovar que S. 
Ex• está tão alienado, hoje, da realidªde brasileira como 
estava no passado, porque se S. Ex• não sabe que cassOu, 
como Presidente da República, é eVidente que não sabe, 
também, o que está acontecendo no Brasil, como um re
cluso_seja no Rio Grande do Sul ou no seu apartamento, 
lá no Rio de Janeiro. Era o _que eu tinha a dizer, sr. Pre
sidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dall:.t)- Conced_o_a 
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume por dele
gação da liderança do PDS~S. Ex• dispõe de 20 iiiinutOS:-

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Por delegação 
da Liderança do PDS,- p-ro-nUncia ó seguinte- discurSo. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenáCio
res, que as minhas primeiras palavras sejam de agradeci
mento ao Líder Aloysio Cha_ves, que !Jle delegou esta 
honrosa missão de homenagear o Dia das Comuni
cações, que tem por patrono a figura inesquecfvel e sau
dosa do Marechal Cândido-MarianO da Silva Rondcin. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Dentre as vãrias atribuições cometidas aos membros 

do Coilgresso Nacionai,-é cjuase impõSSível-díssociar o 
culto aos patrícioS qUe contribuíram com o seu esforço 
para enriquecer nossa história, como forma até de reco
nhecimento de seus póstúos, mormente numa époCa e-rn 
que o indiferentismo sobi"e o passado já parece afogar a 
alma brasílica, Por isso, é preciso reagir para se eVRar o 
naufrágio do civismo. -Coelho_ Neto ensinava que "A his
tóií:i é-a-cúpula da geografia- uma, é o espaço em que 
se transita, outra é a eternidade erõ que se fixam os elei:. 
tos". 

Justificada está a minha presença nesta Tribuna, mais 
uma vez, para cu !tua r uma das personalidades brasileiras 
que se engrandeceram no tempQ e no espaço, pela gran
diosidade de sua obra, de repercussão internacional. 
Trata-se de Cândido Mariano da Silva ROndon, nascido 
a S_demaio de 1865. Ao -me referir respeitosamente a esse 
sertanista, eu me pergunto: quem poderia, no ano do seu 
nascimento, mensurar o que viria ã. ser para a nosSa his
tóri<i. eSse mato-grosSense _de origem humilde? 

Poder-se-á dizer que o povoado que lhe serviu de 
berço - Mimoso - contrastou e contrasta com a pu
jança do seu filho que se tornaria ilustre e sábio. Não 
obstante os triunfos alcançados, manteve-se dentro da 
mais profunda modéstia muito beni definida numa das 
suas frases; "Eu nada fiz, tudo foi feito pelos meus auxi
liares, o que fiz, qUalquer um pode fazer. b só querer". 

Esta simplicidade bem define o seu porte de gigante e 
dá a dimensão das suas virtudes humanas e cívicas._ Mes
mo dentro dessa conduta, somente peculiar aos grandes 
homens, ele, ainda em vida, viu reconhecida e sedimenta
da a sua glória como um-dos ino_lv_idá_veis filhos, que sou
be projetar o nome da sua pátria, gan-hando foro interna
cional. Era a verticalidade de seus feitos que se multipli
cava com o passar dos seus dias. Engrandecia-se sem o 
saber, mesmo porque, seu pensamento era voltado para 
a ciência, para seus semelhantes e tudo creditava ao seu 
país. E sem as comunicações do mundo hodierno o Bra
sil inteiro o conhecia e aplaudia e seu nome já se tornava 
uma legenda, como no epigrama de Sócrates; "A fama é 
o perfume das façanhas hei"óicas". 

Pergunta-se qual das realizações de Rondon que não 
possui o toque de grandeza e de altrufsmo? No campo da 
História Natural estudo_u a Botânica, Zoologia, Etno-
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grafia, Mineralogia, Geologia e Ãguas Termais, tendo 
_deixado acerca de suas observações alentados relatórios 
hoje apreciados pela pureza d~ sua pesquisa. No campo 
da Geografia trabalhou nas !iodes e localizou nascentes 
de rios então desconhecidos. Mas a sua maior obra, em
bóra tciâaS se c_onftiildam na sua grandeza, foi a cateque
Se dos silvíco!as e o incremento às comunicações. Aos 
-abodgenes dedicou-se sacerdotalmente, como se fora um 
Messias em versão mais moderna; "Morrer~ se preciso 
for, matar nunca!" Eis o sabor do ensinamento de_Cris
to: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei". 

Embora de formação castrense, soube adequar-se a 
essa missão que lhe foi atribuída pelo Governo Central. 
E aqui vale dizer: benditos os homens que, como Roo
don, souberam legar essa riqueza de princípios que só 
-aos predestinados é possível possuir. Ações como" essas 
1,1.rrancaram depoimentos os mais valiosos de personali
dades nacionais e estrangeiras que situam Rondon no al
tar de apóstolo e de sábio. Paul Claudel, poeta e diplo
mata francês disse: 

"Rondon, esta alma forte que se interna no ser
tão, na sublime missão de assistir o selvagem, é uma 
das personalidades brasileiras que mais me inlj)res
sionam. Rondon dá-me a impressão de uma figura 
-do Evangelho." 

E o no~so patrício Jaguaribe de-M~tos não foi diferen
te ao dar o seu testemunho sobre Rondon: 

.. Tem na Sola dos pés o mais longo caminho ja
mais percorrido. Mas ê preciso aCrescentar: o que 
realizações em cada um dos passos desse infinito 
palmilhar!" 

E depoimentos como esses são incontáveis e a eles vêm 
se juntar o de Theodore Roosevelt, ex-presidente dosEs
tados Unidos da América do Norte que, tendo convivido 
com Rondon em plena selva amazónica, teceu os mais 
elevados elogios ao nosso sertanista, ditados pela sua ob
servação de experiente militar, administrador e de ex
drrigente da república norte-americalla.-

Vale a transcrição de alguns trechos seus, pela pureza 
com que se exprimiu acerca de Rondon: 

"A Améríca pode apresentar ao mundo duas rea
lizações_ ciclópicas: ao norte o canal do Panamá. Ao 
sul, o trabalho de Rondon-científico, prático -e hU
manitário." 

E prosseguiu para concluir: 

"Nunca vi, nem conheço obra igual. Os homens 
que estão realizando são, pela sua abnegação e pa
triotismo, os maiores que existem. Um povo que 
tem filhos desta ordem há de vencer. O século XX 
lhes Pertence." 

E o Rei Alberto I, da Bélgica, que sempre admirou 
Rondon. ao condecorá-lo, afirmou; "Pelo bem que o se
nhor tem feito à humanidade". 

Internado na selva, onde passou uma grande parte da 
sua vida profissional e corroborando esta minha asserti

- va, escrevera o pT-óprio Rondon: 

"Em fins de 1939, comemorando o cinqüente
nário de minha nomeação para a Comissão Gomes 
Carneiro, início de minha vida de sertanista, viSitei a 
região a que fora dado o nome de Rondônia." 

E prosseguiu: 

"Não era, desta vez, para me demorar. Era mi
nha viagem como que uma despedida dessa outra 
família que eu criara no sertão e, também, saudosa 
homenagem aos meus companheiros que haviam 
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tombado pelo ideal de reparar crimes e injustiças do 
passado para com os índios." 

Efetivainente galvanizado pela rudeza do ambfente 
qUe enfrentavá, mas suavizado pelo seu ardor patrióticõ, 
Rondon, dando cumprimento à sua nova missão, cons
truiu linhas telegráficas em plena selva, interligando os 
Estados de Mato Grosso e Amazonas ao Rio de Janeiro, 
o que representou uma das grandes façanhas técnicas 
que o mundo da época conhecera. 

Graças a essa abnegação recebeu homenagens de 
várias instituições: O IBGE deu-lhe o título d~ "Civiliza
dor dos Sertões". O Exército, ao qual pertencia, numa 
prova das mais altruísticas a seu discípulo e filho o consi
derou "Patrono das Comunicações", evento comemora
do oficialmente no dia 5 de maio, data do seu natalício. 

E efetivamente as comunicações no Brasil tiveram em 
Rondon o seu ponto vital de apoio para a arrancada, que 
se auspiciava vitori-osa dentio de poucos anos, como 
aconteceu. O aluai Ministro Haroldo Corrêa de Mattos, 
em sua conferência na Escola Superior de Guerra, em se
tembro do ano passado, afirmou que: 

"'Não se pode fazer um resumo, por breve que se
ja, do advento das comunicações no Brasil sem que 
se mencione o Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon, esc-olhido muito justamente o seu o Patro
no." 

E S. Ex• arrematava suas palavras acrescentando: 

"Cândido Mariano da Silva Rondon não foi ape
nas o sertanista, o geógrafo, o civilíútdOr do sertão e 
o catequista do aborígena, foi, também, o desbrava
dor do sertão, o construtor de linhas telegráficas 
deixando em seus caminhos um rastro de_brasilida
de, coragem e abnegação." 

Rondon tirava assim o Brasil do atraso em que vivia 
n_a -~P9~ e o projetava para o alto, no campo das comu
n_icações. E desta forma o Brasil vai se auto-afirmando 
como País em franco desenvolvimento. Comparado com 
a década de 60, hoje já se cOnsid-era vitorioso nesse setor, 
embora ainda tenha que caminhar bastante para 
ombrear-se c_om as nações consideradas altamente de
senvolvidas. Mesmo assim gostaríamos, para melhor 
ilustrar o nosso raciocínio, de demonstrar quanto temos 
evoluído. Se buscarmos alguns dados comparativos, 
como por exemplo o telex, no setor em que 1975 "pos
suíamos apenas 10.022 terminais ativados, atendendo 95 
cidades, "já em~l983, oito 3.nos depois, tínhamos 1.152 
localidades atendidas por telex. Outro f_ator que merece 
especial destaque é o nosso Correios e Telégrafos que, 
vale lembrar, até há poucos anos, quando postava-se 
uma carta ou se taxava um telegrama permanecia a dúvi
da quanto ao destino que tomariam ... Hoje, porém, nin
guém ousa culpar essa entidade de qualquer atraso ou 
extravio, em ViSta-da segurança que oferece aos usuários 
e a confiança de que passou a desfrutar. Pode-se dizer 
que Correios e Telégrafos representam urila institUição 
plena de seriedade com status dos mais elevados, 
comparando-se seu padrão com os das nações onde esses 
serviços também representam garantia c segurança. Bas
ta dizer que a quantidade de objetos postadOs chegou, 
em--t982, a 3,8 bilhões, número considC.i-áVe-i pira uma 
população que antes desacreditava nesse serviço. 

É, pois, a eficiência somada à seriedade ali imposta 
pelo seu P_residente, Coronel Botto de Barros·.- Inclua-se 
nesse dividendo de realizações a"TELEBRÁS, presidida 
pela eficácia do General Alencastro c Silva. Basta men
cionar que em 1983 alcançou o índice de 7,5 telefones 
por 100 habitantes, contra 5,5 do ano de 1979, equivalen
do a encontrar-se o Brasil numa posição raz.oável em re
lação a muitas outras nações do mundo. O DENTE L é o 



órgão do Ministério executor das telecomunicações, cuja 
importância para a Segurança Nacional aumenta com a 
evolução sócio-pofítico-económica do mundo moder
no", como afirmara o senhor Ministro Haroldo de Mat
tos. Esse organismo tem merecido, pela maneira correta 
com que se tem empenhado o seu Oiretor, Dr. Antônio 
Fernandes Neiva, no sentído de atender a sua finalidade. 
E não é diferente a RADIOBRÃS, sob a presidênc-ia do 
General Lourival da Costa Massa, emprestando, com a 
sua reconhecida modéstia, o seu conhecimento de admi
nistrador capaz, impulsionando o órgão que caminha em 
sintonia com seus sfmiles do Ministério das Comuni
cações. 

Pode-se dizer, e orgulhosamente, que não hã hoje no 
Brasil localidade que não esteja ligada ao sistema de tele
fones ou recebendo imagens projefãdas pela TV, levando 
a voz e a imagem do Brasil, integrando brasileiros de to
dos os quadrantes, do Acre ao Rio Grande do Sul. E o 
Ministro Haroldo de Mattos, com a sua assinalada ope
rosidade, contando com uma equipe dedicada como os 
nomes que citei dentre tantos, inclusive o seu Secretário-
Geral, Dr, Rômulo Villar FUrtado, dando seqüência- aO 
programa do Governo do Presidente João Fig\leiredO, 
emprestando o seu dinamiSmO e hrilbêm a sua probida
de administrativa aos serVIÇOs que-lhe S"âo afetos, i:stà fa
zendo brilhar as comunicações brasileiras, incivarido-as 
com os poderosos satélites, honrando desta maneira o 
conceito que desfruta e a tradição herdada pelo seu Pa
trono, a figura ímpar do Marechal Cândido Mariano da 
Silva Rondon, a quem entoamos hinoS, como disse o 
poeta: 

.. Tu cantarás na voz dos sinos, nas Charruas, no 
esto da multidão, no tumultuar das ruas, no clamor 
do trabalho e nos hinos da paz!" 

.. E, subjugando olvido, atravês das idades,viola
dor de sertões, plantador de cidades, dentro do co
ração da pátria viverás ... " 

Ao Senhor Ministro ôo Exército, -levamos os- tiossos 
efusivos cumprimentos pela data comemorativa do Pa
trono das Coiii.UnicaçõCs e ao Ministro Haroldo de Mat
tos, os. "bravos" pela obra fecunda que realiza, tendo ao 
lado seus companheiros de trabalho, em prol do Brasil! 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago a-qurparau:eoate, mais uma vez, problemas do 
Nordeste, 

Dissemos aqui inúmeras vezes, ao longo destes cinCo 
anos de seca, que o Governo age no N ardeste c_omo se o 
fenômeno fosse coisa nova. 

Em outras palavras: as providências tomadas em 1980 
não se repetiram em 1981, 1982, 1983 e 1984. É como se, 
não tendo certeza sobre o êxito das medidas, os organiS
mos regionais fossem improvisando, de ano para: ano, 
sem que algo de concreto tivess_e ficado coffio resUltado 
da ação governamental no Nordeste. 

Em primeiro vem oTato público e notório do desprezo 
com que organismos regionais e alguns governos esta
duais encararam as previsões do CTA. 

Aquele notável instituto de pesquisas do Ministério da 
Aeronáutica, em 1978, enviou documento secreto a to
dos os governos estaduais e __ à SUDENE, inform~~n.do 
que, a partir de 1979, o Nordeste iria entrar eril um 
período de cinco anos de seca. 

Aliás, o CTA não falava propriamente em seca, e sim 
em período J:JUe se caracterizaria por chuvas concentra
das em pequenos espaços de tempo, seguidas de longo 
período de estiagem, 
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A reação de governos e órgãos regionais foi imediata, 
Em lugar de levar em consideração os estudos do Cf A, 
preferiram tentar desmoralizar as afirmações dos técni
cos daquele importante e notável Instituto de nosso País. 

Aqui mesmo neste Senado ouvíamos afirmativas 
como-eSta: "Não é possível fazer-se previsões sobre tem
po com prazo superior ·a 48 horas". 

Tivemos oportunidade de rebater estas afirmativas, ii:J
formando que, ou elas eram de má-fé, ou os que a defen
diam não conheciam o estudo do CTA. 

O Sr. Almir Pinto- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALBERTO ~ILVA - Com _muito prazer, 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr, Almir Pinto - Essas declarações, quando estive 
na tribuna pela última vez, eu disse de quem eram: do 
Dr. Clodomir Padilha, Secretário-Geral do Conselho 
Nacional de Meteorologia, que afiririoU não se poder fa-

- _ zer q1:1alquer previsão meteorológica além de 24 horas; 
-eu, então, argul!lentava que o ÇTA. tinha feito por 5 
anos. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado nobre 
Senador. Mas, não estou me referindo à declaração do 
Sr. Padilha. Inclusive aparteei V. Ex' a esse respeito. 
Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que o CTA 
fez foi unia investigação, ao -longo de mais de 100 anos, 
do que ocorrera no N ardeste em termos de anos de seca 
e de bom inverno. - --

Verificãram- que haviam coincidências cíclicas de tal 
ordem regulares, que permitiram enquadrá-Ias em uma 
curva matemática: a senóide. 

Estudando esta curva para os anos 72_ a 85, verifica
ram qs t_éc_nicos_ do CT A que seriam ~os co-mo os que 
acima descrevemos. 

O_certo_ê que advertências do CTA iiãõ-foram levadas 
a sério qevidamente, e o resulta_qQ está_aí aos olhos de to
dos: quase I trilhão de cruzeiros gastos, apenas para não 
deixar morrer de fome milhares de nordestinos, sem que 
algo de concreto e definitlvo tenha resultado da apli
cação dessa fabulosa soma de recursos. _ 

A última coisa, que aqui já foi -objeto de debate, é a fa
raónica idêia do Ministro Andreazza de trazer as águas 
do São Francisco para o-Nordeste, como se o problema 
fosse esse. 

A esse respeito, basta raciocinar: ao longo das duas 
margens do São Francisco, em plena caatinga nordestina 
existem 3 milhões de hectares de excelentes terras, pró
prias para o desenvolvimento de vasta agricultura irriga
da. 

Toda a âgua disponível do rio São FranCisco mal dá 
para este projeto, que, uma vez implementado, daria em
pregos para milhares de nordestinos, ao tempo em que 
produziria um tal volume de grãos, que certamente daria 
para atender a toda a região com vasta sobra para expor~ 
tação. 

Em lugar disso, pretende-se, a custos absurdos, des
viar essa âgua para vários Estados do Nordeste, quando 
ela poderia ser usada para o mesmo fim, a custos infini
tamente menOres, ao longo das margens do São Francis
co. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex,_ um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA --Com todo prazer, nobre 
Senador, 

Ó Sr. José Lins- Nobre_ Senador Alberto Silva, fui 
um do§i que não_ acreditei_, __ e nem acredito nas previsões 
de longo prazo, isso porque não existe reconhecimento 
de nenhum órgão cientffico do mundo em que essas pre
visões possam ser feitas por 3 meses, I ano, 2 anos, que 
dirâ por 5 anos? O CTA previu secas 1984, no entanto es-
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tamos tendo um dos maiores invernos de todos os tem
pos. O CTA não acertou pelo menos este ano. 

O SR. ALBERTO SILVA- Eram cincO anos, nobre 
Senador. 

O Sr. José Lins- Ainda há mais. Se as previsõeS-do 
CT A tivessern sido de chuvas abundantes, durante todos 
estes anos, certamente teríamos tido as maiores de
cepções e o Governo ainda mais dificuldades. Por outro 
lado, lamento que V. Ex' não procure analisar com um 
pouco mais de segurança a questão da transposição das 
águas do rio São Francisco. Nobre Senador, o RioJa
guaribe, no Ceará, tem uma vazão regularizãvel,"' 

O SR. ALBERTO SILVA- Conheço bem. 

O Sr. José Llns- ... todos os rios do Cearã, juntos, 
têm uma vazão regularizãvel de cerca de 140 metros cú
bicos por segundo. Ao passo que o rio São Francisco, 
cujas águas nãÇJ são do Nordeste, mas de Minas Gerais, 
tem uma vazão regularizãvel de 3 mil e SOO metros cúbi
coS-por segundo. Se levarmos 10% da água do rio São 
Francisco para a região m~is seca, poder-emos duplicar a 
disPonibilidade d'água dos Estados do Ceará, do Rio 
Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. O proje
to não é absu_rdo como V. Ex' poderia pensar. Hã no 
mundo exemplo.s, inclusive nos Estados Unidos, se fez 
transposição da âgua do _ColOrado à Califórnia, trans
formando uma região árida numa das. áreas- mais produ
tivas dq~_ Estada§ Unidos. Ora, se pudennos dar a essas 
populações mais pobres uma pequena parcela de água 
do rio São Francisco para levãr-lhes grandes benefícios, 
não sei por que nós nos rebelarmos contra isso. O qUe 
acho é que nós devemos analisar com todo cuídado,judi
Ciosamente, os custos, os benefícios, como está sendo fei
to, e tirar o maior proveito da possibilidade dessa idéia. 
A priori é conveniente qualquer opinião. Por mim já tirei 
as--minhas. conc!usões, e acho que seria uma grande coisa 
s_e se aproveitasse iinediatamente a ãgua que estã no 
Nordeste, nos açudes, mas que não se deixasse de pensar 
em levar um suprimento a mais para as nosas populações 
tão carentes. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senador José Lins. ~evidente que não estamos de pleno 
acordo, ainda que V. Ex• tenha alguma razão, em que 
não se d~preze o estudo. É próprio da nossa profiSsão, e 
não iria fugir à regra de antes de eliminar uma soluçã-o 
dCixar de estudá-la. O que acho ê que poderíamos racio
cinar agora, em termos de Brasil, nobre Senador Josê 
Uns. Nos Estados Unidos desviaram mananciais hídri
cos de outras bacias para fertilizar regiões secas - lã a 
precipitação anda em redof de 300 inilfmetros. No Nor
deste a menor precipitação, no pior ano de seca, ê de 600 
milimetros. V. Ex' sabe disso. E o volume de ãgua que 
caí" no Nordeste é tão grande quC não é o Caso-de trazer 
água de outras badas. Devo lembrar que- se V. Ex• fi
zér otn pouco de esforço· de memória - não faz muito 
te~po~ nos idos de 1966, as reuniões da SUDENE eram 
dra-rri"áticã~s, nãOO se Cogítava de outra coisa senão mostrar 
o mapa em que o rio São Francisco estava se(:ando. V. 
Ex' poderá dizer: as barragens vieram regularizar o rio. 
Muito bem, ... 

O Sr. José Llns - Claro. 

O SR. ALBERTO SILVA - , .. o Orós taiiibém foi 
uma barragem de regularização de 2 bilhões de metros 
cúbiCoS de água e secou este ano, 

O Sr. José Lins- V. Ex• se engana, o rio não está se
CO~-

O SR. ALBERTO SILVA -Andou lá embaixo, to
das._as grandes bacias. 
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Então, o rio São FrúidscO (]uase seca _em 1966, logo 
não podemos dizer que ele está livre de um novo período 
de s_eca. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. ALBERTO SILVA- Pois não. 

O Sr. José Lins- O que se dá, nobr~ Senador Alberto 
Silva, é que temos que raciocinar em termos ·cte longo 
período, isto é, qual a vazão regularizável e normal, con
siderando sécas drivernos, que-resulta para aquelas ba
cias, se fizermos as obras necessáfias. 

O SR. ALBERTO SILVA- Que é evidente. 

O Sr. José Lins - ... e isso, apesar das variações ... 

O SR. ALBERTO SILVA- ... ele não tem ainda três 
meses. 

O Sr. José Lins- ... de clima, de precipitações de ano 
para ano. O S. Francisco teÍ'á utn fio d'água de 3.500 me-----
tros por segundo, garantida ao longo da vida. Os rios do 
N ardeste, como os do Ceará, por exemplo, em vez de 
3.500, terão apenas 120, tomando em conta secas e inver-
nos e fazendo todas as barragens. Então, Veja V. Ex', re
pito; 10% da água do rio São Francisco, levados para re
gião maiS secã, ãu"plicará a disponibilidade da água dos 
Estados do Rio Grande do N arte, Ceará, Par.ãíba e ·per. 
nambuco. tum assunto que deve ser estudado com cui
dado sobretudo por V. Ex• que é um Engenheiro de re
nome, cujo mérito n!conhe_ço pelos trabalhos que reali-
zou no Ceará e no Piauí. A minha posição talvez coinci-
da com a de V. Ex• devemos estudar o assunto com cui
dado, verificar a viabilidade técnica e econômica, e to-
mar uma decisão judiciosa, que mais beneficie as nossas 
populações. -

O SR. ALBERTO SILVA - Mui to obrigado. A penas 
não queria defxarpasiar-ã OPOrtunidade, também, de di
zer a V. Ex• o seguinte: O CTA, analisando aquela curva, 
disse que teríamos 5 anos de irregularidade. Vamos con
tar: 79, 80, 81, 82 e 83, aCãbou o quiilio ano em 1983, 
1984 ainda foi de quebra. 

O Sr. José Lins- Permita-me V. Ex• outro aparte'? _ 

O SR. ALBERTO SILVA - Pois não, ouço. 

O Sr. José Lins- Este ano saiu uma notícia no jornal 
de que o CTA estaria garantindo inverno para 1984. O 
CTA imediatamente contestOu, dizendo que não, que 
este ano ainda teríamos seca. O CNPq- que é um órgão 
de pesquisa- Conselho Nacional de Pesquisa- não ti
nha dados que confirmassem os estudos do CTA, que 
eram de natureza mais matemática do que-eXperimen
tais. De modo que há controvérsia em torilo disso. Sou 
um dos que não acredito, hoje, em previsões de longo 
prazo embora, gostasse muito de que a tecnologia_jâ nos 
permitisse esses avanços, essas previsões. -

O SR. ALBERTO SILVA - Nobre Senador, não 
concordo com a colocação que V. Ex• faz a respeito do 
estudo do CTA, porque o CTA não está fazendo previ
sões, não. O CT A ·analisou o que aconteceu ciclicamente 
e, dentro disso, enquadrou os fenômenos cíclicos numa 
curva, e disse: é provável que- ele não pode afirmar
da mesma maneira como há cem anos vem aconteçendo 
ciclicamente, vá acontecer. Hã uma diferença. Não se 
pode dizer que o CT A usou curva matemática para defi
nir prevísão de tempo. Isso não é certo. O CTA enqua
drou os fenômenos ocorridos muna curl(a matemática, é 
muito diferente. 

O Sr~ José Lins- O que eu chamo a atenção, nobre 
Senador, é que não existe no mundo nenhum instilUto 
que se comprometa com uma previsão de probabilidade 
dessa natureza. 

O SR. ALBERTO SILVA - Mas não é isso, nobre 
Senador. V. Ex' não há de discutir que aconteceram du
rante cem anos períodos cíclicos de seca e de chuva. V. 
Ex• não discute isso. Isso está registrado, é uma realida
de. Se o órgão pega essa realidade e diz que pode ocorrer 
o mesmo daqui para frente, ele não está f<izendo previsão 
matemática. Ele está dizendo que, por analogia, poderá 
acontecer. E aconteceu, nobre Senador, o primeirO, o se
gundo e o terceiro anos; e como V. Ex•, os organismos 
regionais discutindo "no próximo ano não vai, não 
vai" ... e os cinco anos foram de desgraça. Esse é o mal. 
Ao menos deviam ter dado um mínimo de credibilidade 
às previsões que não eram do CT A, eram da natureza, 
aconteceram. 

Coflciuo, -Sr. Presidente. Quanto a trazer ou não água 
do São Francisco, mais uma vez eu gostaria d6 dizer ao 
nobre Senador Jos.é Lins que a mi ilha restrição em torno 
do rio São Francisco não é só ao fato de trazer a águã, é 
ao fato de que é uma linha, numa imensa área- a li
gação do rio São FranciSco ao Estados do_ Ceará etc, é 
uma linha_- E--uma linhã- nós temos o Parnaíba, com mil e 
duzentos quilômetros de água regularizada, e, no entan
to, a parte fronteiriça--do Piauí com o Ceã.iffjifnais vai 
poder ter água do rio São Francisco, pela distân-cia. Eu 
diria-a V: Ex•"i]ue a sii-a região, Crateus, Tauá,ja-mais te
rá água do rio São Francisco, pela impossibilidade de 
trazer, pois é uma linha traçada ao longo do semi-ãrido 
que terá água, no máximo, numa distância de 100 quilô~ 
rrietros, _quando o semi-árido nordestino tf:m 500 quilô
metros para cada lado. 

O Sr. José Lins - Por esse raciocínio, não valia a 
pena ter rios permanentes. 

O SR. ALBERTO SILVA-- Eles já estão lá, Ex'! 

O Sr. Josf Lins- V. Ex' há de convir que o engenho 
humano é que tira essa água; para levá-la aos solos, para 
molhar as melhores terras e produzir. 

O SR. ALBERTO SILVA- O mais perto possível 
dele ... 

O Sr. José Lins- É claro que não vamos resolver to
dos os problemas do semi-árido com isso, mas melho
raríamos a situação de várias áreas, principalmeryte das 
rrlais po_P_ulosas. 

O SR. ALBERTO SILVA- Agora, só para concluir 
o racioCínio-de V. Ex' A água que cai no Nordeste_é infi
nítámerite maior do que a que poderia vir do rio São 
Francisco a custos altíssimos. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ se engana. 

O SR. ALBERTO SILVA- Não hã dúvida. Multi
plique a área, nobre Senador José Uns, de quase 500 mil 
Km~ do Nordeste semi-árido por 600 milímetros de água 
caindo sobre isso. Barre um vigésimo dessa água, e terá 
água para re~olver o problema do Nordest.e todo, com 
preço muito mais barato. Certo andou o Dl'J'OCS, nõbre 
Senador José Lii1.s, e"m fazer as açudes_ que fez- e ai do 
Nordeste se o DNOCS não tivesse feito aqueles 300 ou 
mais açudes públicos, que garantiram a água nessa si
tuação de calamidade. Então, é muito melhor barrar as 
águas de todos os boqueirões e riachos do Nordeste, a 
preços mais_ baixos, do que trazer o São Francisco. 

O Sr. José Lins- O assunto é tão importante que eu 
prometo a V. Ex• que farei uma análise circunstanciada 
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da questão que julgo conhecer com bastante profundida
de. 

O SR. ALBERTO SILVA - Concluo, Sr. Presidente. 
Eu queria apenas fazer um registro. 

Enquanto isto ocorre, começou a chover no Nordeste 
e os açudes, chamados "Sonrisal", fruto da incompetên
cia dos que mandaram construí~los, começam a desmo
ronar e a desaparecer, com a agravante de possibilitar 
verdadeiras trombas de água em direção a outros açudes 
mais antigos, e que s_e situam à jusante destes. 

Tivemos oportunidade de falar aqui sobre estes temas, 
e deferidíamos como solução mais simples a execução de 
milhares de pequenos projetas, a partir de poços tUbula
n!s, barreiras ou barragens suhterrâneos, capazes de re
ter parte da água que sempre cai no Nordeste em quanti
dade nunca inferior a SOO mm. anuais, no piOr ãiio de se
ca. 

Estes proje-tOs -abrigaildo de 5 a 10 famílias, espalha
dos por toda a vasta região do semi-árido nordestino, te
riam a virtude de_resolver o problema do êxodo rural em 
caso de seca, eliminando a necessidade das famigeradas 
frentes de emergência que a nada levam, além de desor
ganizarem a família dos pobres tlagelados. 

Pojs bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, abordo no
vamente este tema, no exato momento em que a Rede 
Globo, através da Fundação Roberto Marinho, lança 
em todo o País o Projeto Nordestino, visando encontrar 
uma solução definitiva p<ira aquela região, ouvindo téc
nicos, proprietários, moradores da região. 

A característica principal do Projeto é fugir das so
luç_ões faraônicas, procurando a maneira mais simples e 
económica de fazer com que o homem possa conviver 
com a seca. tal como os habitantes dos países frios, onde, 
durante 6 a 7 meses por ano, só existem neve e frio, e 
mesmo assim eles têm leite, produtos agrícolas e tudo o 
niais que se constitui em riqueza produzida pelo homem. 

ÇomQ Presidente da Comissão de Assuntos Regionais 
e da C.P.I. que investiga a causa da pobreza nordestina, 
estou me_ dirigindo aos promotores dessa iniciativa, a fim 
de_ que não fiquemos alheios ao movimento que já toma 
conta de todo o País, por iniciativa de uma prestigiosa 
empresa, que reúne rádio, jornal e televisão, e que se pro
põe, agora, a estimular estudos e ações que venham a re
solver definitivamente um problema, que_certamente tem 
solução muito mais simples do que aquela preconizada 
pelos tecnocratas do Governo. 

Quero registar, na oportunidade, meus cumprimentos 
à Rede Globo e à Fundação Roberto Marinho pela feliz 
iniciativa de propiciar estudos outros, sérios, simples, 
econômicos e sobretudo exeqüíveis para resolver os secu
lares problemas do Nordeste. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra, para urna breve comunicação, ao nobre Sena
ç:lpr Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Da análise do estudo d~s prazos regimentais do .. Regi
m.ento Comum do Congresso Nacional chega-se a pouco 
agradável conclusão de que o recesso constitucional do 
mês de julho obstaculizará a tramitação da Emenda n' 
11 à Constituição Federal, oriunda do Senhor Presidente 
da República. 

Queiramos ou não, Sr. Presidente, é do bojo dessa 
emenda, o_u daS suberõendas que lhe estão sendo ofereci
das, que o Congresso pode extrair uma solução para o 
dramático impa:~se que tomou corita do nosso Pafs. 
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Em assim sendo, estamos apresentando aos Srs. Con
gressistas o seguinte ato convocatório: 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fe-
deral: 

Nos termos do Artigo 29, § 19, letra c, da Consti
tuição, os Senadores e Deputados que este subscre-
vem convocam, como convocado têm, o Congresso 
Nacional para reunir-se extraordinariamente no 
período de 2 (dois) a 31 (trinta--e um) de julhQ do 
ano em curso, a fim de dar andamento à Proposta 
de Emenda à Constítuição n" 11/84,-oiiiinda do Ex• 
Sr. Presidente da República. 

Justificação 

O recessO conStítucio:Oal do mês de j_ulh_o próxi
mo obstaculizará a_tramitação da Emenda n" ll/84, 
em virtude dos prazos regimentais que suspende. 

A reunião extraordinária possibilitará que se ganhe 
tempo no andamento da Emenda, atendendo-se, assim, a 
questão do mais elevado interesse nacional. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1984. 

Sr. Presidente. eu gostaria de apelar à nobre Liderança 
do Partido Democrático Social, no sentido :de quC analí
sasse a presente propositura, porque ela visa, apenas, 
simplesmente e tão-somente dar andamento à Emenda 
do Senhor Presidente da República. 

No caso da proposta de a emenda ser votada até o dia 
30 de junho, torna-se evidentemente sem efe"ito o presen
te ato convocatório. Era só o que tinha a diZer. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Altevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Milton Cabral - Marco Maciel -
João Lúcio.:;;_- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João 
Calmon -José Jgnácio Ferreira- Alfredo Campos
Mauro Borges - Gastão MUller ~ José Fragelli -
Marcelo Miranda - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Pfojeto de Lei da 
Câmara n'~ 25, de 1982 (n<~ 413/79, na Casa de ori
gem), que autoriza a pessoa física residente na Ama
zônia Legal a aplicar incentivo fiscal em fundo para 
o desenvolvimento regional, tendo 

PARECERES, sob n•s 235, de 1982; 769 e 770, 
de 1983, das Comissões: 

-de Economia- ]t pronunciamento: favorável; 
2tpronunclamento: favorável à Emenda de Plenário; 

-de Constituição e Justiça, favorável ao projeto 
e à Emenda de Plenário. 

A discussão da matéria -foi encerrada na sessão dO dia 
3 de março de 1983, com a apresentação de em-end:a de 
plenãrio. - - -

Em votação o projeto. 

O Sr. Hélio Guelros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador HéHo Gueiros, para uma 
questão de ordem. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li). 

O SR. H:tLIO CUEIROS (PMDB- PA. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Esse projeto diz respeito rigorosamente ao desenvolvi
mento regional. Então fala sobre a Amazônia e, com a 
Emenda do Senador Humberto Lucena, fala sobre o 
Nordeste. Verifica-se, eminente Presidente, que esse pro
jeto somente recebeu pareceres da Comissão de Econo
mia, por sinal favorável, e da Comissão de ConstituiÇão 
e Justiça, também favorável. 

Sr. Presidente, a questão de ordem que levanto é: no 
sentido de que não seria pertirii:llie e exigível o pronun
ciamento da Comissão de Assuntos Regionais porque 
trata-se de um assunto rigorosamente do interesse de re
giões do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_Acolho a 
questão de ordem e solicito a V. Ex• que encaminhe re
querimento à Mesa. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~'-Secretãrio. -

Ê lido e a provado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 61, DE 1984 

Nos tennos do art.150, alínea "a", do Regimento ln
terno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei 
da Câmilra n~ 25, de 1982, a fim de que sobre ele seja ou
VTda a Comissão de Assuntos Regionais. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1984.- Hélio Cuel~os. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Aprovado o 
requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a au
diência solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 19, de 1978 (n9- 838/75, na Casa de ori
gem), que proíbe a cobrança ao adquirente de casa 
própria, por infefmédio dO Siste"ma Financeiro de 
Habitação, de obras de equipamento comunitário e 
de infra-estrutura urbana, tendo 

PARECERES, sob n'>'s 715 e 716, de 1981, das 
Comissões: 

-de Economia, contrário, com voto vencido, em 
separado, do Senador Luiz Cavalcante e voto venci
do dos Senadores Alberto Silva e Marcos Freir~ e 

-de Finanças, favorável. 

O Sr. Hélio Gueiros (PMDB- PA.) -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros para uma ques-
tão de ordem. -

O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Parece-me que se trata de um projeto que obrigatoria
mente teria que passar pela Comissão de Legislação So· 
cial. ~ um projeto que proíbe a cobrança ao "adquirente 

-- de casa própria, por interrriédio do Sistema Financeiro 
de Habitação, de obras de eqUipamento comunitário e 
de infra-estrutura urbana". 

De modo que, outra vez, requeiro a V. Ex• que seja 
ouvida a Comissão- de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requeri
mento de V. Ex• é regimental. Solicito a V. Ex• que o 
faça por escrito. (Pausa.) 
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!~-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 62, DE 1984 

Nos termos do art. 310, alínea "a", do Regimento ln
terno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 19, de 1978, a fim de que sobre ele seja 
ouvida a Comissão de Legislação SOcial. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1984. -Hélio Gueiros. 

O SR. PRESiDENTE (Moacyr Da lia)- Aprovado o 
requerimento, a matéria a que se refere sai da Ordem do 
Dia para- a audiência solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discüssão em turno único, do Projeto de Lei_ da 
Câmara n9 20, de 1978 (n'>'l.725f73, na Casa de ori

- gem}, que define as infrações penais relativas à cir
c_ulaçào de veículos, regula o respectivo processo e 
julgamento, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<~s. 61,62 e 
63, de 1982, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públi-

cas; e 
-de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
-Não hã~endo quem queira discuti-lo, declarowa encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado, o projeto será arquivado, feita a devida co~ 

municação à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejcitudo 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 20, DE 1978 
(n9 1.725-D/73, na Casa de origem) 

Define as infrações penais relativu á circulação de 
veíéul9s, regula o respectivo processo e julgamento, e 
dá oUtnis providências. 

O Congresso Nacional decretu: 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Arl. )Q Os crimes e contravenções cometidos na 
cõiidUção de veículos ou com ela relacionados são defini
dos nesta Lei, ressalvadas as disposições legais que per
manecem em vigo·r. 

Art. -29 A interdição para conduzir veículo motori
zado pode ser imposta como pena principal, isolada ou 
cumulativamente com outras penas, como pena aces
sória e coino medida de segurança. 

Art. 3<~ A pena de interdição para conduzir veículo 
motorizado tem a duração de dois meses a dois anos. 

Parágrafo único. A pena de- interdição inícia-:.se 
quando transita em julgado a sentença condenatória. O 
condenado devolverá à autoridade policial ou judicíãria 
ã carteira de hubHitação, se for condutor habilitado, den
tro do prazo de quarenta e oito horas, após a intimação 
realizada para tal efeito. 

Art. 4'>' _ h facultativa, como pena acessória, a inter
dição para conduzir veiculo motorizado, se o réu for pri
mário, e obrigatória, se reincidente em infração "penal re
lativa à circulação de veículos. 

§ I<~ A pena acessória de interdição para conduzir 
veículo motorizado terá a duração prevista no ait. 39. 
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§ 2"' Quando não __ expressamente cominadã- ao fato 
punível, a pena de interdição deve se imposta ao réu pri
mário em infraCões penais cometidas na direção de veí
culo, sempre que as circunstâncias do fato revelarem a 
violação particularmente reprovável dos deveres que in
cumbem aos condutores de veículos. 

Art. 5<? Ao condenado por crime cometido na di
reção de veículo motorizado deve ser cassada a licença 
para conduzir ou proibida a concessão de ticença, se ele 
não a possuir pelo prazo de um a dois anos, se as cirCuns
tâncias do fato e os antecedentes do condenado revelam 
inaptidão para essa ativídade e conseqUente perigo para 
a incolumidade alheia. 

§ J9 Quanto à medida de segurança prevista Oeste 
artigo, não terá efeitá suspensivo e recurso interpOsto 
contra a sentença-que a impuser. Se o condenado for 
condutor habilitado, devolverá a autoridade policial ou 
judiciária a carteira de habilitação, dentro de quarenta e 
oito horas, após a intimação realizada para tal efeito. 

§ 2<: Se, antes de expirado o prazo estabelecido, é ve
rifiCada a cessaÇàO-aO p-efigO condicioii.ante- da Tnter~ --
dição, e~ta é revogada; mas, se o perigo persiste ao têrnli- -
no daquele prazo, prorroga-se este, enquanto não cessa 
aquele. 

§ 39 A cassação da licença e a proibição de sua con
cessão devem ser determinadas mesmo no caso de absol
vição do réu por inimputábilídide: 

§ 41' A interdição, no caso de que trata este artigo, 
pode abranger todo_ tipo de_ veículo motorizado ou 
limitar-se a um deles. -

Art. 69 A interdição para c-onduzir veículo motori
zado não se iniciá enquanto o réu estiver cumpriildo 
pena privafívã de- rnseraaae.--

Art. 71' A interdição para conduzir veículo motori
zado será sempre comunicada pela autoridade judiciária 
ao CONTRAN e ao DETRAN do Estado em que o con
denado tiver domicílio. 

Art. 8~ São cneunstârtcias que sempre agravam as 
penas previstas nesta Lei tei o agente_ cometido a in
fraçào: 

a) em estado de embriaguez pelo álcool ou substân-
cia de efeitos análogos; -

b) com perigo para duas ou mais pessoas ou com ris
co de grave dano patrimonial; 

e) sem possuir habilitação para dirigir o veículo que 
conduzia; 

d) sendo motorista profissionaf; 
e) utilizando veículo em que tenham sido alterados 

equipamentos ou característicãs que afetem a sua segu
rança ou o seu funcionamento, de acordo com os limites 
de velocidade pre.<;critos_ __ nas_especificações do fabricante; 

f) utilizando veiculo sem placas ou com placas falsas 
ou adulteradas; 

g) sobre faixa de trânsito teniporárlia ou permanente, 
destinada ao pedestre. 

Art. 9'í' São cirCünSfâncias que sempre atenuam a 
pena ter sido a infraçàO coinetida; 

a) concorrendo culpa de outrem; 
b) concorrendo defeito ou omissão na construção ou 

na conservação da rodovia ou da sinalização; 
c) concorrendo deficiência técnica na fabricação do 

veiculo. 
Art. 10. Nas infr"aÇõeS perüliS de que frãta esta Lei 

não terá qualquer efeitO juridíco o fato de contar o agen
te menos de vinte e um anos, salvo no que tange ao esta
belecimento em que deve ser internado para o cumpri
mento da pena privativa de liberdade. 

Art. 1 L O juiz pode deixar de aplicar a pena privati
va de liberdade quando o acidente causar morte ou lesão 
corporal, exclusivamente em cônjuge, ascendente, des
cendente, adotante ou adotado, afim em linha reta, ou 
pessoa com a qual o agente vive maritalmente. 

Art. 12. A sentehça especificará ãs cOndiç_ões a que 
fica subordinada a suspensão condicional da pena, nos 
casos em que puder ser concedida ao condenado, deven
do prever particularmente a obrigação de reparar o dano 
em prazo a ser determinado na sentença. 

Parágrafo único. O juiz pode subordinar a suspen
são condicional da pena ao cumprimento de me_didas de 
caráter educativo. 

CAPITULO II 

DoSI crimes Cometidos llll Clrculaçllo de Veículos 

Art. 13. O homicídio culposo cometido na direçào 
de veículo motorizado será punido com a pena de de
tenção de um a quatro anos, pagamento não excedente a 
duzentos dias-multa e interdição para conduzir veículo 
motorizado. 

Art. 14. A ofensa culposa à integridade corporal ou 
·à saúde de outrem, cometida na direção de veículo ~oto
rizado, será punida com a pena de detenção de quatro 
meses a um ano e pagamento não ex-cedente a noventa 
dias-multa. 

§ ]I' Se a lesão é leve, o juiz pode aplicar exclusiva
mente a pena patrimonial. 

§ 2'í' Se a lesão é grave, ã pena priv8.tiva de liberdade 
será aumentada de um terço até a metade, e a pena patri
monial pode ser aumentada até o dobro. Neste caso, 
aplica-se também a pena de interdição para conduzir veí
culo motorizado. 

Art. 15. Causar, na dire>;<ão de veiculo motorizado, 
ainda que sem culpa, acidente de trânsito de que resulte 
dano pessoal e, em seguida, afastar-se do local sem pres
tar socorro à vítima, será aplicada pena de detenção 3té 
seis meses ou pagamento de trinta a noventa dias-multa, 
sem prejuízo de outras penas resultantes elo fato. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre_o__con
dutor de veiculo motorizado envolvido em acidente de 
trânsito que se afãstar do local para fugir à responsabili
dade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. 

Art. 16. Conduzir veículo motorizado na via públi
ca, sob influência do álcool ou subStância de eleítos 
análogos, será aplicada pena de detenção de três a seis 
meses ou pagamento de trinta a noventa dias-multa e in
terdição para conduzir veícUlo motorizado até seis me
ses. 

§ ]I' Sem prejuízo da verificação da embriaguez por 
outros elementos, considera-se em tal estado quem tiver 
teor alcoólico no sangue igual ou superior a 0,10 em pe
so. 

§ 29 A percentagem ein peso de álcool será baseada 
em gramas de álcool por cem centímetros cúbico_.s_ de san
gue. 

§ 31' Todo condutor de veículo motorizado que te
nha cometido qualquer infração às regras de trânsito, ca
paz de proporciOnar fundadas suspeitas quanto a seu es

-ta do, pode ser submetido a exame de respiração, sangue, 
urina ou saliva, para determinar a ingeStão de álcool ou 
de qualquer outra substância de efeitos análogos. Se o 
condutor_do veículo se recusar ao exame ser-lhe-â impos
ta a pena de interdição para conduzir veículo motoriza
do por seis meses, no mínimo, e pagamento de noventa 
dias-multa, no mínimo. 

Art. 17. Conduzir veículo motorizado, violando in
terdição imposta com fundamento nesta lei, importará 
em pena de detenção de três meses a um ano, oU paga
mento de cento e cinqUenta dias~ multa, no mínimo, com 
imposição adicional de novo prazo de interdição. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o con
denado que deixar de devolver a carteira de habilitação 
no prazo estabelecido (art. 3'í', parágrafo único; art. 51',§ 
]9), 
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Art. 18. Conduzir veículo motorizado, vioi<indo re: 
grade trânsito e expondo a perigo a incolumidade de ou
trem, importará em pena de detenção, de um a seis me
ses, ou pagamento de quinze a cento e cinqUenta dias
multa, e interdição para conduzir veículo motorizado. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
a) confia direção de veículo motorizado a pessoa não 

habilitada ou a pessoa que, em virtude de seu estado de 
saúde fisica ou mental, não esteja em condições de 
conduzi-lo com segurança; 

b) participa, na direção de veículo motorizado, de 
corrida ou competição não autorizada; 

c) trafega com velocidade incompatível com a segu
rança, diante de escolas, hospitais, estações de embarque 
e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou 
onde haja grand~ movimentação de pedestres ou desfiles. 

Art. !9. Exigir ou admitir, na qualidade de proprie
tário de veículo motorizado, ou responsável por empresa 
de transportes, jornada de trabalho, de condutor de veí
culo, superior a oito hóras diárias-;írriporülrá em pena de 
detenção de um a seis-meSes, ou pagamento não exceden
te a duzeritos diaS-multa. 

CAPITULO lll 

Das Contravenções Penais Cometidas na 
Orallação de Veículos 

Art. 20. Conduzir, sem a devida habilitação, veículo 
na via pública, importará em pena de pagamento de vin
te a sessenta dias-multa. 

Art. 21. Deixar de colocar, na via pública, sinal ou 
obstáculo, determinado em lei ou por autoridad.e, e des
tinado a evitar perigo à circulação de veículos ou tran
s~~n~e_s, acarretará a aplic~ção da pena de pagamento de 
vinte a sessema dias-multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
8) apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de 

outra: natu_r~a~_ou obstáculo destinado a evitar Perigo à 
circulação de veículos ou a transeuntes. 

b) omite a ColOCação de sinal indicativo de veículo da
nificado ou imobilizado em local de trânsito; 

c) coi1duz, ou de qualquer forma transfere a outrem, a 
qualquer título, para que conduza, veículo motorizado 
desprovido dos dispositivos de segurança exigidos por lei 
ou por autorida-de, ou constante das expecificações dos 
fabricantes. 

Art. 22.- Conduzir veículo motorizado com pro
düção excessiva de gases, som ou ruído, carretará a apli
cação da pena de pagamento de dez a cinqUenta dias
multa_ 

Art. 2J. Conduzir veículo, sujando, molhando ou· 
m9lestando alguém, importará em pena de pagamento 
de dez a cinqüenta dias-multa. 

CAPITULO IV 

Do Processo e Julgamento das lnfrações Penais Cometi· 
das 

oa Circulação de Veículos Motorizados 

Art. 24.- No proCesso e julgamento das infrações pe
nais Cometidas na circulação de veículos motorizados, 
serão observadas as disposições da legislação processual 
vigente, com as alterações introduzidas por esta lei. 

Art. 25. Havendo Oagrante delito, será o iitfrator, 
com as testemunhas, apresentado, desde Jogo, ao juiz 
competente. 

Art. 26. O juiz ouvirá o condutor e as testemunhas, 
que podirão ser reinQuiridas pela acusação e pela defesa, 
e dará, em seguida, a cada um, a palavra, por dez minu
tos. Terminado os debates_. julgará de plano. 

§ {I' Se o rêU não tiver defensor, sef~ihe-â este no
- meado pelo juiz. O réu, que não for pobre, será obrigado 
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a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados 
pelo juiz. -

§ 29 Luvrar-se-á de tudo um só auto sem reduzir a 
termo as declarações. 

§ 39 Se o juiz Julgar necessárío -ato probatório que 
não possa ser realizado imediatamente, marcará pãra um 
dos cinco dias seguintes a continuação do julgamento, 
determinando todas as providências que o caso exigir. 

Art. 27. Não se imporâ prisão em nagrante, neni se 
exigirá fiança, ao condutor de veíc"Ulo motorizado, nos 
casos de infração penal de que resulte vítima, se a esta 
prestar socorro, pronto c eficaz. Deverá, entretanto, ser 
conduzido, em seguida, à pre.<;ença da autoridade judi
ciária, para o julgamCnto da inúação PenaL 

Art. 28. Se. por motivo de TOrça maior oU pOr ine-
xistir na localidade, juiz espechtlmente designado para 
conhecer do feito, a apresent::Jção do réu não pudir ser 
realizada na forma do ::Jrt. 26, caberá à autoridade poli
ci::JI la vi-ar o auto de prisão em nagrante ou o-auto de Oa
gmnte d_elito, remetendo-o, desde logo, ao juiz_ compe
tente, 

P::Jrágrafo úriíco. A -autOrid::Jde policial advertirã o 
réu e as testemunhaS dC que as intimações devidas serão 
feitas pelo correio, para o endereço que, na ocasião for 
indicado e ficar constando do auto. -

Art. 29. Recebendo os autos do processo, o juiz de
les dará vista ao órgão do Ministério 1~úblico, que reque
rerá a designação de dia e hora para 11 audiênci<tdejyjga
mento, ou o arquivamento sumãrio do processo, se, des
de logo, se evidenciar a inexistência de infriçil.o- penal. 

§ 1~' O réu e as testemunhas serão intimados por car
ta registrada com aviso de recepção. 

§ 2~> Na audiência de julgamento, o juiz ouvirão réu 
e as testemunhas, procedendo-se na forma do-iirf. 26. 

Art. 30. Se a lci cominar exclusivamente pena patri
monial, o réu pririlário poderá requerer ao juiz que, arbi
trando desde logo o valor da multa, o admita a satisfazê
la e declare, após o pagamento, perempta a ação e extin-
ta a punibilidade~ -

Parágrafo único. Neste caso, observar-se-á o que
dispõem os §§ I~' e 2~>, do art. 33: 

Art. 31. Proferida a_ sentença absolutória,caberá 
apelaçãO ao Ministério Público. 

Art. 32. Proferida a condenação, o réu poderá ofe
recer oposição revocatória, no prazo de Citlco dias, im
pugnando a sentença e apresentando, se for o caso, as ex
ceções cabíveis. 

§ I~' A oposição processar~se-á nos au(Os em que fol 
proferida a sentença condenatória e conterá tudo quanto 
o opocnte possa alegar em sua defesa, observado o se
guinte procedimento: 

a) despachada a petição do o poente, o juiz mandará 
dar vista ao Ministério Público,por três dias, para 
contestá-la, designando a seguir audiência sumária de 
instrução e julgamento; 

b) o opoente poderá arrolar até três testemunhas, no 
máximo, e requerer todas aS demais provas que entender 
necessárias; 

e) as testemunhas ouvidas na fase policial só serão no~ 
vamente ouvíáas se o juizo d-eterminar, o-u se afguinã. das 
partes o requerer. 

d) o ofendido e a parte civil interessada poderão in
gressar como assistentes em qualquer.fase do processo, 
após o julgamento sumário; 

e) a o opsição revoca~ória suspenderá os efeitos da 
sentença recorrida. 

§ 2<? Na audiência de instrução e julgamento, 
atender-se--á ao seguinte; 

a) se o opocnte foi interrogado, tendo sido suas decla
rações reduzidas a termo, antes da sentença condena
tóría,Só Se-ProCederá a novo interrogatório se o juiz o qe
terminar; 
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b) as testemunhas do Ministério Público serão as que 
pOr _de forem arroladas na contestl_lção à oposição, ou 
outrãs arroladas em substituição, não podendo, em qual~ 
quer caso, seu número exceder a três: 

c~ nos ?ebates ÕÚis,--0 opoente falará em último lu
gar. 

§ 3~> Contra a sentença que acolher ou rejeitar a o 
opsição,poderá apelar o vencido e a parte_dvil, esta no 
que tange a responsabilidade civil. 

Art. 33. Se o réu for primárío e a condenação exclu
siva à perfa de multa, paga esta no prazo para oPosição, 
o juiz declarará perempta a ação e extinta a punibilidade. 

§ !9 Neste .caso, o juiz, antes de aplicar a pena de 
muita, determinará que se lavre termos nos <lUtOS de que 
constará: 

a) a declaração do réu de que é pritTiárío e de que ain
da não se valeu de benefício idêntico ao que pr-etende ob
ter; 

b) a advertência feita ao réu de que, se a declaração d~ 
letra a for falsa, incorrerá no crime de falsidade ideOlóg-i
ca; 

c) a assinatura do escrivão, do réu e de duas testemu
nhas. 

§ 2~'-- -Se houver dano a terceiros, só será cabível ex
tinção da punibilidade, se o réu houver feito o ressarci
mento devido. 

Art. 34. Se não houver flagrante delito, compete à 
autoridade policial instaurar inquérito, na forma previs
ta no Código de Processo Penal, remetendo os autos do 
proce!>so ao juiz competente, no prazo legal. 

§ [~> Observa-se-á o disposto no art. 28, parágrafo ú
nico, desta lei. 

§ 2<? Recebidos os autos do processo, o juiz os fará 
com vista ao órgão do Ministério Público, que oferecerá 
den~ncia, se for o caso, no prazo de dez dias. 

§ 3~> Recebida a denúncia, procederMse-á conforme o 
rito sumário previsto nos arts. 26 e 29, desta lei. 

Art. 35. As decisões da Justiça de um Estado podem 
ser exe_cutacÍas pela Justiça do Estado em que o condena
do tiver domicílio permanente, cumprindo ao juiz fazer 
as comunicações necessárias a tal ifeíto. 

Art. 36. A competência para o proceSSo e jUlgamen
to das infrações 'penais previstas nesta lei determina-se 
segundo os princípios gerais do processo penal. Todavia, 
s-e a infração for Cometida em rodovia interestadual, ou 
em lugar diverso daquele em que o infrator tiver do
micílio ou residência, será competente também o foro do 
domicnio ou residência do réu. 

-Parágrafo único. Caso o jUlgamento da infração não 
se faça desde logo (art. 26}, devem os autos do processo 
ser enviados ao juiz compete:nte, no lugar em que o réu 
tiver dOmicílio ou residência,' no qual prosseguirá o efei
to. 

CAPITULO V 

D~ Responsabilidade Civil 

Art. 37-:- Ao proferir sentença condenatória, o juiz 
arbitrará de plano a indenização devida pelos danos cau
sados pelo réu, procurando previamente conciliar as par
tes quanto ao respectivo montante. 

Art. 38. Proferida a sentença condenatória, impon
do o ressarcimento do dano, e dela intititados o réu e o 
responsável civil, se for diverso, poderão interpor opo
sição reVOcatôria no pnii:(f de cinco dias, a qual será jul
gada conjuntamente com o--recurso criminal da mesma 
espécie, admitida apenas prova doc,umental e perícia 
com arbitramento, por perito designado pelo juiz. 

Art. 39. o· p"rocesso relativo- à "reParaçãO do ~ano 
far-se-á nos mesmos autos, devendo ser proferida uma só 
sentença. 

Art. 40. A execução do julgado será prgmovida pela 
parte civil habilitada, processando-se no mesmo juízo. 
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CAPITULO VI 

Disposições Gerais 

Art. 41. Revogam-se as disposições cm contrário e, 
expressamente, o art. 36 do Decreto-lei n9 3.688, de 3 de 
outubro de 1941; a Lei n'? 4.611, de 2 de abril de 1965; o 
art. 123 e seu parágrafo único, da Lei n~' 5.\08, de2l de 
setembro de 1966; e os arts.: 96 e s.eus parágrafos, 287, 
288 e 291 e seus parágrafos, do Decreto-lei n<? 1.004, de 
21 de outubro de 1969, alterado pela Lei n9 6.016, de 3\ 
de dezembro de 1973. 

Art. 42. Esta lei entrará em vigor cento e oiten-ta. 
dias após a sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4: 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 25, de 1978 (n~> 1.626(75, na Casa de ori
gem), que permite a dedução do imposto de renda 
de gastos com assistência médica,1 inclusive radio
grafias, exames de laboratório e cirurgias, no Caso e 
condições que especifica, tendo 

PARECERES, sob n~'s 104 a !06, de 1982, das 
Comissões: 

-de Economia, contrário; 
-de Finanças, favorável, nos termos de Substi-

tutivo que oferece;_e 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonaM 

!idade e jurídícidade do Substitutivo da Comissão 
de Flnanças. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio GueiroS. 

O SR. Hl!:L!O GUEIROS - (PMDB - PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Eu não sei qual a orientação da ilustre Liderança do 
PDS. Quero dizer a V. Ex• que a minha intenção, qua-n
do fiz os dois pedidos com relação aos dois projetas an
teriores, foi uma tentativa de salvar os dois projetas. Este 
também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um projeto 
que merece ser salvo. 

Na verdade hâ necessidade de que seja deduzido do 
ifuposto de renda o que se gasta com a assistência médi
ca. Isto jâ está dentro da Legislação. Mas radiografias, 
exames de laboratórios e cirurgia:;, entendo que são in
teiramente justos. 

O PMDB se pronuncia fa".'oravelmente. Não queren
do ~er enfadonho, senão iria requerer a V. Ex• audiência 
da Comissão de Saúde Que, també~~ poderia opinar 
sobre o assunto. Hoje em dia não se vai ã. um médico que 
não exija radiografia e exame de laboratório e, se o ho
norário do médico é dedutível do imposto de renda, não 
tem cabimento que o cliente gaste com radiografia e exa
me de laboratório para_ atender as exigências do médico e 

_que não se]am também dedutíveis~ -
Não quero, como já disse a V. Ex•, me tornar repetiti

vo em requerer a audiência da Comissão de Saúde, mas 
quero dizer que o PMDB vota favoravelmente ao proje
to. 

U SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex' faz 
uma declaração de voto preliminar, não levanta questão 
de Ofdein. o caput dO útigo, que permite a dedução do 
imposto de renda de gastos de assistência médica, inclu
sive exame radiográfico, acho que não tem nada a ver 
com a Comissão de Saúde e sim com as Comissões de 
Economia, Finanças e Constituição e Justiça. 
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O SR. HtLIO GUEIROS- Sr. Presidente, sem qu~ 
rer dialogar, mas V. Ex• não acha que serla a Comissão 
de Saúde que julgaria sobre a justiça da necessidade ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não se trata 
de questão de saúde, eminente Senador, trata-se de ques
tão de dedução do imposto de renda. 

O SR. HltLIO GUEIROS - Mas, com relação à ra
diografia e exame de laboratóriO, quem deveria se pro
nunciar e-ra a Comissão de Saúde~ 

Respeito a opiniãO de V. Ex• 

O Sr. CarlosChiarelli- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla}- Concedo a 
palavra ao nobre Líder do PDS, para uma questão de or
dem. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PDS - RS. Como 
Líder, Para uma questão de ordem-. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria, neste caso, de entender 
da maneira que o eminente Líder da Oposição porque 
me parece, data venia, da manifestação de V. Ex~. que se 
faria imprescindível não apenas a aUdiência da Comissão 
de Saúde mas,_também, a audiência da Comissão deLe~ 
gislação Social. Estamos em face de uma matéria ·extre
mamente integrada. Ê dedução tiibutária, não há dúvi
da, mas originária especificamente de um tipo de despesa 
que diz respeito a conceitos técnicos de saúde. Inclusive 
temos na legislação a dedução da radiografia feita quan
do o segurado está hospitalizado e a não dedução da ra
diografia feita qUando o mesmq_segurado não está hos
pitalizado; duas radiografias feitas no mesmo dia, uma é 
dedutível do imposto de renda e a outra não, ainda que a 
doença, a pessoa e o médico sejam os mesmos. Parece~ 
me que a proposta do ilustre Deputado Jorge Arbage, no 
presente projeto, tem, exatamente, esta perspectiva e este 
enfoque, de unificar e uniformizar uma -matéria que não 
cabe que seja discriminada sob pena de lei, rigorosamen
te disciplinada de forma diversa situações idênticas, o 
que não seria do melhor alvitre. Por isto, preliminamii::n
te suscitaria de V. Ex' o desejo, em nome da Liderança, 
do encaminhamento à Comissão de Saúde para vermos 
devidamente elucidada essa matéria, antes que se tome 
uma posição definitiva. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa la
menta indeferir a Questão de ordem de V. Ex', estribada 
n~ art. 100 do Regimento Interno: 

"Art. 100. À COmissão de Constituição e Jus
tíça compete: 

I- emitír parecer, quanto ao- mérito, sobre as 
proposições relativas às seguintes matérias: 

6- ..................... - .............• ,-~ 
direito dvil_adminístrativo, financeiro, comercial, 

penal, processual, eleitoral, agrário, aeronáutico, espa
cial, marítimo e do trabalho;" 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão. (Pau~a) Não bavendo quem queira discu
tir a matéria, declaro-a encerrada. 

Em votação o substitutivo que tem preferência regi
mental. 

Os Si-s. Senadores_que o aprovam permaneçam senta-
dos. (Pausa) 

Aprovado~ 

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o 

vencido para o turno suplementar. 
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É o ~eguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA No I - CF (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre o Imposto de Renda referente à pes
soa fisica. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. [9 Para efeito do cálculo do Imposto de Renda 

da pessoa física, é permitido o abatimento, da renda bru
ta, de despesas com radiografiaS e exames de labora
tório, desde que o contribuinte especifiqUe e comprove 
os pagamentos realizados. 

Parágrafo único. O contribuinte discriminará, na de
claração de rendimentos, os valores correspondentes aos 
abatimentos autorizados neste artigo, indicando o nome, 
endereço e número da inscrição do Cadastro de Contri
buintes de quem rece?eu os pagamentos. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as dispoSições erri Corifiárío. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
----Cfunãra n9 17, de 1979 (n91.019f75, na Casã de ori

gem), que altera o§ 19 do art. 29 da Lei n9 6.28 I, de 9 
de dezembro de 1975, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 285. de 1981, 
da Comissão 

- de Educação e CUltUra. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a enCer

rada. 
Em votaçãO-. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

-R_ejeitado, o projeto será arquivado feita a devida co
municação à Câma~a dos Deputados. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1979 
(N9 1.019/75, na Casa de origem) 

Altera o§ 19 do art. 29 da Lei n9 6.281, de 9 de de
zembro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
-----=--Art. -,., O§- i9 do art. 29 da- Lei n9 6.281, de 9 de de
zembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

- "Art. 29_ 
§ !9 Integrarão o órgão a ser criado, além dos 

representantes que forem estabelecidos pelo" Poder 
Executivo, quatro representantes de setores de ativi
dades r.inematográficas, sendo um dos produtores, 
um dos exibidores ou distribuidores, um dos realiza
dores de filmes e um dos produtores de filmes de 
Curta-metragem." 

Art. 29 Esta Lei entrãrá em vigor na OB.ta de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

~ O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla} - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câinara n9 16, de 1980 (n9 28/79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao§ 49 do art. 79 da Lei 

n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social), tendo 

P~RECERES, sob n9s 558 a 560, de 1981, das 
Comissões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de 
Legislação Social: e 

-de Finanças, favorável ao Substitutivo da Co
missão de Legislação Social. 

Em discussão o projeto e o substitutivp em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en
cerrada, 

Em votação o substitutivo que tem preferência regi
mental. 

Os Srs. senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

E o s_eguinte o sub.~titulivo rejeitado 

SUBSTITUTIVO 
Dá iiova redação ao § 49 do art. 79 da Lei n9 3.807, 

de 26 de agosto de 1960. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O § 49 do a-rt. 79 da Lei nQ 3.807, de 26 de 

agosto de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 79. 
~ 49 Não será devida contribuição previden

ciária quando a construção, ampliação, reparação 
()U ~e_f~r!J:!a de habitação de tipo modesto for execu
tada pelo proprietário, em regime de mutirào, com
provado a qualquer tempo, perante o Instituto de 
AdminiStração Financeira da Previdência e Assis
t~nci_~ Social - lAPAS, na forma do que se dispu
ser em Regulamento." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Rejeitado o 
substitutivo, passa-se à votação do projeto. 

Os Srs. -senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, será arquivado, feitti _a devida co

municação à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1980 

(N9 28/79, na Casa de origem) 

Dlf nova redação ao§ 49 do art. 79 da Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Social). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. [9 Passa a vigorar com a seguinte redução o§ 4Q 
do art. 79 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de-1960 {Lei 
Orgânica da Previdência Social): 

"Art. 79. . ......•..••....... 
§ I• .......................... . 
§2• ................. . 
§3• .................... . 
§ 4Q Não será devida contribuição previden

ciária nas construções de tipo económico ou de uso 
comunitário, efetuadas com mão-de-obra nào re-
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munerada, no regime de mutirão, desde. que seja fei
ta a prova deste fato, quando exigida, perante a fisw 
calização competente, admitida como presunçãoju
ri.~ tantum a comunicação escrita no-íri[Cio da obra." 

Art. 2~' Esta lei entrará em vígor na- data de sua 
publicação. 

Art. 3~' Revogam-se as díspásíÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moac)tr Dalla)- Iiem 7: 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Lii da 
Câmara ri~' 17, de 1981 (n~' 573/79, ria- Casã de ori
gem), que altera a redação do art. 484 da Consoli
dação das Leis do Tiabalho, que dispõe sobre a cul
pa recíproca na rescisão do_contrato de trabalho, 
tendo .-

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob, n•s 1.043 e 
1.044, de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. -Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.)_ 
Rejeitado. 
Rejeitado, o projeto será arquivado, feita ã devida co

municação à Câmara dos Deputados. 

É o seguínte ·o p-rojeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 17, DE 1981 

(N~' 573/79, oa Casa de origem} 

Altera a redaçio do art. 484 da Consolidaçio das 
Leis do Trabalho, que dispõe sobre a culpa recíproca 
na rescisão do contrato de trabalho. 

O Congres$0 NaCionãl decreta: 
Art. 1"' O art. 484 daConsolidaçãOClas Leis do Tra

balho, aprovado pelo Decreto-lei n~' 5.452, de ]I' de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte_ redação: 

"Art. 484. Havendo culpa recíproca no ato 
que determinou a rescisão do contrato de trabalho, 
o tribunal de trabalho reduiirã pela metade a inde
nização, o aviso prévio; as lerias propordoÍlais e a 
gratificação natalina que seriam devidas em CaSo de 
culpa exclusiva do empregador." 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na da-ta- de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as d!sposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE--(Moacyr baila) -Item 8: 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da 
Câmara n9 28, de !98f""(n9-47J79~na ·caSa de ori
gem), que altera a redação do art. 379 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nl' 5.452, de !I' de maio de 1943, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob nl' 337, de 1981, 
da Comissão 

- de Legislaçio Social. 

Em discussão o projeto. {Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o ap-rovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

. DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção I() 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pro
ceder à votação solicitada, (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de número em plenãrio, a Presi
dência irã suspender a sessão pelo prazo de 10 minutos e 
fará acionar as campainhas, a fim de que os Srs. Senado
res, que se encontram sem seus gabinetes, dirijam-se ao 
plenário, se assim o entenderem. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa a sessão às 15 horas e 57 minutos, é rea
berta âs 16 horas e 7 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está rea
berta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a votação da matéria 
fica adiada. -

OSR. PRESlDENTE (lomantoJúnior)- Está esgo
tada <l matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palav!~- ~_o_Eobre Senador Jorge B~~nhau

sen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS - SC Pro
nuncia o segl.!inte discur~o.)---: Sr. Presiàeilte, Srs. Sena
dores: 

Em 5 de maio de 1983, ao pronunciar meu primeifo 
discurso da tribuna do Senado Federal, afirmei, que, 
como representante de Santa Catarina, "iria cumprir 
sempre o dever de justiÇa agradecendo o que pelo nosso 
Estado fosse feito, mas não descuraria em cobrar aquelas 
ações que deixassem de atender a gente catarinense". 

Ao retornar em 1984 à mesma tribuna, devo ratificar o 
compromisso assumido, publicamente, com a minha ter
ra e perante meus pares. 

Assim é que as minhas primeiras palavras serão de 
agradecimento às ações realizadas pelo Presidente João 
Figueiredo no meu Estado, assinando autorizações que 
permitirão, pela continuidade da liberação de recursos, a 
realização das obras da Br - 282 no trecho lages
Florianópolis, rodovia indispensável à integração de 
Santa Catarina, completando a sua melhor ligação no 
sentido Ieste·oeste. 

Se com júbilo saúdo a realização governamental, não 
posso deixar de manifestar a minha preocupação, no 
mesmo setor rodoviário, quailto ao andamento das 
obras·das rodovias BR- l631igando S. Miguel D'Oeste 
a Dionfsio Cerque"ira na-frontejra da Argentina e BR-
280 no trecho porto União-Canoinhas, cuja carência de 
recursos a elas destinadas ameaçam, claramente, suas 
obras, tão fundamentais à economia catarinense. 

-Preocupa-me, como represe!ltante de _meu Estado, as 
aÕunciadas importações de carvão energéticO da Colôm
bia e dos Estados Unidos, mas como amanhã Santa Ca
tarina recebe a visita do Ministro das Minas e Energia, 
Senador César CaJs, aguardarei suas explicações, para 
me pronunciar sobre o assunto, se nec_essário, proxima
mente nesta tribuna. 

Leio, com apreensão, as notícias que a Missão Brasi
leira ajustou com a Argentina volumosa importação de 
maçãs, dentro de acordo bilateral de exportações. 

Junto ao Governo e aos produtores do meu Estado es
tou colhendo os dados indispensáveis, para com justiça 
aquilatar os reflexos advindos da medida para os nossos 
Produtores e, também, sobre o assunto daqui me mani
festar. 
Ma~. hoje, no cumprimento do postulado, inicialmen

te featrrmado, venho expressar a minha estranheza e o 
meu protesto à medida adotada pela Secretaria de Ser

_'iiços.M_édicos do__ Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, de n~' 283, de 16 de março de 1984, que estabe-
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leceu o repasse de recursos ao INAMPS para o atendi
mento à Assistência médico-hospitalar dos trabalhado
res rurais. 

A minha primeira observação será quanto ao valor 
atribuído ao País. Em 1983, a verba global atingiu a 8 bi
lhões de cruzeiros, em 1984 com toda prioridade que a 
ação merece, a importância consignada é de 12 bilhões 
de cruzeiros, com um aumento de apenas 50%, vivendo a 
Nação a avassaladora inflação de cerca de 220%. 
- b Estado de Santa Catarina, todavia, ainda se viu 
mai$ atingido pois se da verba global em 1983, havia rew 
Cebido Cr$-598.943.000,00, para 1984 estão programan
do recursos na ordem de Cri 748.948.000,00, 
registrand_o-se um aumento percentual ridículo de ape
nas 25,5%. Estranhamos o critério, poiS: possuJmos a 8• 
população rural do País, com I ,5 milh_ão de habitantes 
na área. 

Santa Catarina é um pequeno Estado, que foi aprazã
do, em 1983, por horríveis enchentes, que deixaram à é
poca, alêm dos mortos, 220 mil de seus filhos desabriga
dos, cidades inundadas, indústrias destruídas, animais 
mortos, plantações dizimadas. Estradas, pontes, serviços 
públicos, hospitãís, escolas, portos, cásas de comércio, 

-residência, nada foi poupado. 
Os prejuízos públicos globais foram ·calculados em 700 

bilhões de cruzeiros, mais do que o orçamento do Estado 
à época. 

A inicíãtíva privada contabilizou perdas de cerca de 
630 bilhões de cruzeiros. 

A área agrícola, que já havia perdido cerca de 50 bi
lhões de cruzeiros com as enchentes de maio, voltou a 
ser, terrivelmente, abalada nas prolongadas cheias de ju
lho. 

Nosso Estado, primeiro produtor brasileiro de fran
gos, fumo, mel e maçã, grande produtor de alho, carne 
de suínos, feijão, arroz, soja, milho e mandioca, quinto 
produtor de alimentos no País, assistiu, dolorosamente a 
perda de mai~ de um milhão de toneladas de grãos, com 
cem mil agricultores atingidos pelas cheias e o pior, as 
enxurradas carregando cerca de 20 mil toneladas de fértil 
solo agrícola. 

O homem do campo de Santa Catarina não esmoreceu 
e com o auxílio dos Governos federal, estadual, e muni
cipais, acreditou na tarefa da reconstrução. 

OS créditos ao pequeno produtor na faixa de 300 mil 
cruzeiros, a operação troca-troca de sementes introduzi
da em boa hora, pela Secretaria da Agricultura, entre ou
~ras ações, tiveram _a sua resposta pela qualidade do agri

--cultor catã.rinense. 

Hoje, é com orgulho que leio, aqui desta tribuna os 
dados fornecidos pelo "Instituto de Planejamento e Eco

-noillia Agrícola de Santa Catarina", que nos informam o 
aumento na safra de alho de 13,2%, na de arroz irrigado 
de 13,5%, na de batata de 12,3%, na de feijão 25,6% na I• 
e 274,4% na chamada safrinha, na de milho 52,2%, na de 
soja -40,1% e na de maçã 30,8%. 

Temos ao todo 210 mil propriedades rurais com me
nos de 50 hectares. A média são 32 hectares. O pequeno 
agricultor é sem dúvida, o grande arquiteto da resposta 
catarinense ao desafio da reconstrução. 

Por isso, não posso me conformar com a calamitosa 
portaria da Secretaria de Serviço-s Médicos do Ministério 
da Previdência e Assistência Social discriminando, o pe
queno mas herói, homem do campo catarinense, que 
quer e merece melhor assistência médico-ambulatorial e 
hospitalar. 

Reconhece o INAMPS, dirigido nacionalmente, por 
uma extraordinária figura de médico e homem público 
que ê o Dr. Aloysio Salles da Fonseca, que a quantia é 
insufiçiente e não teve aquele órgão participação- na infe
liz decisão. 
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Hojo.:,- o INAMPS, através do -PitO RURAL rriantém 
666 convênios em Santa-Catarina-:=-:sendo 186 hospitala-
res c os_ demais ambulatoriais. -

Destaco, ainda, para maior especificar a insufiCiêilCia 
gritunte da verba atribuída, que, em todos_ os convênios, 
por cláusula expressa está consignado que no mínimo 
50% do valor é atribuído ao salário do profissional mais 
ao do atendente, sendo que o salário mínimo profissio
nal é de três vezes o salário mínimo naciOnaL 

O Sr. Carlos Chiarelli __ ~ Permite-me V. Ex~ um apar
te? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Com todo prazer, 
nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Carlos Chiarem - Ilustre Senador Jorge Bor
nhausen, ouvimos com especial atenÇãO e Interesse a ma
nifestação muitO idónea, como sói ocorrer, Vertida por 
V. Ex' Acompanhamos, como vizínhos e como fraternos 
amigos, todos os episódios da saga catarinense. _Yimos 
todas as dificuldades que o seu Estado, graças à intrepi
dez da sua gente, e que lhe teve como um dos mais feCun~
dos administradores, há pouco tempo, conseguiu supe
rar e, hoje, reencontrar-ae c_orn o seu próprio desti"n6--e 
voltar, aos patamares melhores do seu desenvolvimento. 
Conhecemos, meu ilustre Senador, essa. problemática 
preocupante que diz respeito a_o_ nosso colono_. ao mini
fundista, ao pequeno proprietário, ao homem da terra, 
nós que estivemos lado a lado desse contingente de pes
soas de.-;de o momento em que se implantaram os primei
ros sindicatos de trabalhadores rurais -no-Ríõ Drande do 
Sul e, logo após, em Santri Catarina. Por isso, preoc!Jpa
me também o valor explicitado por V. Ex' com relação à 
Portaria da Secretária de Serviços Mêdícos da Previdên
cia Social. ainda que os valores do Rio Grande sejam 
mentfres que os valores de Santa Catarina, ainda que os 
índices catarinenses sejam .até, não diria eu mais genero
sos, eu à iria menos insuficienies do que os são os índices 
do Rio Grande._No_entanto, o qUe me cabe dizer, ao 
lado de solidarizar-me_ com a sua preocupação, ao lildo 
de destacar a forma, como sói ocorrer, distinta, objetiva 
e, ao mesmo tempo, vigorosa da sua crítica, eu não pode
ria deixar de dizer a V. Ex•, a título pessoal_e já, hoje, 
neste momento, no exerc[cio da Liderança do Partído, 
que esses percentuais, que o fizeram manter contato com 
as altas autoridades do mundo previdenciário, nos fize
ram também ir a S. Ex•. o Sr. Ministro da Previdência, a 
quem mostramos que nada tínhamos contra os índices 
maiores de reajustes dados aos Estados do Norte, aos 
Estados do Nordeste em particular, ou aos Estados do 
Centro-Oeste, que enten:aemos serem necessários, P"ara 
igualar, às vezes, estabelecer_ certas desigualdades per
centuais. E, que em nome da_ solidariedade brasileira, 
não tínhamos nenhuma objeção e·compreendTamOS sua 
política, mas, que tínhamos um limite para essa desigual
dade, porque também tínhamos, como todos, problemas 
sociais no extremo-Sul. E o que lhe queria diri:r, ilustre 
Senador Jorge Bornhausen, com a minha admiração e 
meu apreço, é que tive do Sr. Ministro uma promessa de 
que se, lhe déssemos mais uma semana ou dez dias, S. 
Ex• poderia oferecer, através de um estudo técnico que 
determinara sobre a matéria, uma solução definitiva, 
porque, realmente, sentia aspectos contundentes, desi
guais, chocantes que existiam no texto da portaria. Era 
apenas esta informação que gostaria de trazer, sem que
rer perturbar o brilhante pronunciamento de V. Ex• 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Agradeço __ a_o 
nobre Senador Carlos Chiarelli o seu aparte, que vem ao 
encontro do problema que desta tribuna estamos levan
do aos nobres pares e à Nação, reconhecendo essa insufi
ciência de recursos e nos afirmamos, em mome da lide
rança, que h:.werã, através de uma promessa, a alteração 
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desse.s números, que, repito, precisãm ser reparados em 
termos de Brasil, porque na realidade, um aumento de 
50% na Yerbã- de assistência ao homem do campo, mes
mo que dividida, de forma igual, é absolutamente insufi
ciente, Espero que essa promessa do Ministro Jarbas 
Passarinho, a quem muito respeito, venha através do 
nosso eminente Vice-Líder, agora neste momento, na li
derança,-a ser anunciada O Toais breve possível, aqui da 
tribuna desta Casa, para o aplauso que S. Ex• merece de 
todos os trabalhadores rurais do seu Estado e do país. 

E volto a dizer que, com o reajuste ridículo de 25%, na 
área mnbulatorial, 90% dos convênios existentes ficarão 
com valor inferior a 290 mil cruzeirOs, o que nã-o permití
rá a sua exe_cução por não- alcançar nem o salário
mínimo do médico isoladamente. 

A medida adotada irá destruir a assistência médico
ambu!atorial- hospitalar ao trabalhador rural de Santa 
Catarina. 

A gnmde maioria dos hospitais rurais, fecharão as 
:mas portas e os hospitais urbanos fecharão as portas aos 
trabalhadores rurais. 

Não podemos calar diante detenninada insensibilida
de c. por isso mesmo, daqui fazemos veemente a pilo ao 
Ministro Jarbas Passarinho, que acreditamos que pelo 
se·u reconhecido espírito Público e de justiça não ficará 
alheio a tão g·rave problema e haverá de encontrar os 
meios-panl repãrar imerecida discriminação. 

Estamos certos que o Presidente da República João 
Figueiredo, tão sensível aos problemas sociais; riào deiM 
xará_de reforçar as verbas para o atendimento de tão gra
ve problema. 
·t: preciso reparar R injustiçá: 
O caminho está, em inicialmente estender, embora 

ainda com suas deficiências, o sistema urbano de autori
zação de lnternação hospitalar, o conhecido (AI H), ao 
homem do campo ou então atendê--lo na forma dos con
vênios existentes com os hospitais universitários, através 
do pagament6 por p-mdw;ão e pm gmpo de doenças. 

O problema não é só de Santa Catarina, mas é em seu 
nome ·c pelo maior partrimônio que é a sua gente que 
deixo aqui este brado de alerta e, principalmente, protes
to. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex~ um aparte"/ 

O SR. JORGE BORNHAUSEN -Com muita hon
ra, nobre Senador Hélio Gueiros. 

O-Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador, quero louvar o 
interesse de V. Ex~ sobre a situação do homem rural de 
Santa Catarinha, e quero também louvar o seu otimismo 
e a sua esperança de que vai conseguir uma solução. Já 
eu, nobre Senador, tenho minhas desconfianças de que, 
talvez, não se vâ conseguir muita coisa, porque quando 
V. Ex~ denuncia -esta situação difícil do homem rural da 
sua terra, e como V._ Ex• diz, não é uma situação isolada 
de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, pegamos os jor
naiS dos últin10s- dias e lemoS; declarações do MiilistrO da 
PrevidênCia Social preocupando-se não em atender ao 
homem rural, mas dizer que existem 300 mil homens do 
campo fraudando a Previdência Social. Então o que exis
te- em vez de ser um espírito humanitário e até de cari
dade- é um espírito policialesco. O pior, nObre Sena
dor Jorge Bornhuusen, é que o Ministro faz essa afir
mação de que existem 300 mil fraudes na Previdência 
Rural brasileira, não com base em nada, mas numa de
dução porque ele diz que o IBGE, não sei em que ano, 
declarou, que só existem tantos mil brasileiros acima de 
65 anos e como a Previdência Rural há hoje, 300 mil aci
ma desse número, ele acha que a fraude campeia. Não 
passou a S. Ex• a idéia de que talvez o IBGE esteja incor
reto, que talvez não seja muito fácil-fazer um recensea
mcritO-dos ruralistas em todo o Brasil, um Pais de dimen
sões continentais como este, com um serviço de recensea-
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mcnto prcidtrio? T:c.~lvcz seja mais Jôgico que quem esteja 
errado seja o IBGE, que talvez 300 mil para o IBGE em 
120 bilhões não seja nada-. mas que, realmente, para a 
Previdência seja muita coisa. Eu gostaria que o Ministro, 
em vez de estar se preocupando cOm essas investigações 
detetive.~cas, inclusive, acenando com Polícia Federal, 
com relação a esta gente, tivesse mais caridade, mais boa 
vontade, mais patriotismo par<~ com essa gente do inte
rior, e atendesse, pelo menos, isso que V. Ex• está recla
mando. uma melhoria para os ruralistas, não só de Santa 
Catarina, mas __ d_e todo o Brasil, e não ficar dizendo que 
ele anda querendo colocar no xadrez e na cadeia supos
tos 300 mil homens do interior. que estão recebendo 
meio salário mínimo da Previdência Social. De qualquer 
maneira. congratulo-me com o pronunciamento de V. 
Ex~. e espero que V. Ex~ esteja certo na sua esperança de 
conseguir alguma coisa da Previdência Social brasileira. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agrudeço a V. 
Ex• Farei considerações sobre o pronunciamento e o 
honrado aparte de V, Ex~ 

O Sr. Carlos Chiarelli- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Concedo o apar
te I ao nobr_e_ Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Carlos O.iarelli- É uma intervenção muito rá
pida, ilustre Senador Bornhausen. Eu agradeço, mais 
uma vez, a concessão democrática de V. Ex• em permitir
me uma nova rnterferência no seu pronunciamento. 
Mas, considerando uma certa fixação obsessiva da lide
rança peemedebista, nas segundas-feiras, com a figura 
do ilustre Ministro da Previdência Social, certamente 
uma fixação por razões telúrico-geográficaS, já Cfue -se· 
trata o Senador Hélio Gueiros de discutir, além do seu 
brilho, e do maior ornitólogo- político do Brasil, especia
listas, como é, em "passarinhologia", permanentemente 
Pronto, pa-ra fazer comentários a re.-;peito aa matéria, eu 
apenas gostaria, sobre o enfocjuc aqui referido, de fazer 
uma ponderaç:io. O Ministro, realmente falou, e disse 
com muita ênfase, que se presume existir no País um 
contingente, até à ordem de 300 mil aposentados, por 
id<tde, no mekl rural, com essa aposentadoria muito pe
qUena: muito insuficiente, de meio salário mínimo, que 
possivelmente seria decorrência de fraudes. O que eleja
mais disse, ê que estaria cassando aposentadorias de tra
balhadores rurais, e que estaria perseguindo trabalhado
res ru-rais aposentados. Ao contrário, ele disse que have
ria, cm função dos números do JBGE, e em função das 
fichas de estatísticaS da Previdência, se o número do 
lB-GE diz qUe tem um- milhãÔ -e trezentos niil brasileiros 
com uma certã idade no meio rural, e existem, além des
ses, mais trezentos mil aposentados· nesse mesmo meio 
rural, alguém está errado. E ele, que deve ser"b fiscal dos 
recursos públicos - sobretudo dos escassos recursos 
previdenciários, que pertencem ao povo- presume que 
haja quem se aproveite indevidamente de omissões fisca
lizadoras, e quem sabe atê de processos fictícios__ou, 
quem sabe mesmo, de fraudes conjugadas, seguramente 
não com a participação dos legítimos e reais trabalhado
res rurais mas, quem sabe, de figurus da área urbana-que 
estão indevidamente se beneficiando. E enquanto o be
neficio ê extremamente modesto _e inferior à necessidade 
de uma pessoa, porque é da metade do salário mínimo, 
trezentos mil fictícios e fraudulentos, quer dizer, cento e 
setenta e cinco bilhões de cruzeiros por mês para os co
fres da Previdência, isto é, considerando o décimo tercei
ro benefício, quase dois trilhões e meio por ano. Isto ê 
uma parcela substancial que não pode ser deixada de le
var cm conta. porque é mais do que o dobr_o do déficit 
existente. Parececme, por isso, que as considerações do 
Ministro foram claras, francas. Agora, olhá-las por esse 
enfoque e ver nele um homem sem espfrito solídário, sem 
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sentimento humano, sem boa vontade, como disse-() meu 
ilustre Líder do_ PMDB, isto é um mal que está aí para 
prejudicar os pobres dos trabalhadores, querendo tirar 
deles um direito, isto, certamente, é algo que lembra um 
pouco Unamuno, "todo depende dei colar dei cristal cun 
que se mira". 

O nosso ilustre Líder do PMDB, hoje, está olhando as 
coisas com um cristal muito enfumaçado c que distorce 
fundamentalmente, não apenas a imagem, mas sobretu
do os dados reaiS, Era apenas esta informação, quem 
sabe retificativa, que gostaria de dar com as devidas es
cusas ao Senador Jorge Bornhausen por perturbarco seu 
brilhante pronunciamento. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Agradeço ao 
nobre Senador Carlos Chiare\li, devendo dizer que -os 
apartes naturalmente vieram ao encontro da tese que 
aqui foi apresentada, tãnto pela Liderança do PMDB, 
como pela Liderança do PDS, no reconhecimento de que 
há necessidade imperiosa de se aumentarem as verbas 
para uma atendimento imprescindível ao homem do 
campo. Naturalmente, eu ficaria mais felíz se pudesse es
tar, como o Senador Hélío GueirõS, 'Cóffi u·ma Vetba- au
mentada em cerca de 84% e menos feliz como o Senador 
Carlos Chiarelli que teve o seu Estado com a verba au
mentada ainda menos que o meu, de cerca de 17.8%. Na
turalmente, o que nós precisamos é encontrar um cami
nho para atender o homem do campo que, chamado em 
todos os momentos para participar do grande esforço da 
produção não pode deixar de ser atendido condignamen
te por aquele órgão que é responsável pelo seu atendi
mento médico-ambulatorial. 

Devo, finalizando, dizer que ao pedir a extensão do 
atendimento ao homem do campo, da forma que é aten
dido o homem da cidade, não a considero a forma ideal 
ou a melhor, masjâ considero um passo para nós poder
mos fazer com que este homem não seja discriminado. E 
devo dizer mais, repito aqui, que entendo que não vai ha
ver solução no atendimento dos segurados da Previdên
cia Social enquanto não houver a participação do segu
rado na assistência médica, através de uma -particlpação 
vinculada ao valor do' seu salário: menor quando o seu 
salário for menor, maior quando o salário for maior, 
para que o segurado beneficiário seja o grande fiscal, seja 
aquele que vá impedir o desvio de verbas no atendimento 
do setor. Entendo que essa mat<:ria deve ser pensada pe
los homens do Governo. e deve ser meditada aqui no 
Congresso Nacional. Devo dizer que quando conversei 
sobre o assunto com o Ministro Jarbas Passarinho falei a 
respeito desta participação, e ele mostrou-se cético quan
to à aprovação no Congresso Nacional. Acho que não, 
As matérias que têm realmente grande teor--soCial neste 
País devem ser apresentadas para a grande discussão. Da 
mesma maneira que não podemos deixar de, nesta Casa, 
discutir o problema do planejamento familiar responsá
vel, não podemos deixar, de fOrma nenhuma, de-verificar 
as ações imprescindíveis para que se melhorem as con
dições de atendimento aos beneliciãrios do Instituto da 
Previdência Social neste País. 

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

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Concedo o-aparte 
ao nobre Senador José Uns. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Jorge Bornhausen, 
quero aproveitar a oportunidade para expressar a minha 
grande admiração pelo povo de Santa Catarina, e diZer a 
V. Ex• que achei realmente extraordinário o esforço dos 
catarinenses para a recuperação dos prejuíZos causados 
em 1983 pelas grandes enchentes que assolaram o seu Es
tado~ Apesar desses prejuízos a recuperação foi rápida, e 
hoje Santa Catarina c_ontribuí talvez com cerca de 21%
,da produção de grãos no País. Quero também expressar 
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a minha adffiiração pelo trabalho que lá está sendo feito 
em termos de aproveitamento de carvão-vapor, Sabe V, 
Ex~ que o carvão brasileiro não é bom. Mas há um gran
de esforço no sentido de integrá-lo à economia energéti
ca no País- esforço que vem sendo ac_ompanhado por 
todos nós, com grande interesse. A impressão que tenho 
é a de que a importação de carvão pelo Ministério das 
Millas e Eneigia deseja apenas propiciar.a utilização de 
uma mãior parcela do carvão de Santa Catarina, já que 
através de uma mistura poder-se_-ia aumentar o consumo 
do Estado, Todavia, tem razão V. Ex~ quando pretende 
do Ministro das Minas e Energia uma análise mais cir
c_unstanciada desse problema. No mais, nobre Senador, 
a impressão que tenho é a de que realmente o nobre Se
nador Hélio Gueiros não foi justo com o Ministro Jar
Das Passarinho. E jâ que s: EX~ virá aqui no dia 16, V, 
Ex~ certamente como o Senador Hélio Gueiros terá 
oportunidade de conversar, de interpelar o Ministro por
que como sabe V, Ex•, hoje, os trabalhadores cooperam 
com cerca de 16%, sendo 8% da parte dos operários e 8% 
das indústrias para a Previdência Social, ao passo que o 
seta r agrícola coopera com apenas 2,5% do valor da pro
dução, É claro que se precisamos melhorar o atendimen
to aos agricultores, ao pessoal da zona rural é evidente 
que terein_os que dimensiçmar os recursos n_ecess_ários 
para isso. Eu tenho a imprensão- de que o Ministro Jar
bas Pa.<>sarinho deve estar preparado para O -diálogo e, 
sobretudo, para receber sugestões no sentido de resolver 
esse problema que é crucial. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agradeço o apar
te de V. Ex~ e, mais uma vez, reafirmo o que eu disse no 
meu pronunciamento. Espero o espírito de justiça, o 
espfrito público do Ministro Jarbas Passarinho, não fiz 
qualquer ressalva a sua conduta, à sua atuação no Minis
tério, pronunciei-me de forma clara quanto a uma porta
ria do Ministério de responsabilidade do Serviço de As
sistência Médica e procurei inclusive ressaltar que o 
lNAMPS não teve qualquer participação nessa portaria. 

Portanto, acreditando nas palavras do nosso eminente 
Vicé-Líder, Senador Cilrlos Chiarelli, não que isso Seja 
um ato de otimismo, como diz __ o_nobre Senador Hélio 
Gueiros, aguardaremos o dia 16 para ouvir aqui a boa 
notícia do Ministro Jarbas Passarinho ao no_s afirmar 
que tem um caminho para atender ao homem do campo, 
senão serei obrigado a afirmar, a dizer desta tribuna, que 
mais de 160 hospitais vão fechar em Santa Catarina, se
não não poderei deixar de protestar violentamente, caso 
não seja en-contrada" essa solução, porque os catarinenses 
merecem, pelo esforço, pelo trabalho desenvolvido e 
pelo grande desafio que tiveram depois de uma desgraça. 

Era~-Sr. Presidente, Srs.-SenadoreS, o que eU tinha a 
dizer -no atendimento dO homem da minha terra. (Mui to 
bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Por ces
são do nobre Senador Guilherme Palmeira, concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha. 

--- O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Pro· 
nunc-ia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A crítica que se tem feito ao Colégio EleitOral, encar-
regadÕ de escolher o futuro Presidente da República, en
volve precipuamente sua representatividade, que se atri
bui escassa, jâ pelo número absoluto de componentes, jã 
pela sua distribuição por Unidades federadas. No último 
caso, a objeção incide, quase sempre, sobre a partici
pação dos delegados estaduais que, sendo uniforme e 
igualitária, acabaria nivelando realidades tão díspares 
quanto aquelas representadas por São Paulo e Acre, por 
exemplo, 

Sr. Presidente, antecipo que não concordo e acho ex
tremamente questionável a crítica nesse sentido. Tenho a 
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imprei'.São de que a. intençao do legisla. dor foi adotar um 
princípio de justiça que consiste, precisamente, em tratar 
desigualmct1te os desiguais, em evitar o fortalecimento 
dos já fortes, em dar às Unidades federadas mais fracas, 
pelo menos, a expressão política que eles não têm, no 
plano econômico e social, de modo a que-venha a se de
senvolver uma Prússia dentro da Federação brasileira, 

Mas, Sr. Presidente, se acho discutfvel a crítica, consi
dero ainda mais reprovável as tentativas erguidas para a 
superação do problema, que versam, quase sempre, 
sobre atitUdes drásticas de extinção pura e simples do 
Colégio Eleitoral, ou então, Sr. Presidente, tentativas de 
reduzi-lo, de torná-lo ainda mais exíguO e, portanto, me
nos democrático. 

NUm esfõrço de superação desses supostos -vícioS na 
estruturação do Colégio Eleitoral, Sr. Presidente, nós es
tamos propondo uma emenda à Proposta de Emenda à 
Constituição n9 II, de 1984, mas seguindo atitude inver
sa, Sr. Presidente, precisamente tentando ampliar e di
versificar o Colégio Eleitoral para dar-lhe maior repre
sentatividade, maior legitimidade. Assim sendo, pensa
mos submeter à consideração de nossos pares, para uma 
eventual formalização posterior, esta emenda vazada nos 
seguintes termos: 

Dê-se ao arL 183 a seguinte -redaçào: 

"Art. 183. O Presidente e o V ice-Presidente da 
República que sucederão aos aluais, com mandato 
de quatro anos a partir de 15 de março de 1985, se
rão eleitos pelo sufrágio de um Co\égío eleitoral, em 
sessão pública e mediante votação nominal. 

§ 111 A eleição realizar-se-á simultaneamente na 
sede do Congresso Nacional e no Tribunal Regional 
Eleitoral em cada Estado no dia 15 de janeiro de 
1985. 

§ 2<? O Colégio Eleitoral será composto pelos 
membros do Congresso Nacional, das Assembléias 
Legislativas e das Câmaras de Vereadores e ainda 
pelos Governadores de Estado e Prefeitos Munici
pais. 

§ 39 A composição e o funcioriamento do Colé
gio eleitoral serão regulados mediante: 

a) Resolução-da Mesa do Senado Federar, no 
que diz respeito aos Senadores e Deputados Fede
rais; 

b) Instrução do Tribunal Superior Eleitoral, no 
que diz respeito aos ~demais integrantes, nomeados 
no § 29 deste artigo. 

§ 4~' Caberá ao Presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral de cada Estado encaminhar o resultado 
da eleição realizada no respectivo Tribunal à Mesa 
do Seriãdõ Federal que, encerrado o trabalo da a Pu~ 
ração global dos votos, proclamará os eleitos." 

A emenda, dizíamos, Sr. Presidente, objetiVa superar 
aque_l_es imputados vfcios na estrutura do Colégio Eleito
ral, ampliando-o, enormemente, como se viu, para in
cluir nele todos os detentores de mandatos eletivos, de 
modo a que possa traduzir, em toda sua extensão e de. 
maneira inquestionável, o verdadeiro sentimento do 
povo brasileiro. 

O Sr. Fábio Lucen:p,- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Só um instante, 
nobre Senador Fábio Lucena. 

Assim sendo, o número de integrantes salta de 686 
para mais de 45 mil cidadãos que esperamos encarna
rem, Com a acurada fidedignidade, a vontade nacional, 
porque recentemente cumulados com a confiança da to
talidade do eleitorado em sufrágio livre e direto. 

A representatividade passa, então, a ser extremamente 
forte; ao invés de um titular do Colégio, representando, 
teoricamente. 200 mil habitantes, teríamos uma relação 
de I para menos de 3 mil, o que permite uma identifi-
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cação real entre o sentido do voto expresso_ e a intenção 
dos seus outorgantes, ou seja, entre a delegação e a sua 
fonte. A alegada injuStiça Confrã Os grandes Estados e o 
propalado voto urbano desapareceriam, também, auto
matícamente. 

São Paulo, para repetir o exemplo, contaria, doravan
te, com algumas centenas de vezes mais votos do que o 
Acre, refletindo, lielmente, no colégio, a sua significação 
no contexto sócio-político e cultural do País. O mais im
portante é considerar, porém, que a ·medida promove 
uma profunda inversão de influêncía:s-·nopr-õl:::ci-50 suces
sório, em favOr das bases da sociedade. 

Ouvirei, Sr. Presidente, o eminente Senador Fábio Lu
cena, antes de prosseguir Com esSe arrazoado. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Marcondes Ga
delha, a sugestão de V. Ex' é, sobretudo, deveras origi
nal. Original, porque de fato amplia, substancialmente, o 
número de membros do Colégio EleitoraL Eu quero 
realçar dois aspectos da sua propositura, que é suma
mente elogiável, porque traz novos elementos para o de
bate _e, finalmente, apresentar-lhe uma sugestão. Os dois 
considerand_os são os seguintes: primeiro, que não se es
coima o colégio de ilegítimo em virtude da escassez dos 
seus membros. E ele não se torna menos democrático ou 
mais democrático, se se tornar mais exíguo ·ou trieilos 
exíguo. Isto é, sob o ponto de vista da legitimidade, tanto 
faz que o Colégio Eleitoral tenha 45 membros ou 45 mil 
membros, porque o que está -emjogo,-Salvo melhor juízo, 
evidentemente, é o princ1pio da delegação dos poderes de 
Deputados e Senadores_e_leitos para a finalidade_exclusi
va de legislar, em nome do povo e dos Estados que repre
sentam no Congresso NãCional. Por outro lado, quando 
os Deputados e Senadores passarem a eleger o Presiden
te da República, eles estarão, nobre Senador, delegando 
uma atribuição que já reCeberam --das suas bases eleito
rais. Estariam contrariando o princípio da Common Law 
que V. Ex~ bem o conhece, que se resume no seguinte câ
none: Delegata potestas non potest delegari, vale dizer, 
não se pode delegar aquilo que já foi delegado. Então, o 
exercício do voto pelo Deputado ou Senador, para esco
lher o Presidente da República, contraria essa funda» 
mentacão originária do poder delegado pelo eleitor ao 
Deputado Fe'deral, ao Senador, em síntese, aos membros 
do Congresso Nacional. 

O segundo considerando é no que pertine à partici
pação das c-J.maras municipais. Essa participação já tem 
um precedente; na eleição de governadores, em 1978, 
eleição pelo processo indireto, as câmaras municipais se 
fizeram representar prciporciorialmente por membros 
dessas mencionadas câmaras. E, finalmente, a proposta 
que quero lhe fazer, e que gostarü\- de vê-la discutida, a 
sugestão que ora formulo a V, Ex~. nobre Senador Mar
condes Gadclha, é a seguinte: ao invés de o colégio elei
toral passar a ter 45 mil eleitores, e como, no entender de 
V. Ex~. a ampliação desse universo é fundamental para a 
legitimação do Colégio qtie vai eleger o Presidente da 
República, eu proporia uma alteração na redacão da_su-_ 
bemenda que V. Ex' vai apresentar e que conta rã com a 
minha modesta assinatura, mas contará honrosamente, 
com todo o prazer. A redacão seria a seguinte: "O Presi
dente e o Vice-Presidente da República serão eleitos por 
um Colégio Eleitoral que se compõe de todos os brasilei» 
ros maiores de 18 anos, alistados e eleitores, na forma da 
lei". Era só, nobre Senador. 

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

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muita 
honra. ouvirei a V. Ex' e, em seg11ida, responderei ao 
nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Marcondes Gade
lha, a idéia de V. Ex• é louvável sobre todos os modos, 
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prlmeiro, porque amplia o número de eleitores do _Colé
gio, atribuindo a cada Estado um peso que, realmente, é 
proporcional a sua população. Essa idéia jã foi aventada 
aqui, há algum tempo, e, se não me engano, há um proje
to, que eu não sei se de origem da Situação ou da Opo
siÇão: De qualquer modo, eu quero dizer que V. Ex' dá 
uma contribuição extremamente interessante à análise 
da eleição presídencial, e de Tnodo nenhunl poderemOS 
deixar de analisar, com todo o cuidado, a sugestão de V. 
Ex• 

O Sr. Almir Pinto - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muito 
prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Ao aparte do nobre Senador Fá
bio Lucena, gostaria de fazer um adenda. S. Ex• falou 
qu·e o Colégio Eleitoral escolhe. Mas o Colégio Eleitoral 
vota, quem escolhe é a convenção partidária. 

O Sr. Hélio Gueiros- O Colégio é queni escolhe. 

O Sr. Almir Pinto- O Colégio vota nos candidatos 
escolhidos pela convenção. Então, nós temos que fazer 
uffia distinção. E pergunto a V, Ex~ o que é então que a 
convenção vai fazer? Quem elege? 

O Sr. Hélio Gueiros - O Presidente é quem elege. 

O Sr. Almir Pinto - Não. O importante seria então 
que o Congresso Nacional,- ASsembléias Legislativas, 
Câmaras dos Vereadores partiCipaSsem da convenção 
partidária. rara indicar o nome a ser eleito Presidente da 
República, por esse ou por aquele partido. 

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• tem ra· 
zão, nobre Senador Almir Pinto: Os candidatos ao Colé
gio Eleitoral passam, necessariamente, pdo crivO das 
convenções partidárias, o que já é um mecanismo de tfí8.
gem natur-al e cxtiemamente importante, onde os- candi
datos precisam demonstrar uma reputação, juntO aos 
partidos político.~- que, por sua parte, já também repre
sentam, de alguma forma, a vontade da Nação. A ex
pressão "partido político" veio, naturalmente, da sua 
raiz latina par~ Cada partido já é um segmento da 
Na_ção. De alguma forma, também na convenção parti
dária, a chamada vontade geral, a que aludia Rousseau, 
está representada em primeira instância, naturalmente 
subordinada ao referendo maior do Colégio Eleitoral, a 
põsteriori. - - - --

Mas, o nobre Senador Fábio Lucena proclama a sua 
avers1io a todo tipo de colégio. Por sorte, S. Ex~ não pro
clama que nasceu formado e, portanto, não se sente 
dono exclusivo d<!_ verdade. Concede, ao menos, ~m bçm 
adjetivo para a nossa proposta. Considera-a elogiãvel. 
Considera um esforço que, naturalmente, não chega a 
tanto ql}anto S. Ex' pretende, mas se aproximada. En
tende o Senador Fábio Lucena que só as eleições diretas 
seriam - pelo menos acho que foi isso o que entendi da 
sua subemenda proposta - capazes de dar legitimidade 
ao mandato presidencial. 

O Sr. Faôio Lucena- Permita-me, só paia e._<;clarecer? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Só um instante, 
Sr. Senador, e,rn t>eguida lhe concedereL 

Sobre isto, Sr. Presidente, não ·compete a rilim, um hu
milde Senador, uma voz isolada, contestar uma decisão 
do Congresso Nacional. Essa matéria já foi discutida e 
votada pela Câmara dos Deputados que, em nome do 
Congresso, numa primeira instância, rejeitOu a tese que 
agora retorna pela palavra abalizada do eminente Sena
dor Fábio Lucena. Mas se nós não podemos conquistar 
a eleição di reta neste momento, então, -pelo menos tente
mos nos aproximar tanto quanto poSSíVel desse ideal. E 
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essa nossa proposta, incluindo vereadores e deputados, 
pretende ser um retrato da Nação, pretende ser um corte 
real na noSsa sociedade, com todas as suas virtudes e 
com todos os seus defeitos, porque a base da sociedade, 
representada por esses vereadores e prefeitos, passaria a 
ter uma forca extraordinária dentro do processo, que 
perderia o seu cunho elitista. 

De duas, uma, Sr. Presidente, ou nós consideramos 
qlie todos os_ mandatos de todos esses vereadores e pre
feitOS- são também ilegítimos, ou _então ·nós temos que 
considerar que eles trariam um a carga de legitimidade e 
de autenticidade para a expressão da sua vontade para o 
candidato que safsse desse pleito com a sua participação 
extensiva. 

Ouço, ·com prazer, o nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- nobre Senador, apenas para es
clarecer: eu não advoguei ã adoção da eleição direta, 
Pelo contrário, eu PrOpus uma fórmUla de absoluta con
ciliação entre os dois campos que mais se conflítam no 
presente estágio da sociedade brasileira, ~ o conflito en
tre o Colégio Eleitoral e a eleição direta. Então, eu, pes
soalmente, abdicaria da eleição direta em favor do Colé
gio Eleitoral, abdicaria, considerando que o colégio, nos 
termos da composição, de sua composição que eu propo
nho, atende de frlto não a·penas à nomeclatura de colégio 
tão reivindlcãda pelo Governo Federal, como atende às 
exigênciãs b~iCaS do momento que estamos vivendo no 
Brssil. Então, o que eu proponho não é eleição direta, 
mas um Colégio Eleitoral composto de todos os brasilei
ros maiores de 18 anos, alistados e eleitores na forma da 
lei, com capacidade constitucional para eleger o Presi
dente da República.-~ só esta a minha proposição. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre Sena
dor, nós não vamos aqui armar uma discussão seinântica 
em torno do significado das palavras de V. Ex•. que são 
naturalmente clarãs, que são extremamente objetivas; só 
que nós entramos num círculo vicioso. 

O Sr. Almir Pinto- Não seria assim um colégio, seria 
uma universidade. 

O SR. MAR CONDES GADELHA --Então, repito, 
entraríamos num círculo vicioso, e retroagiríamos a dis
cussão~ que tem evoluído, nobre Senador, Fábio Lucena, 
desde a campanha em favor da Emenda Dante de Olivei
ra, para um processo de negociação, onde nós enc-on
traríamos os mecanismos para a finalização, para o e-n
cerramento, para o arremate do ciclo autoritário. 

Aí está uma proposta extremamente abrangente do 
emenente Presidente da República, que contempla uma 
série de re!v4tdic_acõ~ e de postulações da sociedade bra
sileira. desde as eleições diretas para prefeitos da Capital, 
até o retorno integral das prerrogativas do Poder Legis
lativo, passando por modificações na ordem econômica 
e social, e culminando com eleições diretas para Presi
dente da República, dentro de quatro anos. 

Convenhamos, eminente Senador, a mesa está posta, 
de alguma forma, para a negociação. Eu não compreen-
00 por que essa relutância, quando outros povos, tão 
merecedores e tão civilizados quanto nós, adotaram o 
processo que é legítimo, que é natural e que é_ verdadeiro, 
dentro da convivência democrática ao processo da nego~ 
ciação. A Espanha encerrou um período autoritário de 
40 anos, com milhares de vítimas a deplorar, com reta
lía-cõ"es,-arestas e divisões sociais de toda ordem, inclusi
ve étliíca<··nabre Senãdor Fábio Lucena, Sabe V. Ex• 
que ainda hoje existe irresignação dos bascos e dos Cata
Iões, nã-So"Cledade espanhola, Ainda assim, com sabedo
ria, com competência, com espírito público, com descer~ 
tino histórico, os líderes daquele país armaram-o chama
do pacto de Moncôa, que deu resultados extraordi
náríos, e tOrnou a democraciã- espanhola refratária a 
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toda sorte de agressão. Já tivemos a natural rotatividade 
do poder; hoje, os socialistas ocupam a sede do goVerOo: 
tem havido atentados, ainda, políticos naquele País, mas 
a democracia espanhola não se abala um só instailte;_a 
democracia espanhola está inteiramente imune a- toda 
sorte de percalço e de revés, e progride para uma brilhan~ 
te realidade que encanta ao mundo e serve de exemplo 
para outras nações. 

Ora, nobre Senador Fábio Lucena, não vejo por qu~:: 
recusar a mesa de negociação, co-mõ o insfftirriento para 
a transição dcrraCfeiia a uma democracia- estável e não 
apenas a um instante fugaz de democracia em nosso 
País. 

Essa proposta, nobre Senador, apenas cOmplementa
ria uma sérTe de outras~ estaria naturalmente aberta ao 
entendimento, a sugestões., a modificações. Nós tCtTIOs o 
penhor da palavra do Presidente da República, que assu~ 
miu, em toda a sua extensão, o conceitO das muâã:nças 
necessárias no País, neste mom_e_oto, e que apela insisten
temente ao entendimento, à negociação. S. Ex• pess-oal
mente manifestou a sua posição contrária ao processo de 
eleições dirctas, embora assegurando que aceitaria a opi
nião e a posição do Congresso Nacional. Esta posição 
foi manifesta claramente na noite de 25 de abril. Eu te
nho a impressão, nobre Senador, de que ficarmos retroa
gindo, díscu.tindo o pa_ssado, é uma formã_de nos escon
dermos ao diálogo, é uma forma de escapismo, é uma 
forma de fugirmos a essa necessidade imperiosa que o 
povo brasileiro reclama, na hora presente. Ninguém su
porta mais essa angústia: ningUém suporta mais essa ex
pectativa tensa, que prejudica inclusive as tarefas do de
senvolvimento- económico deste País. Sã.be V. Ex~ que 
nós temos uma duraJuta, ainda, pela frente, na busca da 
retomada do crescimento económico. Nós temos um 
compromisso com milhões de irmãos que,-neste momen
to, passam fome, aguardando, inclusive, riOóre Senador, 
um assentamento das bases políticas da nossa sociedade, 
para que nós retomemos, em clima saudável, esses _com
promissos com a elevação social e com ã promoção hu
mana. 

Ora, não hã nenhuma razão, nobre Senador, a menos 
que V, Ex• tenha alguma outra forte razão fiara retomar 
essa discussão, que só faz alongar, indefinfdiimente, essa 
expectativa, e não leva evidentemente a nenhuma po-
sição conclusiva. · 

O Sr. Fiíblo Lucena - Permite V. Ex~ um- aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muito 
prazer. 

O Sr:-Fáblo-Luc"eDa -- Nobre Senador, em sã cons~ 
ciência, nenhum parlamerltar; ci0i1sciente das suas rt!s~ 
ponsabilidades, perante o grave momento histórico em 
que a Nação atraVessa, pode i-iscar do seli cãfêPillo a ex
pressão negociação, em absoluto. Negociar, incluSive, -ê 
uma das caracteristicas fundamentais mais marcantes os 
povos civilizados. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Lamento dizer 
a V. Ex• que esse é um.~ema indexado no seu Partido, ho
je; ê um tema que leva, inclusive, a soluções dramãtícã.s, 
dentro do PMDB. Mas confio no discernimento -de V. 
Ex', de que ninguém pode se frutar a essa expressão. 

O Sr. Fâbio Lucena- Inclusive eu já esc_la_re_ço, a prQ
pósito, que assistimos -já que na História Contempo
rânea é o úniCtJ capítulo -que se escreve diariamente, 
sobretudo pelas páginas da imprensa- nós assistimos à 
negociação substituindo os grandes princípios da conti
nuidade da guerra, através da política de Clausewitz, e 
da política através da gu-erra de Leibniz, a negociação es
tã superando estes preceitos da política como guerra e da 
guerra como política. Mas há que se Jevãr em conside-

OlÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

ração. noQre Senador Marcondes Gadelha, a ditologia 
de negociaÇão. O que é negociação? O que ela contém em 
seu étimo, e o que a sua etimologia traduz para uma per
feita acepção desse vocábulo. O Senhor Presidente da 
República mandou, para o Congresso Nacional, uma 
proposta concreta, Essa proposta de emenda à Consti
tuição não foi discutida, não foi debatida com o Partido 
de sustentação política do Governo, que é o maíorParti
d9 com representação no Colégio Eleitoral que é o- Parti
do Democrático Social. O encaminhamento da proposta 
do Senhor Presidente da- República não se fez preceder 
de uma convocação do Diretório Nacional_do PDS, a 
fim de que todos os segmentos polfticos do PDS opinas
sem, discutissem, -debatessem e OferecesSem OS seús pon
tos de vista, as suas sugestões, a fim de que, de fato, uma 
proposta que servisse como negodação para o Partido 
oposicionista pudesse ser enxergada ou, pelo menos, de
tecfã.âa atuãlrrii!nte Tio projeto -de emenda constitudOnal, 
ora em tramitação no Congresso Nacional. Sabe-Se, 
nobre Senador, que a Proposta n9 ll à Constituição, 
oriunda do Senhor .Presidente João Figueiredo, foi ela
borada por um, dois ou no máximo três homens, três ca
beças que sentenciaram fórmulas as rOais complexas em 
nome do Governo, vale dizer, em nome do seu Pat:tído, ~ 
lançou-as para o debate no Congresso Nacional. Sabe V. 
Ex' que a proposta é tão ampla e tão complexa que a não 
ser atabalhoada, apressada e perigosamente, ela poderia 
ser debatida em toda a sua complexidade e totalidade pe
los membros do Congresso Nacional. A limitação dos 
j>razós regimentais torna muito difícil esse debate e, daí, 
todos os partidos_políticos coin representaçãO no -Con
gresso, estarem presentemente com dificuldades concre~ 
tas para debaterem, com a seriedade que se requer, a 
proposta de emenda do Presidente da República, sobre
tudo no que pertine à c~pacidade dos congressistas, à sua 
competência de apresentarem subemendas a essa pro
posta na expectativa de que, pelo menos, o eminente Re
lator da _mat~ría dê oiças_a essa iniciativa de subemenda. 
Por isso, nobre Senador Marcondes Gadelha, o que se 
observa é que as constituintes -e o que quer se dar pre
sentemente a esta fase que o Congresso Nacional está 
atravessando, é um laivo de constituinte; e o próprio Pre
sidente da República, quando anunciou o encaminha
mento da matéria ao Congresso, disse -que o -Congresso 
ainda detém poderes constituintes, por natureza, não po
dem ter limitação de tempo. V. Ex• pode apanhar a His
tória Republicana. Eu lhe citaria, de. cor, apenas um 
exemplo, porque os outros não me ocor-rem n:o momen
to: a ConStituinte de 46 foi instalada no dia )9 de feverei
ro e spmente _no dia 18 de setembro de 1_946 é que a 
Constituição foi promulgada pelo Congresso Nacional, 
vale dizer, mais de duzentos dias depois de instalada a 
constituinte e_leita pelo povo. Então, -Vê V. Ex•, que não 
foi proposta de negociação que o Senhor Presidente da 
República encaminhOu ao Con!;resso Nacional, foi o 
tudO ou o nada, foi o maniqueísmo, é um estilo tipica
mente maniqueu, porque Sua Excelência, o Senhor Pre
sidente da República, é taxativo ao enfatizar que um 
ponto é inegociável, que é a data para as eleições diretas. 
Por que esse dogmatismo do ponto inegociável, nobre 
Senador? Até o Japão, quando foi assinar a rendição in~ 
condicional apresentada pelos Estados Unidos_, após o 
bombardeio atôrnico- de Hiroxima e Nagasáhi, assinou 
uma proposta de rendição incondicional coni uniá con

dição: a de que fosse mantido o imperador como símbo
lo da naç~o japoJlesa. Até aquela proposta, que era uma 

imposição de rendição incondiciona1, teve uma con
dição. Então, põr que na proposta do Senhor Presidente 

da-República há -uma Coridição inegociável, cjue é a data 
das eleições diretas? Ora, nobre Senador, quando numa 

proposta um dÕs seus itens é iriegOciável, inan·d~-~ lógida 
que se conclua que a proposta inteíra ftãÕ- pretende, em 
absoluto, a negociação. Muito obrigado. 

Maio de 19~4 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Nobre Senador 
Fábio Lucena, acho que nós dois vamos ter que consul
tar urgentemente o "Aurélio", vamos ter que consultlu 
os dicionários, vamos ter que descer às raízes da semânti
ca, da etmologia, para entendermos o que venha a ser 
maniqueísmo. Acusa V. Ex' de maniqueísta a atitude de 
uzp Presidente da República que envia uma proposta ex
tremamente pluralista e diversificada. São, pelo menos, 
_38 ítens que foram encaminhados à discussão do Con
gresso Naci_onal, 38 ítens com as suas respectivas lacunas 
on~~. ~vid_entemente, cabem outras 38 propostas da 
Oposição .. 

O Sr. Fábio Lucena - Está certo V. Ex• ... 

O SR. MARCONDFS GADELHA - Um instante, 
nobre Senador. Eu ouvi o discurso de V._ Ex• e agora so_u 
eu que estou aparteando V. Ex' 

O Sr. Fábio Lucena - Desculpe-me. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Então, dizia eu 
que o Presidente mandou uma proposta versando sobre 
38 aspectos da Constituição e, naturalmente, compor
tando inúmeras outras propostas da Oposição, eminente 
Senador Fábio Lucena, versando sobre todos os aspec
tos da vida deste País, desde a organização da famflia até 
a eleição de Presidente da República, passando pela or
dem econômico-social, e pÕr uma série de outros disposi
tivos. agora suscetíveis de questionamento pela socieda
de. 

Ora,_ Sr. Pre~idente, se o Presidente da República enca
minha uma proposta tão diversificada, uma proposta tão 
ampla e a Oposição. Sr. Presidente e Srs. Senadores, se 
fixa numa só atitude: Oll "diretas já" ou nada feito. 

Sr. Presidente, onde está o maniqueísmo? De que lado 
está a atitude de tudo ou nada? De que lado está a opo
s_ição excl usivista? 

O Sr. Fábio Lucena - Se V, Ex~ me permite, e~ res
pondo. 

O SR. MAR CONDES GADELHA- De que lado es
tá o comportamento? 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite responder? 

O SR. MARCONDES GADELHA- De que lado es
tá a postura de dono e senhor da verdade? 

O Sr. Fábio Lucena- V, Ex~ me permite responder? 

O SR- MARCONDES GADELHA- De que lado es
tá a atitude majestática de quem acha que deve ter o im
pério sobre todo o entendimento de uma coletívidade? 

O Sr. Fábl~ Lucena- V. Ex~ me permite? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Eu respondo. O maniqueísmo, 
o tudo ou nada da proposta do Senhor Presidente da Re
pública, .. 

O' SR- MARCONIJES GADELHA- Peço a V. Ex• 
que seja rápido, em função de algumas observações que 
ainda tenho a fa-zer. 

O Sr. Fábio Lucena- ... está no seguinte: ou o Colê:~ 
gio Eleitoral ou nada, ou a eleição indireta do sucessor 
do Pre:c;idente Figueiredo ou nada. V. Ex' é um intelec~ 
tLial, nobre Senador, e há de convir que formulações des
se conteúdo não visam, em absoluto, à negociação. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre Sena
dor, o PfesideÕte da República recuou. V., Ex.' disse que 
o Presidente_ .. , 
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O Sr. Fábio LuceRa- Permita que eu conclua o meu 
aparte. O Presidente da República não admite que se 
imagine, que se ouse imaginar possa o Congresso, ou_ 
possa o Congresso supor, inclusive pClas Lideranças do 
Partido Democrático So:cia\, possa supor em pensar, 
possa pensar em supor em adotar uma fórmula diferente 
para eleição do sucessor" do General Figueiredo, que não 
seja o processo indireto. Aí está nobre Senador. ou o 
tudo ou o nada! Ou o Cofégio Eleitoral ou o nada! Esse é_ 
o maniqueísmo a que me referi: · 

O SR. MARCONDES GADELHA- Senador Fábio 
Lucena, sabe V. Ex' que o Presidente a República re
cuou, inclusive, na data com relação às próxima eleições 
di retas. 

V. Ex• afirmou que_o Presidente teria uma atitude em
pedennida em relação a essa data, que seria uma e~pêcle 
de fatalismo. No entanto, o Presidente assumiu o concei
to de mudança, recuou no tempo com relação a essa data 
de mudança, propondo um termo de apenas 4 anos para 
o seu sucessor, de modo a antecipar essas eleições dire-
tas. __ _ 

Sabe ainda V. Ex' que outra da:s teses-mais acariciadas 
pela Oposição, como a tese de uma assembléia nacional 
constituinte, tão importante quanto a das eleições diretas 
para Presidente da República, é uma tese hoje perfeita
mente viável, ê uma tes_e hoje perfeitamente discutível, é 
uma tese perfeitamente negociável. Nós cumpriríamos 
etapas no rumo da consolidação da democracia ne.s.te 
País. Porque V, Ex• sabe que nós transpusemos de fato o 
período autoritário, mas a legislação continua sendo a 
mesma que regeu aquele ciclo. Precisaríamos, neste meio 
tempo, promover uma reforma da Constituição ou uma 
assemblêia nacional constituinte, que poderia ser, perfei
tamente, daqui a dois anos, em 1986. E em 1988 teríamos 
então, as tão ansiadas eleições diretas para Presidente da 
República. Quero crer que esses senam patamares per
feitamente aceitáveis, ao lado de inúmeras outras pro
postas, tambêm, extremamente importantes como as que 
nós citamos ainda há pouco. Como outras que estão sen
do propostas, inclusive, por respeitáveis membros· da 
oposição, eleições para uma representação nõ Distrito 
Federal, por exemplo; alterações com relação ao fortale
cimento do Poder Judiciário. Interessa muito é que nós 
promovamos uma transição pacífica, de modo a garan
tirmos, Constitucíoilalmente, todos os cidadãos deste 
País e, sobretudo, de modo a termos uma ordem institu
cional que seja incontrastável, que tenha a sua posição 
definitivamente assentada e aceita por todos esses mi
lhões de patrícios espalhados por este País afora. 

Sr. Presidente, voltando à nossa proposta, nós dizí3.~ 
mos que o mais importante i Consíderar- e o eminente 
Senador Fábio Lucena não atentou sequer para esse as
pecto - ê que a medida promove uma profunda inver
são de influências no procesSo siieciSóríõ -em ra:vor -das 
bases da sociedade. Vereadores e prefeitoS-avultam den
tro do nosso conjunto, com toda a carga de autenticida
de própria do múnus de que estão investidos e da ·convi
vência diuturna e continuada com o chamado país r"éal e 
suas vicissTtuaes. A-Conseqüência mais imediata será, ob
viamente, uniã: saudável alteração nos compromissos e 
plataformas pre-eleitorais, que--aSSumiriam, -daqui por 
diante, uma natureza: centrífuga~ desestimulando velei
dades elitiStas e favorecendo, a um só tempo, o munici
palismo, a diversidade, o pluralismo e a dispersão da au
toridade, que são elementos preciosos de equilíbrio de-
mocrático. -- -- - -

Sr. Presidente e Srs. "Senadores, um Presidente da Re
pública, eleito por este mecanismo teria uma legitimida
de absolutamente inquestiOnUvel. Teria, acima de tudo, a 
força, a exemplaridade, a capacidade para arrastar, para 
mover todos no rumo do enfrentamento da dura crise 
que atravessamos neste momento e teria, acima de tudo, 
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Sr, Presidente, a capacidade de manter a coesão social 
interna do País. Elemento absolutamente indispensável 
parã essas conquistas, que cada vez mais se distanciam 
no horizonte económico, 

Sabemos todos que este é um Pals tolerante, sabemos 
todos que esta é uma nação cordial, sem grandes arestas 
históricas, sem grandes dificuldades em suas fronteiras. 
Um país que mantêm uma unidade linguística; racial e 
religiosa, um país que nasceu sob a êgide do liberalismo, 
Sr. 'Presidente, um país com todas essas virtudes e mais 
120- milhões de habitantes e uma infinidade de recursos 
naturais, está ponto, preparado para evoluir e assumir a 
sua posição de destaque e de liderança, senão em nível 
internacional, pelo menos, com relação ao Terceiro 

- Mundo. 

O Sr. Mâiio Mala- Permite-V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex• 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Marcondes Ga
delha, a tese de V. Ex~ -é respeitável e muito interessante. 
Entretanto, acho que ela continua pecando na origem, 
porque quanto V. Ex~ propõe a abrangência desse Colé
gio Eleitoral, que se torna bem mais universal do que o 
atual, ele continua com os vícios de origeri:i-,- porque V. 
Ex~ inclui democraticamente todas as categorias políti
cas que tiveram acesso ou deveriam ter acesso aos seus 
cargos através do voto universal. Entretanto V. Ex• há 
de convir, conosco que, aSSim Como o atual ColégiõClei
toral tem um ponto de fraqueza, que é justamente naque
la parcela, que não teve a origem do voto universal e di
reta do povo, também, no que V. Ex• propõe, permanece 
corri o mesmo v feio, no que diz respeito aos prefeitos dos 
cento e sete municípios das áreas chamadas de segurança 
nacional e dos também nomeãdos para as estâncias hi
drominer:i.is, Acho que a proposta áe V. Ex~ tem o seu 
mérito, deve ser discutida, mas escoimada desses vícios 
elementares que ela encerra. 

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• suscita 
uma questão muito importante de ordem têcnica e que 
eu havia evitado abordar, tanto na proposta, quanto na 
sua justificação. 

Mas eu diria a V, Ex~: essas eventuais e supostas im
perfeições estariam diluídas num universo tão grande, 
tã.o_amplo que, praticamente, não teriam um peso especí
fico capaz de desvirtuar o sentido, a intenção e a vontade 
gerai· da Nação. 

-6 mesmO probiema teríaffios co~ rel-ação aos Sena-do
res eleitOs pOr -via indireta: Têm sidO os nossos colegas 
vitimas de críticas e atitudes exclusivantes, de posições 
que buscam excluí-los do processo, como não tendo legi
timidade ou representaividade para participar deste colé
gio eleitoral. 

Eu diria, então, que pela mesma razão, esse fato se di
luiria, também, nesse universo de 45 mil pessoas que te
riam votos iguais daqui por diante; um detentor de man~ 
dato, um voto; um voto de um vereador i&!lal a9 voto de 
um senador, ou de um deputado estadual ou federal. Es
ta, nobre Senador, seria uma forma de se encontrar aso
lução mais aproxirria:da desse projeto de cOlégio Química: 
mente puro, que V. Ex•s exigem. Claro, nós _não pode
mOS. fàzer as leis retroagir, nós nãÕ podemos, nobre Se
nador, destituir nossos colegas de seus mandatos, pelo 
contrário; temos que respeitá-los poique foram eleitos 
também, de uma maneira legítima, e porque têm dado 
uma contribuição fundamental e importante à vida da 
Nação. O mesmo se refere aos prefeitos aludidos por V. 
Exi> A atitude, então, mais consentânea, seria diluir todo 
esse conjunto específico de forças, dentro do universo 
maior de integrantes com função deliberativa no Colégio 
Eleitoral. 
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Problema, também, que se colocou ao redator dessa 
propo:;ta foi a posição do Presidente da República. Já 
que é detentor de mandato, dev_eria também integrar este 
Colégio eleitoral. Nós tentamos preservar, nessa primei
ra versão, a posiçãO de magistrado de que deve se inves
tir o Presidente da República, na condução, não apenao:;, 
da sua sucessão, mas do próprio processo de abertura. 
Mas é um fato. São (a tos a serem considerados. São ide

"ias a serem discutidas, esta é ~pena~ um'! yersão p~etim}
nar, esta é apenas uma primeii'a idéia. Por exemplo uma 
outra questão técnica, da maior importância, é a que diz 
respeitO--ao lugar Onde devem votar os Deputados e Se
nadores. Na nossa proposta nós fizemos a separação, 
Deputados_ e Senadores votariam no Congresso Nacio
nal, e o restante do Corpo Deliberativo nos Tribunais 
Regionais Eleitorais. Mas há pontos questionáveis neste 
aspecto. Se a Nação tiver um entendimento diferente do 
CongreSso Nãcional, se h.ouver um choque nos resulta
dos advindes dos Estados em relação àquele obtido no 
Congress_o Nacional, eu quero crer que esse problema es
taria super-ado pela própria grandeza do CQngresso Na
cional, que haveria de_saber humildemente aceitar, como_ 
seu, o resultado vindo das bases da Nação. São dúvidas 
que também me assistiram na hora da elaboração deste 
texto. 

O Sr. Mário Maia- Só um pequeno exemplo do que 
eu- colo(juel no- meu aparte, há pouco, e para clarear o 

- meu raciocínio, e também contestar, mais uma vez, a ex
planação brÍlhante, (]Ue a dialética e a inteligência de V. 
Ex• estã-o fazendo neste moniento,-como sói acontecer 
senipre nesta Casa. É que, repare bem, nobre Senador, o 
exemplo no meu Estado, e até me sinto lisonjeado, por
que- ultimamente, o meu Estado, tão longe, tão esqueci
do e desprezado, tem sido sempre lembrado, pelo menos, 
para servir de exemplo na igualdade do Colégio Eleito
ral; o AcrecQ.m São Paulo. Só assim ele era tão lembrado 
aqui no Congresso. Mas com a _emenda de V. Ex• .. 

O SR. MAR CONDES GADELHA - Eu devo dizer
lhe que, sentimentalmente, eu me inclino em favor do seu 
Estado. 

O Sr. Mário Maia- 1:: verdade. Sou testemunha. 

QSR. MARCONDES GADELHA- Até por uma 
poSt-ura natural, em favor dos mais fracos. E esta é a pro
posta inicialmente inserida no atual Colégio EleitoraL 

O Sr. Mlfrio Maia- Aliás-é-uma atitude que a Banca
da Nordestina sempre ... 

O SR. MARCONDES GADELHA - Mas o Partido 
de V. Ex' tem reclamado tanto, com relação a este aspec
to da questão, a esse nivelamento entre Estados peque
nos e grandes, que nos forçaram a uma reconsideração 
do tema. 

O Sr. Mário Maia- Eu sou testemunha de que V, 
Ex•, como todos os companheiros aqui, de uma maneira 
geral, e especificamente a Bancada Nordestina, sempre 
têm sido bastante carinhosos para com meu Estado. 
Agora, eu queria dizer que a emenda de V. Ex•, no meu 
Estado, inverte os resultados atuais, porque pelo que es
tá posto agora, o Colégio Eleitoral, os delgados seriam 
indicados pelo meu Partido para as eleições indiretas e 
pela emenda de V. Ex• passarão a ser indicados pelo Par
tido de V. Ex' 

O SR. MARCONDES GADELHA - Não. pela mi
nha emenda, não haverá delegados indicados. Serão vo~-
tantes, no Colêgio eleitoral, apenas os detentores de 
mandatos eletivos, todos detentores de mandatos eleti
vos. Não haverá mais esse segmento dos delegados indi
cadOi 
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O Sr. Mário Maia- Mesmo assim haveria uma inver~ 
são do resultado porque todos os prefeitos do meu Esta· 
do, exceto da Capital, são nomeados para ârea de segu. 
rança nacional e, conseqUentemente, são prefeitOs -do 
Partido de V~ Ex~, que foram nomeados pelo Governo 
anterior e mantidos pelo Governo atual, mercê das leis 
extravagantes que existem nesse sentido e que imPedem 
que o Governado( os subS_títuam, porc[ue precisa da 
aquiescência do Presidente da República. O Governa
dor, uma vez tendo consultado órgãos do Palácio do Pla
nalto, foi desaconselhado a demiti-los e a nomear outros. 
De modo que a emenda de V, Ex~ é muito brilhante, mas 
inverte os resultados nO meu Estado. 

O SR. MARCONDES GADELHA - É possfvel que 
isso aconteÇa tloAC:re, nobre-se-riadoi-,-masem compen
sação, a OposiÇão seria altamente beneficiada nos gran
des Estados, onde teve resultados eleitorais expressTVõS e -
onde não existem tantos mUtiidpios considerados área 
de segurança nacional: São Paulo, Paranã, Rio de Janei
ro, enfim, onde a op-áSTÇão ·venceu· -bfllfiantemetlte as 
eleições, ela teria naturalmente a compensação para essa 
pequena perda lã no Acre. E, de qualquer forma, nobre 
Senador, nós teríamos retratado nesse colégio a posíção 
atual do Pais: a Oposição tem proclamado que detem a 
maioria da Nação, que a maioria do País está ao seu la
do, que foi amplamente vitoriosa nas eleições de 1982, 
que a Nação, claramente, manifestou o seu repúdio ao 
regime, através dos resultados expressivos obtidos pela 
OpoSição em 1982. Dessa maneira a "OposiÇão não teria 
por que se preocupar com essa pequena inversão no 
Acre, já que é detentora da maioria do País e da virtual 
totalidade da vontade da Nação. Esse seria um mínimo 
de concessão que a ~posição faria ao Governo, seria 
perder no Acre _dentro desse colé:gio eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Lamento 
interromper V. Ex•, Senador Marcondes Gadelha, mas é 
que dispõe de apneas três minutos para concluir o seu 
pronunciamento. 

O SR. MAR CONDES GADELHA - Eu encerro, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Mári-o ·Maria- Senador Marcondes Gadelha, 
só para não ficar no ar o meu raciocínio. V. Ex•s, qUe 
têm defendido nessa comparação tão efetiVa do meu Es
tado com o Estado de São Paulo e agora V. Ex• rnfnimi
za a importânCia do meu· Estado dii:erido ci.ue perder O 
Estado do Acre não teria grande significação para as 
Oposições. Eu acho que na Federação, de vinte e três Es
tados, a tese de V. Ex~ ficaria muito prejuóicaOa c_om a 
supressão do meu Estado, neste particular. 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Nobre Senador 
Mãrio Maia, sabe V. Ex• da simpatia e do amor que eu 
tenho aos nossos irmãos da Região Amazónica, que tan
to quanto os nordestinos padecem toda sorte_de intem
péries, de dificUldades e de incompreensões. 

Sabe V. Ex• que o jovem Estado do Acre tem tido o 
meu respeito. Conheço o seu Estado, nobre Senador 
Mário Maia, aprendi a admirar, inclusíve a saga dOs-que 
lá impuseram a nacionalidade em condições extrema
mente difíceis, extremamente penosas. 

Dediquei· me um pouco à História do Acre, à História 
de Plácido de Castro. e dentre outras coisas porque tam
bém o seu Estado foi povoado por irmãos meus, nordes
tinos, está repleto de paraibanos e de cearenses que forja
ram, ou que pelo menos ajudaram a forjar a têmpera da
quele povo. 

O Sr. Mário Maia - Realmente, até bem pouco não 
era acreano, era nordestino. Dos últimos dez anos para 
cã é que estã havendo uma corrente de migração sulista. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Em nenhum 
momento eu minimizaria o seu Estado. Apenas usando 
as suas palavras procurei mostrar que haveria uma com
pensação com a perda do Acre, porque a Óposição teria 
outros resultados maiores, mais expressivos nos grandes 
Estados do Sul, mais p"raticamente no Centro-Sul do 
País. 

Mas, Sr. Presidente, encerro aguardando a atenção 
dos Srs. Congressistas-para essa prOposta, qu-e é ·ape-nas 
uma tese, que é apenas uma primeira idéia, que é apenas 
uma primeira versão, que pode naturalmente ser modifi
cada, pode ser reestudada antes da sua formalização. 1m
porta, sobretudo, a boa vontade, a boa intenção de en
contrar soluções tão próximas do ideal quanto possível 
para este impasse que nos devora, para esse nó górdio 
que nos estrangula no presente momento. Eu lhe digo, 
nobre Senador Mário Maia, a felicidade desta Nação es
tá a um passo, está ao alcance da nossa mão, de um gesto 
nosso; precisamos apenas usar um pouco mais o elemen
to característico .da formação nacional que estã na base 
da vida deste País, que é a concórdia. Quando ela flores
cer, não tenha dúvida, nobre Senador, nós teremos con
dição rle erigir uma gran-de nação,um país tão- respeitável 
como jamais houvesse notícia no orbe, porque esta é a 
nossa obrigação, porque este é o nosso dever, porque 
muitos sofreram e padeceram e porque outros esperam 
que tenhamos direito a essas conquistas. Muito obriga
do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDE~TE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, comemora-se, hoje, o 579 -ariiversãrio da V ARIG, 
empresa vitoriosa e modelar da qual todos os brasileiros 
se orgulham em face dos notáveis resultados do seu de
sempenho em termos de segurança, eficiência e credibili
dade. 

Dentro e fora do País, a VA RIG vem sisteriiaticameD.
te expandindo os seus serviços de transporte aéreo de 
passageiros e de carga, atráves das suas linhas interna
cionais e domésticas. 

No momento, a VARIG serve 33.cidades no_exterior e 
29 nO Brasil, havendo transportado no ano passado, 4 
milhões e 451 mil passageiros- volume realmente ex
traordinário pelo qual pode-se avaliar as dimensões des
sa grande e bem conceituada empresa. 

O atual Presidente da VARIO, Hélio Smidt, em decla
rações à imprensa, já manifestou o seu otimismo e juStifi
cado entusiasmo, asseverando que vai prosseguir em 
seus investimeritos na melhoria e expansão dos serviços 
prestados pela empresa. 

Aliãs, o Brasil inteiro conhece e aplaude a alta catego
ria, aprimoramento funcional e inexcedível dedicação do 
seu pessoal, tanto no plano técnico e operativo, cámo no 
âmbito dos serviços administrativos e de apoio logístiCo. 

O elevado conceito e crescente prestígio da VARIG 
-decorrem, simultaneamente, da excelência dos seus re

cursos humanos, d9s excepcionaisíndices de operacioria
lidade, confiabilidade e qualidade da sua frota, dos seus 
equipamentos e ínfra-estfúiliút de apoio em todos os -
níveis. 

Assim é que, em Brasília, por exemplo, nã~ poderia 
deixar de enaltecer o alto desempenho da equipe daVA
RIG, digna de merecidos encõmios pelo zelo, cortesia e 
operosídade dos seus integrantes, sobretudo no concer~ 
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nente ao bom atendimento de todos quantos recorrem 
aos seus serviços, notadamente os senhores congressis- _ 
tas. 

Destaco, nessa valiosa equipe, a correta e eficiente 
atuação dos Senhores Gedy Rodrigues Morais, gerente 
administrativo em Brasília, e João Barbosa da Cunha, 
gerente da VARIO no Congresso Nacional. 

Finalizando, congratulo-me com o funcionalismo des
sa magnífica empresa. na oportunidade do seu 571' ani
versário, os seus dirigentes, comandantes. comissários, 
os técnicos, as suas equipes de vôo e de escritório- em 
suma, todos quantos nela trabalham, contribuindo de 

-maneira concreta para ampliar, melhorar e consolidar os 
níveis de boa qualidade, segurança e eficiência dos trans
portes aéreos no Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão Mlíller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT: Pronun· 
cía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res_:_ 

No dia 5 de maio último transcorreu mais um aniver
sário do nascimento do ínclito-mato-grossense Câridido 
Mariano da Silva Rondon. O Marechal Rondon é a figu
ra das mais notãveis da História do Brasil, dos tempos 
modernos. 

O Jornal de Brasília, no dia 1~> de maio de 1983, Pub(i..: 
cou um artigo muito bem lançado sobre o nosso home
nageado, com o título. "Vulto do mês de maio", que 
enaltece o grand~ "Marechal Rondon" e assinala o fato 
de ser o dia 5 de-maio o "Dia Nacionaf das COmuni
cações" em homenagem ao insigne filho ·de Mato Gros
so. 

Transcrevo o referido artigo que, melhor do que eu, 
sintetiza mUito bem a vida e a obra de Rondon. -

MAR8CHAL CÂNDIDO 
MARIANO DA SILVA RONDON 

Três datas deste mês são dedicadas às Comunicações: 
5 de maío é o Dia Nacional das Comunicações; 17 de 
maio é o Dia Mundial das Comunicações e-24 de maio é 
a Dia do Telegrafista. Por esta razão, nós do Jornalzinho 
queremos contar a vocês alguma coisa da vida e obra do 
Marechal Rondon, porque afinal, em sua homenagem, o 
dia 5 de maio foi instituído como o Dia Nacional das 
Comunicações. 

Quem foi o 
Marechal Rondon 

Sertanista e geógrafo brasileiro, Cândido Mariano da 
Silva Rondon, nasceu na sesmaria de Morro Redondo, 
Mato Grosso, há 128 anos, em 5 de maio de 1865 e mor
reu no Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 1958. Era des
cendente de índios terenos e fez seus estudos elementares 
em Cuiabã, onde licenciou-se tambéin. co_ffio ProfesSor 
primário. Ingressou no Exército como soldado, ainda em 
Cuiabâ, e foi tansferido para a Escola Militar da Praia 
Vermelha, no Rio. Formou-se em Ciências Físicas, Na
turais e Matemática em 1890 e neste tempo foi promovi
do a tenente do corpo do Estado~Maior. Na ocasião, 
preferiu à carreira de professor, o posto de ajudante da 
Comissão Construtora de Linhas Telegrãficas que irâ es
tabelecer a ligação Goiãs-Mato Gro-sso. Nesse trabalho, 
Rondon manteve seu primeiro contato com os índíos, 
coJocando-os sob a proteção da tropa que comandava. 
Conseguiu assim, a pacificação dos bororos, de Garças, 
que estavam interferindo nas comunicações entre Goiãs 
e Mato Grosso. Ainda conseguiu realizar a ligação rgdo
viária de Cuiabá ao Araguaia. 

Em 1900 foi promovido a major e chefe da Comissão. 
Erii I906,jâ havia realizado a instalação de -1.800 Km de 
linhas e de 17 estações telegráficas, além de ligar as li-
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nhas paraguaias e bolivianas às brasileiras. No governo 
de Afonso Pena, recebeu a tarefa de levar os fios telegrá
ficos de Cuiabá ao Acre, fechando o- circuito naciOnal. 
Além disto, Rondon foi um dos maiores pesquisâ.dores 
brasileiros e em suas missões procedeu a estudos científi
cos sobre as diversas regíões brasileiras, em seus aspectos 
geográfico, botânico e zoológico.-

Este empreendimento foi chamado de Comissão ROÔ
don. Neste tempo, traçou também o roteirO- dii-Exr)e
dição Roosevelt através dos sertões do Brasil e dirigiu-a 
até o final. Rondon sempre teVe o-CuidadO de levar-cien
tistas em suas expedições, para que as pesquisas sobre a 
natureza brasileira tivessem um c"irãt.e"r científico. AsCo
leções obtidas nestas incursões pelo interiõT do país estão 
hoje no Museu Nacional e constituem o maior acervo, 
obtido pela instituição - são arteTatos irldígetlãs; peças 
de botâ-nica, zoologia e mineração. 

Rondon foi ainda o fundador e primeiro diretor, ·em 
1910, do Serviço de Proteção ao lndio (hoje FUNAI). 
Uma de suas frases mais conhecidas nesse __ tempo e que 
dizia respeito ao trato com os indígenas, era: "Morrer, se 
preciso for; matar, nunca". Nesse mesmo ano, o Institu
to Geográfico e Histórico Brasi!eiro-íntitulou Rondon de 
Civilizador dos Sertões. Em 55, o Congresso Nacion"âl 
concedeu-lhe o título de marechal. Em 56, a 26• Confe
rência Internacional do Trabalho, em Genebra, aprovou 
como norma básica para os pafses, com-populações indí
genas a lCgislaçào brasileira em vigor na época, inspirada 
na obra conduzida por Rondon. Em sua homenagem, o 
território de Guapo ré passou a c-hci.mar-se Rondônia. E o 
romancista português Ferreíra de Castfo esci-eveu-o Ins-
tinto -Supremo, baseado na vida e obra de Rondon. Ain
da em homenagem ao sertanista brasileiro, o Ministério 
da Educação e Cultura instíü.iíUCl Projeto Rondon, que 
todo ano coloca grupos de estudantes cm cantata com as 
populações de distantes regiões do país, pará PreStã-r-lhi!s 
ajudei. sanitária e educacional. · ~ ---

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador MauíO Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Está para ser apreciado, no plenário, em 2s> turno, o 
Projeto de Lei do Senado n~' 16, de 1982, de autoria do 
ex-Senador Lázaro Barboza, proibindo a importação de 
alho. 

Sr. _Presidente, Srs. -Senadores, 
O presente projeto de lei é dos mais justos e con-Venien

tes aos interesses nacionafs, pois "trata-se de prOteger urrl 
dos mais novos e promissores segmentos_ de nossa mo
derna agricultura, sobretudo no Estado de Goiás, onde a 
cultura do alho cresce cada ano, mas sempre ameaçada 

·pelas manobras da importação do produto. 
A proibição da importação será orna gãrantia para os 

produtores de alho, por isso, peço· aos nobres Senadores 
que votem favoravelmente ao--prOjeto em pauta. -

Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL- (PDS PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A comunidade cristã de Brasília viveu, no Ultimo día 
cinco deste mês de maio, importante evento marcado 
pela posse de Dom José Freire Falcão à frente da Arqui
diocese da Capital do País, cóm_O_ seu segtiildo Arcebis
po, sucedendo Dom José Newton de Almeida Baptista, 
que, praticamente, desde a data de fundação da cidade, 
exerceu o governo pioneiro desta Arquidiocese, onde 
realizou obra profícua e fecunda. 

b1ÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

As qualidades pessoais de ambos, devotados que sem
pre -estiVeram às superiores atividades do espírito e da 
ação missiõiiãria construtiva, ú:presentam, prira a Igreja 
Católica Roinana, fonte abundarik de um consist.ente 
alimento espiritual perene e duradouro. 

A_ Arquidiocese, ao acolher com Os rri.elhoreS gestos de 
boas-vindas o novo Arcebispo, rende õ seu mais sincero 
pl-eito de g"ratldão àquele que, ·após vinte e quátro anos 
de incansável trabalho, soube edificar a correta dimen
são da Igreja de Brasília. 
- Além da notável ação do plano religioso e espiritual, 
Dom José Newton dirigiu suas atenções a todos os de-

- rilais aspectOs da Arquidiocese, seja na construção -dos 
Seminários e da Catedral, na criação de paróquias, na 
aSsistência e apoiO à família, a velhos e jovens, tudo pro
curando fazer pelos mais humildes, como se pode ver das 
realizações na Casa do Candango, no Banco da Provi
dência, na Caritas, enfim, em todas as obras de sua ação 
pastoral. Merece relevo, também, a sua atividade intelec
tual, manifestada nos escritos de sua autoria, contendo 
ensinamentos cõm os quaiS têm contribuído no sentido 
da valorização _cada vez maior da fé e da religião que 
professa. 

A respeito de seu trabalho, convêm lembrar, por opor
tuno, palavras sobre ação episcopal, proferidas pelo Bis
po- Auxiliar Dom Geraldo Ãvila na homenagem de des
pedida que lhe foi prestada; "Em V~. Ex~ aprendi a crer 
·na Bispo. Aprendi que o Bispo (como o Papa) é objeto 
de fê, porque vi em Vossa Ex• esta consciência de que o 
exercício de sua missão era, não simplesmente o de um 
burOcrata que comanda e executa, mas o de alguém que 
está profundamente convencido da responsabilidade de 
repre.c;entar Cristo Jesus em uma porção da Igreja de 
Deus. Não era simplesmente o exercício jurídico de um 
cargo de comando, mas o assumir a realidade de ser Je
sus Cristo e de atuar a sua presença, como sucessor dos 
apóstolos. A partir desta fé é que brotou toda a sua fe
cundidade apostólica", 

De sua parte, Dom José Freire Falcão, ao longo de um 
sacerdócio igualmente marcante, notabilizou-se, desde 
cedo, como educador, homem de cultura, participante 
efetivo de atividades pastorais, além das funções eminen
temente episcopais, com o que tem dignificado os esca
lões mais .elevados do principado da Igreja católica. 

Os artigos e programas semanais, através da imprensa 
escrita e falada, ao lado da pregação exercida na tribuna 
sagrada do público, constituem-se em valiosos canais 
para a disseminação dos ensinamentos cõm que sempre 
busCou, como atuante pastor de alm-as, difundir a _verda
de, revigorar a fé e cultivar o sentilnento do amor e da 
fraternidade, _condições indispensáveis à compreensão, 
sOlii:IUriedude c tolerância entre Os homens. 

É de sua lavra o _enteildimento sobre a conduta da hu-
- · manidude_e, de mo_do especial, do cristão face aõ--mu_ndo 

dividido em que, hoje, infelizmente, vivemos: ... Na verda
de, segundo as b.elas e profundas palavras de Jean Guit
ton, a voca.çào do Universo é criar seres amorosos: "A ú
nica justificativa do mundo é a idéia, presente em Deus 
eternamente, de criar seres capazes de serem amados por 
Ele e de ãm~-Lo em conseqUência." 

"Se esta é a vocação do Universo, o grau. de humani
dade de uma sociedade se mede, não pela capacidade de 
de(la_grar o ódio, mas de semear o amor. O ódio é inacei
tável, ainda que seja tido como simples etapa para a im-

-- plili1taçào de uma sociedade fraterna. O que não pode 
ser alcançado nem mesmo pela justiça, sozinha. Pois, "a 
experiência do passado e do nosso tf:titpo -deinonstra que 
a justiça, por si só, não é suficiente; e mais, pode ela levar 
à negação e ·ao aniquilamento de si mesma, se não for 
permitido iíquela força mais profunda, que é _o amor, 
plasmar a vida humana nas suas várias dimensões." 
(João Paulo 11, encíclica Dives in _Misericordia, n. 22.) 

Tu! sentido de itinerário sacerdotal ele sempre seguiu 
nas diferentes atividades que desempenhou durante sua 
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u.çào episcopal: Bispo de Limoeirõ do Norte, Arcebispo 
de Teresina, Membro da Comissão Episcopal do Depar
tamento de Educação do CELAM, Membro da Sagrada 
Congreg~çào paru a Doutrina da Fé, Presidente_Nacio~ 
rlai dó· MOvimento de EduCaç-ão de Base, entre "OUtras. 

A Arquidiocese de Brasília recebe, com gáudio e fé, o 
110Vo Paslor, cujo lema "servir em humildade" bem de
nata o espírito da dedicação do missionário voltado para 
a promoção do ser humano e o conforto da alma, na me
dida _em que serve; e a personalidade despojada das vai
dades do mundo, posto que humilde. 

A preocupação com o humanismo deve ser bem o sen
tido predominante das reflexões sobre o mundo atual, 
em que o homem, não obstante o muito que a respeito 
dele e em seu favor se tem escrito e concebido, vive, para
doxalmente, talvez mais intensamente que no passado, 
mergulhado em ansiedades e incertezas, como que à bus
ca, aindu, da própria identidade e realização de seu desti
no. Tal estado de espírito conduz- não se pode negar 
-às distorções emocion·ais que abalam diversos setores 
da sociedade, resultando n<J prática das guerras, violên
cias e incompreensões. 

Nào há dúvida de que a visão que se deve ter do ho
mem é aquela capaz de compreender a dimensão mais 
global do seu ser, valorizando-lhe os atributos da perso
nalidade _e proporcionando-lhe as oportunidades que lhe 
permitam alcançar o destino ditado por suas melhores 
tcndênci<Js e aspirações. 

Estamos certos de que a Arquidiocese de Brasília -
ainda jovem na sua existência, e repleta de tan_t_o_s jovens 
que a compõem- terá em Dom José Freire Falcão, tal 
como ocorreu com o seu eminente antecessor, Dom José 
N~-wton de' Almeida --Baptista, porta-voz autêntico da 
verdade de sua Igreja e artífice de uma fé construtiVa Ca
paz de despertar na comunidade sempre novas espe
ranças e uma consciência do equilíbrio entre os valores 
individuais e sociais. 

Vale destacar as palavras com que, a esse respeito, o 
Papa João Puulo II se dirigiu aos Bispos da América La
tina: "Do conhecimento vivo desta verdade dependerá o 
vigor da fé de milhões de homens. Dependerá também o 
valor dã sUa adesão à Igreja e da sua presença ativa 
como cristãos do mundo, Deste conhecimento, ainda, 
derivarão opções, valores, atitudes e comportamentos 

-capazes de orientar e definir a nossa vida cris.tà e de criar 
homens novos e, por isso mesmo, uma humanidade nova 
pelu conversão da consciência individual e social". 

Ao finalizar, manifestamos a certeza de que se consti
tui em um privilégio da comunidade cristã de Brasília 
poder contar com as benfazeja.s influências de dois dos 
mais ilustres Bispos da Igreja ·católica,ftlmbos conscien
tes do elevado significado de uma missão que, compreen
dendo confortadora rÍlensagcm de paz, e~c;perança e sQ!i
duriedade, contribui para a elevação da condição hUma
na. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior.) - Nada 
mi.tis havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votaçüo, em turi10 único,_ do Projeto de Lei da Câma
ra n'í'28,cae T9Sl n~' 4.749, na Casa de origem), que altera 
a redaçào.do art. 379 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovuda pelo Decreto-lei nl' 5.452, de I~> de maio 
de 1943, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 337, de 1281, da 
Comissão 

- de Legislação Social. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 15, de 1976 (nl' 76/75, na Casa de origem), que 
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introduz alterações na Consotidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1~' de maio de 
1943, lendo 

PARECERES, sob n9s 250 a 253, de 1981, das Comis
sões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; --

-de Legislação Social, 111 pronunciamento: favorável; 
21' pronunciamento: ratificando seu Parecer anterior;_ e 

- de Economia, favorável. 

3 

Discussão, em turno únicó, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 40, de I9n (n~ 2.155/76, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o registro de entidades no Conselho 
Nacional de Serviço Social, concessão, _pagamento e 
prestação de contas de subvenções sociais e _dá outras 
providências, tendo - -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 1.04:5 e 1.046, 
de 1981, das Comissões 

- de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

4 

Discussão, em tüi"nb IÍnico,-do Projeto-de Lei.âa Câ
mara n9 31, de 1980 (n9 3.239/76, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a freqUência escOlar de_ estudantes no 
exercício de mandato legislativo municipal, tendo 

PARECERES, sob n9s 137 e B8, de [981, das Comis
sões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e 
juridicidade; e 

- de Educação e Cultura, favorável. 

Discussão, .em turno único, do Projeto~d~ L~Lda Câ
mara n<? 33, de 1981 (n9 3.3_10/77, na Casa de_origem), 
que dispõe sobre as comemorações dos feriados, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n95 604 e 605, de 1981, e 892 a 895, 
de 1983, das Comissões 

-de Educação e Cult11ra- 19 pronuncJamento: favo
rável; 29 pronunciamento: contrário ao Substitutivo da 
Comissão ·de Constituição e Justiça, e apreSentando 
Substitutivo; 

- de Legislação Social- 19 pronunciamento: favorá
vel ao projeto; 29 pronunciamento: favorável ao Substitu
Hvo da ComissãO de Educação e Cultura; e 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: fa
vorável ao projeto e às Emendas de Plenário, nos termos 
de Substitutivo que oferece; 29 pronUnciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura. 

6 

DisCussào,em turno único, do Projeto :ae Lei da CâR 
mara n'? 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos vefculos_de comunicação de massa (rádio, tele
visãso, cinerria, jOrnais, reviStaS; -cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação ·de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das ComiS
sões 

-de Economia, favorável, com voto _v~ucido _dos SeR 
nadares Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Var_g;1s; e_ 

- de Finanças, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 30, de 1982 (ri9 1.482/79, na Casa _de origem), 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION-AL (Seçào 11) 

que dispõe sobre portadores de pneumoconiose em fase 
da legislação acidentária, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 270,271 e 272 
de 1983, das Comissões 

-de Saúde; 
- de Legislação Social j e 
- de Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projetei de Lei da Câ
tn_<,~nl n'i' 42, de 1983 (n'f73/79, rfao:Casa de origem), que 
dispõe sobre o parcelamento dos débitos da União, dos 
Estados, Territórios e Municípios para com a Previdên
cia Social, e determina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 826 e 827, de 1983, das Comis
sões 

- de Legislação Social, favorável, com voto vencido 
do Senador Helvídio Nunes; e -
- --=--de Finanças, favorável. 

Discus-são, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 46, de 1983 (n9 4.236/SO, na Casa de origem), 
que acrescenta dispositivO à Consolidação d_as Leis do 
Trabalho, ãprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de 
maio de 1943, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob ii" 628, de -1983, da 
Comissão 

- de Legislação Social. 

!O 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9_}6, de 1982, de autoria do Senã.dor Lázaro Bar
boz.a, que djspõe sobre a proibição de importar alho, 
tendo 

·PARECERES, sob n9s 817 e 818, de 1983, das Comis
sões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
]uridicidade; e - -

- de Economia, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en
cerrada a s_essão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EN E
AS FARIA NA SESSÃO DE 4-5-84 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. EN!AS FARIA (PMDB -PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
--Acredito que ao longo do tempo em que aqui estou jâ 
pude discorrer sobre as idéias que defendo e que perfi
lho, já pude ex.ternar o meu comportamento, já pude até 
marcar bem· o perfil da minha postura. 

Preambulo assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
dizer que entre homens livres, entre homens ·cte idéias, 
entre homens que bus.cam soluções e procuram cami
nhos, é justo, é legítimo, é válido e é necessário que tan
tas vezes ocorra a dissenção, que tantas vezes ocorra o 
entrechoque de idéias a colisão de opiniões, Que tantás 
vez-es os caminhos propostos sejam diversos. Isto é legíti
mo, é válido e, principalmente, traz à vida pública o oxi
gênio necessário para que se possa, não sendo senhor da 
verdade, tentar, todos juntos, buscar a verdade. Por isso 
é que nas greis partidárias, que elegem por farol a demo
cracía~- e. mesmo nos grUpos políticos dentro delas quan
do as criaturas se p-ostam como cidadãos livres, é válido 
crer que ilem sempre se colham unanimidades, que nem 
sempre se _colham os mesmos entendimentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos vivendo mo
mentos angustiosos na vida da Pátria e na vida deste 
Congresso Nacional. Estamos aí todos marcados pela 
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palavra, não sei ainda se pelo espírito; inas pela p<ilavra 
"eptendimento". Entendimento que até hoje não foi 
possível promover desde_ que se pronunciou essa palavra 
e desde que se ergueram bandeiras em busca desse enten
dimento e dessa conciliação. Os episódios estão ai, bem 
presentes. Até ontem ainda se lutava para harmonizar a 
instalação da Comissão Mista que haverá de analisar a 
Emenda Constitucional proposta pelo Senhor Presidente 
da República e somente ontem foi possível se instalar 
essa Comissão elegendo o seu Presidente e o seu Relator. 
Assim mesmo me pareceu uma fórmula que não marca 

-bem o começo de um trabalho que quer buscar o enten
dimento e o acordo. Acabou se subjugando uma parte, 
acabou se limitando uma parte e, acredito, acabou sen
do, para uma das partes, capitis dimutfo aceitar os termos 
da maneira como aceitou, a imposiÇão que veio da oUtra 
parté. 

Digo isto, Sr. Presidente, para iniciar a leitura de algu
mas linhas que pude anotar. 

Penso qUe eStamos vivendo um impasse. Penso que 
isto significa que já andamos um bom trecho no caminho 
das soluções. 

Antes era só o divórcio entre o Governo de uns poucos 
e esta Nação que, agora, energicamente mobílizada se 
põe de pé, erecta e decidida. 
__ Hoj$! ~ a voz da Naçií.o que, poderosamente, se faz ou
vir. I:: a voz de um povo inteiro a se sobrepor à voz de co
mando, que os desacertos e o tempo, inexoravelmente fi
zeram desafinar do coro nacional, enfanhar na com
preensão popular, debilitar na autoridade, cair da esti
ma, despencar do respeito, emudecer da confiança, 

A voz maior, que é a de todos, exige falar e falar pelos 
instrumentos que dêem retumbância à sua decisão de se 
auto determinar, de decidir, de construir sua própria vi
da. Falando a linguagem límpida e sonora da democra
cia, que quer ver conquistada, da lei que quer ver acata
da, do interesse superior da nacionalidade, que quer ver 
reintronizado, das instituições, que quer ver respeitadas. 

A outra voz, a que gritou por tanto tempo, não pode 
mais continuar sussurrando conspirações, cochichando 
os interesses, proclamando as razões de estado, insinuan
do inverdades, declinando idiomas estranhos ou bradan
do ordem unida, porque unida está a sociedade brasileira 
timbrando um ritmo e um tom que se descompassam do 
diapasão imposto. 

E bem verdade que a voz do Governo fala- e quase 
sempre-quando fala é o desastre, é o escândalo, é a des
confiança_. é a prepotência, é a força, é o arbítrio. 

Agora, fala de negociação, de acordo, de conciliação. 
Quando as palavras são proferidas por voz desautori

zada perdem o sentido, a energia, o poder catalisador, 
A quem cabe proferir estas palavras, dar-lhes vida, 

materializá-Ias no plano do entendimento? 
Cabe à Nação. Só ela reune as forças para promover 

por si e através de suas legítimas representações, a verda
deira conciliação, que passe pelo acordo limpo, 'nascido 
da negociação honesta. 

Ao Governo não. 
O Governo é quem está em questão. 
Não se está tratando de modificar o povo, de punir a 

sociedade, de denunciar as populações_,_ 
Quem estã sob questão- que está questionado-: é o 

Governo e os seus homens. Portanto, nem este, nem 
aquele podem ser árbitro. Devem, em verdade, abando
nar a cena, despoluir o ambiente, permitir o reencontro 
nacional. E: o papel patriótico que lhes pode caber. 

Há uma proposta e uma atitude. 
A atitude é o passo decisivo que o Chefe do Governo 

pode dar. É a contribuição que pode oferecer para se ur
genciar e se promover o entendimento. 

A proposta é viabilizar o país. 
Come_cemos por nos indagar onde estamos. o que que

remos, onde desejamos chegar. 
Por quanto tempo, ainda, ficaremos só nas palavras, a 

dizer que o Brasil é viável? 
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E quando dizemos que o Brasil é viável, o que projeta-
mos como Brasil? 

Que _esperanças alimentamos? 
Que projeto Brasil'? 
Entre o nosso querer e a realidade, entre o nosso dese

jar e as perspectivas atuais medeia um desCompasso 
enorme, absurdo, assustador. E que, mais que nos frus
trar os sonhos, nos acorda para uma realidade madrasta, 
perversa, impiedosa. Mais que isso- até, solapadora da 
própria nacionalidade. 

O Brasil viável- tenho pam.mim- é O País rico e o 
povo trabalhador que esperam realizar-se como nação li
vre, próspera, soberana e independente. 

Por quanto tempo, ainda, Senhores, o "Brasil ViâVel" 
esconderá a ambígilidade de ser inviáVel sob esse Gover
no, seu modelo económico e seus_ Compromissos que não 
se afinam com a Nação'?_ 

Podcrú ser viável se não for nacional? 
O Brasil não será viável se as suas lideranças seus ho

mens públicos e o seu povo não assumirem a direção na
cional. Se o Governo não for nacional, democrátiCo. 

É a contradição em que querem nos forçar a viver: a 
Nação é uma coisa, o Governo outra. s-epãfãÇão, divór
cio, abismo. 

As vozes de um povo são pulverizadas em alaridos. 
Os "Ais" angustiantes de toda uma gente são rechaça

dos do olimpo hermético. 

UM Brusil forte não pode ser construído por um regi
me forte. Porque não pode ser forte Unia Nação fraca. 

Um Governo de elite econômica, respaldado por 
forçus ilegítim<ls, não pode promover o desenvolvimento 
econômico e social, e portanto, de pouco vale engodar, 
não pode promover o verdadeiro desenvolvimento. Só o 
crescimento, económico, depois, re-presentado em es
tatísticas sobre a renda per capita, em que o fausto - a 
riqueza ubusiva - _compartilha gráficos junto com o 
nordestino, o caboclo, o bóia-fria, o volante, o desem
pregado e o subempregado. o-cavrur_e_a farinha de pau 
com água são irmãos nos relatórios iobre o estado da 
Naçi:io. No mais da vezes a tecno.cracia logra textos de 
palavras arranjadus para resultados alvissareiros e mé
dias ubonadoras de comportamento. Invariavelmente, 
entretanto, a realidude desmente _a tudo. 

A hora da verdade 
Vivemos a hora da verdade. 
E, nós; p:.i-dumentares, temos o principal dever n_a ver

dade, nu investig<.~_çào dav_erdade, na revelação da ver9a~ 
de, na conclusilo da verd"!-de. - -

A fome, o desemprego-, o-~ubcmprego, a desestabilida
de de emprego, a baixa renda não sàQ_ problemas regiaM 
naís brasileiros, embora sua maior incidência em algu
mas cidades e regiões. Nem mesmo devemos encará-los 
como problemas emergenciais ou problemas ainda não 
resolvidos. Isto constitui um grave erro. Uma distorção 
de nossa realidade intencionalmente apresentada pelo 
atual Governo e seus ·seguidores. 

A realidade trágica do Brasil não foi; também, produ
zida pela crise económica mundial, porque os nossos não 
são males conjunturais, essencialmente. São, em verda
de, males de nossas estruturas, agravadas, sim, pelo 
"modelo de desenvolvimento" monopolista ou carteliza
dor da economia capitalista. E de subordinação e depen
dência da produção e da Nação brasileira ao mercado in
ternacional, prefcrencíal o capitafista. 

Fracasso histórico e estratégico. 

Srs. Senadores, não é preciso ser especialista para ras
trear, especialmente nos anos pós-64, a evidência de 
uma política econômica do Governo central - com os 
seus conseqüentes desdobramentos e resultantes na área 
social -que procurou assentar-se em duas linhas bási
cas: 

O SR. PASSOS PÓRTO - Permite-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Enéas Faria? 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

O SR. ENJ!:AS FARIA - Pois não, nobre Senador 
Passos Pórto. 

O Sr. Passos_ P~rto.....:.... _Nobre Senador Enéas Faria, vê 
V. Ex' que toda a Casa acompanha o discur-so de V. Ex• 
com atenção. pela sensatez e pela dignidade com que V. 

Ex~ exerce sua missão pública, sobretudo por V. Ex• su
ceder a um Senador do seu Estado que também foi um 
homem sensato que passou por esta Casa e que a ilustrou 
com sua experiência e seu tirocínio públíCo. PareCe-me·, 
no entanto, que o discurso de V. Ex• é muito pessimista. 
É um discurso que traz ao debate velhas teses as quais, 
tenho a impressão, nem o Estado do Paraná aceita. V. 

Ex• representa um Estado que é um exemplo da viabili
dade económiCa do Brasil. O Paraná, sozinho, poderia 
ser um grande país exportador de produtos agrlcolas. 

O SR. ENI!::AS FARIA- Disto nós não temos dúvi
da, nobr_e Senador. O que nos atrapalha, e muito, é o 
modelo implantado pelo Governo central. 

O Sr. Passos Pôrto- No Estado de V. Ex• está ltaipu, 
que é unla resposta à iniciativa e à -capacidade do deSen
volvimento brasileiro. Fala-se muito em modelo econô
mico brasileiro. Há muitos anos questiono o significado 
dessa expressão tão utilizada pelas Oposições. Diz-se, a 
todo instante, que esse mOdero Of1ginou-se e·m 1964. Ora, 
em 1964 não foram modificadas as "Opções ideológià-s no 
~rasil. O ~osso País optou pelo regime capitalista-, da 
competição, é um modelo que se desenvolveu a partir do 
Governo Juscelino Kubitschek, mas, na verdade, é um 
riióâelO que VeTO-âã -Mõ"ilar([uTa. É o mesmo modelo eco· 
nómico, êa mesma forma de vida. Nós optamos por um 
regime realmente capitalista de competição, esse capita
lismo nosso ainda nascente, incipiente. Não é de dizer-se 
que há no Brasil oligopólíos que V. Ex• falou, oS-quaís 
não conheço, nem esses cartéis. O Brasil tem, realmente, 
a participação das ritultinacionais, cuja atuação no Brasil 
foi objeto de exame na Câmara do~ Deputados, passa
mos dois anos examinando as multinacionais no Bfasil 
presidida essa ·comissão Parlamentar de Inquérito po; 
um Deputado do seu Estado, o Deputado Alencar Fur
tado, e_c_onfesso a V. Ex~ que encontrei mais fatos positi
vos na presença das multinacionais i-to Brasil âo que ne
gativos. Nas investigações a que procedemos, e a fizemos 
cotn- isenção e em profundidade, só-encontramos nela o 
seguinte: a participação do Brasil nos últimos pacotes 
tecnológicos do mundo tem sido um fator de incentivo 
-nO-País, não só no setor induStrial-mas taffibém no setor 
agrícola. Sabe muito bem V. Ex• que o crescimento da 
indústria e do Comêrcio da soja se deve às multinacionais 
no Brasil. Tenho-a impressão que o problema não estaria 
só nisso que: V. Ex• chêlma modelo, t<llvez o nosso 
problema g~avite em torno da má distribuição da renda, 
ela não está equacionada no Brasil ainda, e há fatores 
condicionantes nesta situação. Mas não é na mudança 
do modelo é na rriudança do método de trabalho. Talvez 
~partir de um regime político mais democrát_ico, que ha
verâ de irlstaurar-se no Brasil a começar dos municípíos, 
dos Estados, das famílias, a partir daí, eu tenho a iinpres~
sã?_ que nós poderemos construir, dentro deste modelo, 
uma sociedade mais justa e mais equânime. No entanto, 
neste insfi:l.nte, eu quero saudar V. Ex• pela sua sensatez, 
pelo seu equilíbrio e pela forma como V. Ex• se compor
ta nesta Casa, que é, sem dúvida alguma, mais uma das 
tradições do seu Estado que vem colaborar com o Sena
do da República. 

O SR. ENE:AS FÃRIA- Nobre Senador Passos Pôr
to, ouvi e acato suas palavras com profundo respeito, 
com o mesmo respeito que devoto a V. Ex• pelo trabalho 
que tem realizado ao longo de sua vida pública. 

Acolho-as, para ponderar sobre elas, pai'il pensar 
sobre elas, para que se .constituam, para mim, um roteiro 
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de estudo, de análise e de pesquisa, que, prometo-lhe 
nobre Senador, haverei de produzir e de aprofundar. 

Não sou, eminente Senador, daqueles que verberam 
ou que dedicam ódio irracional ao capital estrangeiro. 
Bato-me contra, isso sim, a forma pela qual ele tanto tem 
desgraç-ado esta Pâtria. Já não sei bem se culpa deve ser 
imputada exclusivamente a um lado ou a outro: se àque
le que vem com o propósito do lucro mesmo descabido, 
ou se _àqul!!e que permite que o lucro seja abusivo, que 
permite que as normas sejam burladas, que as rédeas es
tejam por demais afrouxadas para produzir o seu contro
le. 

Acredito também, nobre Senador, no capitalismo de 
competição. Bato-me contra ao que estamos, tantas ve
zes, subordinados, irremediavelmente subordinados 
aqui: o capitalismo da submissão. 

Por outro lado, nobre Senador, não sou pessimista, 
não falo em pessimismo, pelo contrário, penso que nesta 
altura ainda da minha vida não tenho o direito de ser 
pessimista. Tenho é o dever de olhar para a frente e de 
descortinar o futuro e exigir-me ser um o ti mista, princi
palmente vivendo nesta terra formidável que é o nosso 
Brasil. As velhas teses, nobre Senador, voltam e estão na 
pauta, estão na Ordem do Dia porque elas constituem as 
grandes questões nacionais e é preferível voltar a tanger 
a mesma corda, a bater a mesma tecla, repetir o mesmo 
fato, do que simplesmente calar. Que se toque a mesma 
tecla até que a solução apareça. 

Se V. Ex• me permite, nobre Senador, retomarei o meu 
pronunciamento. 

Dizia que se evidenciava uma política econômica do 
governo central - com os seus conseqUentes desdobra
mentos e resultantes, na área social - que procurou 
assentar-se em duas linhas básicas: 

19) A perspectiva histórica- por eles desenha"da- de 
que já estavam colocadas as condições para a decolagem 
econômica, desae que- a premissa- se criasse um tipo 
de capitalização intensiva, com arrocho interno e finan
ciamento externo. ou regime de estreita cooperação com 
os países ocidentais desenvolvidos. 

29) A perspectiva estratégica- ingenuamente coloca
da na dependência externa - de chegarmos à condição 
de sócio privilegiado dos Estados Unidos, identificados 
ideológica, política e economicamente - juntamente 
com o Canadá, e procurando compartilhar crescente
mente uma liderança continental. 

A ferro e fo8;-o, os brasileiroS conheceram a violência e 
a repressão políticas para a consecussão desses objetivos. 

Foi criado o eXcedente econômico às custas do arrro
cho, da transformação do EstadO em um agente financei
ro multiplicador inesgotável e um avalista benemérito; e 
de ofertas sedutoras à entrada de capitais livres no País. 

Tivemos o grande momento. Ainda amargamos as 
agruras do "Milagre": os pães se multiplicam juntamen
te com o sistema de crédito. E se os trabalhadores, os as
salariados de uma forma geral, se não estavam satisfeitos 
com o aumento real de salárioS, equilibravam-se e sen
tiam esperanças, por via do aumento de bens de consu
mo. 

Contudo, essa via de crescimento econômico - por 
inchação ou deformação -tem, naturalmente, o seu li
mite de elasticidade. 

Nào conseguiu incorporar o contingente enorme de 
mão-de-obra em disponibilidade; não conseguiU incor
porar regiões lnteíras ao arremedo de nosso atraente mo
_de:lo; não conseguiu estabilizar a atividade ecoi:Jômica 
das pequenas _e médias empresas; não conseguiu impedir 
a força catalisadora das grandes empresas: não conse
guiu refrear a ditadura do sistema financeiro; não conse
guiu impedir a apropriação das empresas estatais por um 
grupo destrambelhado de pessoas; não conseguiui impe
dir o nego ciSmo; o favorecimento, a corrupção; não con
seguiu impedir que, aos primeiros siilais da crise econô-
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mica, se deslocasse o interesse de uplkuções de cupitul du 
indústri:i, de serviços e a:é da agricultura para a especu-
lação financeira. -

Não conseguiu também, cumprir o compromisso dê 
.. Repartir o Bolo", pois que, de milagre em milagre, em 
passe de mágica, ele continuou apropriado pelos mesmos 
e poucos que jamais e impunemente se privavam de na:-
da. 

Mercado e ciclo económico 
A crise _económiCa intern-acional, a enorme e avultada 

dívida externa e seus juros corrigidos, as saturações das 
emissões de moeda, a par da imensa dívida interna, fo
ram fatores exacerbudos a revelar uma economia sem 
uma estrutura forte, sem sustentação interna, sem mer
cado interno sufiCiente. 

E assim chegamos --:- acredita-se - ao final de um 
processo, menos pela pressão conjuntural da economia 
mundial do _que pela falta de sustentação interna, susten
tação de produção e de mercado. E, também, pelo sim
ples final de um ciclo de crescimento. - --~ -

E diante de tudo, não POdemOS apenas dizer "Laisez 
Faire": .. Quem pariu Mateus, que o einbãfe" 

Nossos compromissos são nacionais. 
Estamos vivendo um dos momentos mais graves-- se

não o mais grave deJes - da História brasileira. 
Trata-se de saber se seremos capazes de construir uma 

nação livre, justa, próspera, independente. 
Esta é 3 aspiração dos bTaSifeiros. 
Muito especialmente das gerações- que chegaiam 

maioridade civil depois de 1964, e que foram enlbaladas 
por grosseiras mistificações políticas. 

Essas gerações conheceram a esperança de civilização 
sob a intensa propaganda político-ideológica denagrada 
a partir áe 64, Para ilpotar a ação rerormadora da econo
mia e da sociedade. Para acabar com a cofru-r:;ção 
político-administrativa. Para dar fim a subversão da or
dem pública e de hierarquia das instituições. 

Essas gerações acreditam que a NaçãO estava, naque
les momentos, ameaçada pela infiltração de agentes es
trangeiros, pela ~:~gitação política de minorias ~:~gressivas. 
Que a Nação estava sendo dominada pela a~ão de gru
pos ativistãs, a serviço de interesses externos·. -

Foi o que se cont,ou. t!:- o que a história atual registra. 
Se esteve, na verdad_C, está hoje mais do que nunca. 
Só que os agentes estrangi:iros infiltrados, as mírlorias 

agressivas, os ativistas a serviço de interesses externos 
não são os operários que ainda lu iam por autonomia de 
organização e liber.dades públicas. Não s-ãO os campone
ses do Nordeste que ainda são vergastados pelo corone
lismo e seus matadores Profissionais. Não são os estu
dantes que ainda propugnam pela independência nacio~ 
na] e pela democracia. Não são os profissionais liberais 
que ainda trabalh<lm pela ampliação das franquias de
mocráticas. Não é o empresariado nacional .que ainda re
clama pela proteção do Estado. 

As minorias agressivas e os interesses infiltrados mani
pulam cartilhas para justificar a sua ação policial: Uma 
Política de dependência, -de -subõ-idinação nacional aos 
interesses dos países ricos, colocando o Brasil, assim, na 
subalternidade, principalmente, aos Estados Unidos da 
América do Norte. E os "Cadernos de Segurança Nacio
nal'' tinham a sul:! alma nessa dependência externa sob o 
nome de .. cooperação". 

No corte histórico de nossa crise atual, é sempre útil 
lembrar os começ_os. O momento que marca um cami
nho fechado. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Permita-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ENMS FARIA - Pois não, ouço: 

O Sr. José Ignâcio Ferreira- Sena-dor Enéas Faria, 
eu quero, inicialmente, felicitar V. Ex• pela densidade, 
pela coerência e pela clareza do pronu_ndamento de V. 
Ex~ na tarde de hoje. Sem dúvida de alguma, esse pro
nunciamento rende homenagen_s ao tale_!lto, à cultura de 
v. Ex• e à ampla capacidade de refíexão que V. Ex• teffi __ _ 
demonstrado, de participação efetiva ·aqui nO -Senado 
Federal. E-dizer, tãmbém, a V, Ex•- eu tomei anotação 
enquanto V. Ex• falava - que, na verdade, me pareCe 
que V. Ex• está certíssimo, porque nós não estamos cogi~ 
tando de problema de sistema económico. O sistema eco
nómico nosso, o capitalismo con1eçou predatório lá nos 
tempos das caravelas, com a exploração do pau-brasil, 
atravessou todos oS -ciClos -ãté hoje, e cOntinua ainda sel
vagem, talvez até com selvageria ampliada, pela possibi
lidade de multiplicação dos seus insumos. Mas, não se 
trata de sistêma eéciriómlco~ mas sim; de modelo econõ
mko:=-Na verdade, contra o que nós verberamos é o mo
delo económico concentrador, dependente de capitais e 
de tecnologia externa, sobretudo concentrador~ pois to-
dos os males do Brasil estão ai como conseqaência d~sa 
c~:mceiltração. 

Veja V. Ex•, naturalme~te quando Se fal_~ em abertura 
e redemocratização, necessariamente. dev_eria surgir um 
surto de municípalismo neste país, de fortalecimento das 
estrutura~ das entidades d_e Direito Público lá nas bases. 
Isso não existiu, apesar do sopro de !Jberalização que nós 
_est~:~mos vivel'!do. No _plano _rtolí~ico, portant9; CO!'J~in_u_a 

-a União concentrando tudo e deixando minízados e avil
tados Estados e MunicípioS. No plano ecOnÓmico, hou~ 
ve-uma verdadeira liquidação da eco~omia"de mercado. 
Na verdade, nós não podemos falar em economia de 
mercado num país em que a União concentra tudo. To
das as formas de innuência que ela pode ter- e e.xercita 
cOnstantemente-- estão sendO feitãs, _eiüiO sendo pfati
cad8.sOOPilíSPeTa ~União Federal. Quer -dizer, há- uina -in
gerêf!cla permanente. continuada e tellsa da União Fede
ral naquilo qUe- nós gostaríamos que fosse eCoi1Õmia de 
merca-do. No plano social, por conseqüência dos aspec~ 
tos econÓmicos, hâ o achat-ãmento sãiarial, a concen
tração da- renda, prodUzindo um perfÚ incrível na socie
dade __ brasileira. V. Ex~ bem sab,e o_ aspecto de _pirâmide, 
qUã.Se- que éom o cimo e com a base, tão rarãmente, d; 
sociedade brasileira, com a classe médfã -aChatad-a, -em 
pânico,_cOin pavor de descer e com unla ~ontade 1eVe de 
subir. 

No plano da soberania nacional, no plano da reh1ções 
da entiâade_ de Direito Público- União Federal com os 
outros Estados Soberanos- o Pais, na verdãde, não tem 
parceiros comerciais; nós não temos- parceiros comer
ciais, nós temos senhores. Nós somos empregados de 
nações ricas, o povo brasileiro é lenha para a fogueira do 
interesse dos países ricos. Quer dizer, o povõ brasileirO f 
massa de uso permanente. Planta o que não vai comer. O 
País -não tem, ila verdade, soberania plena, Porque nin
guém -deve impunemente 100 bilhões de dólares. -Então, 
por estes <~.spectos todos, eu quero felicitar V. Ex~e perfi
lhar, por inteiro, as colocações muito lúcidas que V. Ex• 

-Maio de 1984 

fez, não obstante os embargos ou as ponderações sempre 
acatadas e sempre respeitadas do ilustre e digno Seilador 
Passos Põrto. 

O SR. ENJi:AS FARIA- Eminente Senador José lg
nácio;V. Ex• apreendeu bem os conceitos que ex pendi e, 
principalmente, a linha de raciocínio que desenvolvi. 
Mas, acima de tudo. o aparte de V. Ex~ vem ilustrar, da 
maneira a mais elevada, o modesto pronunciamento que 
faço esta tarde, aqui no Senado. 

Si". Presidente, pretendo concluir em seguida. E reto
mando: 

O fim de um ciclo 

-Também vivemos o fim de um ciclo histórico-p~lítíco. 
O fracasso do modelo eConõnlico, o desarranjo social, 

a inquietude das comunidades, e o abalo do autoritaris
mo são a adver!ência sobre a impossibilidade de conti~ 

-n-uarmos adiante. 
Ê o Baile da Ilha Fiscal desta República de Segurança 

Nacional. 
É preciso ter coragem. 
É preciso ter firmeza. 
A hora é muito grave. 
E preciso deixar de contemporizar com o que não 

pode mais ser aceito. 
Precisamos mudar de GOvefnO. Não ã:j:len~S-de mode-

lo. 
E precisamos mudar de governantes porque precisa

mos--mudar de Governo e de modelo. Em nome dos inte
resses nacionais. Em nome da Nação sob crise e sob 
ameaça de desagregação. Em nome da Salvação nacio_
nal. 

O tempo de mandato dos governantes deve ter estreita 
correspondência com as tarefas que eles possam realizar 
em proveito da Nação. 

Estamos no fim de um ciclo de governo. Que só será 
sUbstituído pÕr outro, oportuno, necessãrio, pela decisão 
c_o:nsci.el!ie. d_as lideranças politicas nacionais. 

Em vez da delonga, da contemporização, da ambigüi~ 
da de e do aguçamento das contradições a um ponto peri
goso da nacionalidade - a substituição consciente, 
constitucional, expressando a vontade nacional. 

Os _serviços prestados pelo Presidente João Baptista 
Figueiredo poderão ser reconhecidos no devido tempo, 

__ mas se apresentam agora defasados em oportunidade e 
qualidade de liderança. 

A"co"ntribuição que dele se espera, e que deveria enci
mar sua folha de serviços à Nação, é o reconhecimento 
dil íriviabilidade de sua equipe de Govei-lio, da sua coor
den~_ção de governo. t hora de Sua Excelência com
preeilder que é chegado o momento de atribuir-se o di
reito a tranqiiilidade fora do governo. Momento de usu
fruir -õ descanso e a reflexão sobre sua trajetória política 
de governante. 

O Brasil viâvel estâ vivendo as dores do parto. Lento, 
difícil, e, sim dolorido. -

Não prolonguemos mais este sofrimento nacional. 
É hora de reconstruirmos a nossa unidade nacional. 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presiden-

te, Srs. Senadores. (MUito bem! Palmas.) 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 56• SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 
1984 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N~'s 82 e 82/84 (n~'s 133 e 134j84, na origem), de 
agradecimento de comunicação. 

1.2.2.- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Ovil 
da Presidência da República 

- N'l' 188/84, encaminhando esclarecimentos da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública sobre quesitos constantes do Requerimento 
nl' 22/84, formulado com o objetivo de instruii o ProK 
jeto de Lei do Senado nl' !6/83. 

1.2.3 - ComunicaçãO- da Presidência 

-Referente ao Sr~ Senadoi- Severo Gomés, que
partiCipará da reunião de informática e soberania, 
que se realizará em Cali, Colôitlbia, nO peffodo dC rb 
a 12 do corrente. 

- Recebimento _da complementação da documen
tação necessária à tramitação do Ofício n'i' S/27 J83, 
do Goveinador do Estado da Bahia solicitando auto
rização do Senado para realizar operação de emprés
timo externo no valor que menciona para o fim que 
especifica. -

1.2.4- Comunicaçiio 

-Do Sr. Senador Severo Gomes, que se ausenta
rá do Pais. 

1.2.5 - Discursos do Expedie:nte 

SENADOR JOSE IGNÁC/0 FERREIRA -~Én- ~ 
trevista concedida à Imprensa pelo ex-Presidente 

SUMÁRIO 

Garrastúu Médici, i-ta qual focaliza aspectos políti
cos, econômicos e sociais de período da Revolução 
de 64. 

SENADOR HENRIQUE SATILLO- Riscos da 
implantação de unidade industrial de soja no Distrito 
Federal. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Ordens 
do Dia baixadas pelos Ministros militares, alusivas 
ao transcurso do •• Dia da Vitória", 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n~' 16/82, de autoria do 
Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proi
bição de importar alho. Aprovado, tendo usado da 
palavra ·os Sts. Murilo Badaró, Henrique Santillo, 
AJoysio Chaves, Helvídio Nunes e Hélio Gueiros. Â 
Comissão de Redaçào. 

Projeto de Lei da Câmara n9 28f8I (n~' 4.749, na 
Casa Qe prigem), que altera a redação do art. 379 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~' 5.452, de 1~> de maio de 1943: Aprova
do, após usar da palavra o Sr. HéliO Gueiros. Ã 
sansão. 

.. _P.!ojetó_ de_f-ei _d __ l! Cân:ta~a,n'i' l~j76 (n" 76(75, na_ 
Casa de origem), que introduz alterações na Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n'i' 5.452, -de 1 '?de maio de 1943. Rejeitado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 40/77 (n" 2.155/76, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o registro de 
entidades no Conselho Nacional de ServiÇo Social, 
concessão, pagamento e prestação de contas de sub
venções sociais e dá outras providênciãs, Rejeitado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 31/80 (n'í' 3_.239,L76, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a freq~ência es-

colar de estudantes no exercício de mandato legislati
vo ffiU.nlcipat Rejeitado após usar da palavra o Sr. 
Hélio GU.eiros. Ao Arqufvo. 

Projeto de Lei da Câmara n'? 33/81 (n"' 3.310(77, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as comemo
rações dos feríados, e dá outras providências. Apro
vado nos termos do Substitutivo da Comissão de 
Educãção e Cultura, À Comissão de Redaçào. 

Projeto de Lei da Câmara nY 44/81 (nY 587/79, na 
Casa de origem), que veda aos veículos de comuni
dlção de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, re
vistas, cartazeS, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculilção de 
anúncios e de com~rciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissiOnais e empresas brasi-

- 1eiras, Dlscussio adiada para a sessão do dia 23 do 
corrente mês, nos termos do Requerimento n"' 64, de 
1984. 

Projeto de Lei _di Câmara n~' 30/82 (n" 1.482/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre portadores de 
pneu~_oconjose em face da -JeglslaÇão acii::l.entária. 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei_ da Câmara n'i' 42/83 (n<? 73/79, na 
Casa de origem),- Cjiie dispõe Sobre o parcelam_ento 
dos débitos da Ui-lião, doS Estados~ Territórios e Mu
nicfpios para com a Previdência Social, e determina 
outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 46/83 (n'í' 4.236/80, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n<? 5.452, de I 'i' de maio de I 943. Rejeita
do. Ao Arquivo. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Di retor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUD'I' MAURER 

Dirotor Administrativo 

1.4- DISCUSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FÁBIO LUCENA - "Dia da Vi· 
tória". 

SENADOR GASTÃO MULLER - Correspon
dência recebida do Deputado Estadual LuiZ-"So-ares-; 
de denúncía sobre arbitrariedades policiais que esta
riam sofrendo posseiros da região de Ariranha-- MT. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Homena· 
gem a Pedro José Menezes- o Peçlro_Cordeiro, pela 
passagem do seu 90~ ã.niver.Sário de nascimento. 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ... ~· ............. ~ .......... . Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano ... -....•.•••.••••...• -.•••••••.... 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

1.5- DESIGNAÇÃO DA o·RDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES 
ANTERIORES 

Do Sr. Virgílio Távora, pronunciado na sessão de 
4·5·84. 

Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 7-5-
84. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 56~ Sessão, em 8 de maio de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária,da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la, Almir Pinto e Marcelo Miranda 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SÉ PREC 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- o·dacir Soares- AIOysio Chaves· 
- Hêlici Gueíros .... : .. :Alexandre Costa- José Saiiley::...... 
Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almír Pinto - Jos~ 

Uns- Virgílio Távora- Carlos AlDúfO-= Marcondes 
Gadclha - Milton Cabral - Aderbal Jurerilã - Cid 
Sampaio - LUiz Cav<iJcante -- Lourivar Baptista -
Passos Pôrto- Lomanto Júnior- João Calmon- Jo
sé lgnácio Ferreira - Moacyr Dalla - Itamar Franco 
- Murilo_Badarô- Alfredo Campos- Benedito Fer
reira- Henrique Santillo- Gastão MUller -Josê Fra
gelli- Marcelo Miranda- Saldanha Oerzi- Affonso 
Camllrgo - Enêas Faria - Cados Chiarem - Pedro 
Simon - Octávio CardoSo; 

O SR. PRESIDENTE -(IV!oacyr Oalla) - A lista rle
pres:ença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr, I 9-Secretúrio procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N9 81(84 (n9l33(84, na origem); de 7 do corrente, re

lativa à aprovação das matérias constantes daS Mensa
gens da Presidência da República n<?s 21, 34,-_37 e4I; de 
1984. 

N9 82/84 (n'? i34f84, na odgeffi), de 1 do corrente, re
lativa à aprovação das matérias constantes das Mensa
gens da Presidência da República n'?s 405, 410, 411,445 e 
479, de 1983. 

A viso do M_inistro· Chefe do Gabinete Çivil da Presidên
cia da República 

N9 188(84, de 7 do correli.te, encaminhando esclareci
mentos da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República sobre os quesitos constantes do Requerimen
to de Informações n<? 22, de 1984, fofmulado pelo Sena
dor Itamar Franco com o objetivo de ins1rulr o -Projeto 
de Lei do Senado n9 16, de 1983, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que "revoga o Decreto~lei n9 2.012, de 25 

de janeiro de 1983, que dá nova redação ao artigÕ 29 da 
Lei n'? 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre 
a correção automática dos salãrios, modifica a política 
salar1al e dâ outras providências". 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia com.uqjca ao plenário que o Senador Severo Gomes 
participará, a convite do Governo colombiano, da Reu
nião de 'Informática e Soberania: A Informática, uma 
Estratégia para a Integração Regional- que se realizará 
em Cali, Colômbia, no período de 10 a 12 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a) - Ma sessão 
ordinária do dia 14 de outubro de 1983 foi lido o Ofício 
n9 S/27, de 1983, do Governador do Estado da Bahia, 
solicitando autorização do Senado para realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de cento e nove 
milhões de dólares, para o fim que especifica-. 

A matéria ficou aS:uardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a cQmp[ementação dos documentos necessários. 
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Tendo a presidência recebido, na presente data, aque
(es documentos, despacha a matêria às Comissões de Fi
nanças e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a m .. 
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~>-Secretário. 

~ lida a seguinte 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, nós

termos do que determina o art. 43 -_alínea "a", do Re
gimento Interno, que me ausentarei do Pafs a partir de 
10 do corrente par'a, atendendo a convite do Governo da 
Colômbia, participar da I• Reunião .. Informatica y So
berania: La Informatica, Una Estrategia Para La Inte
gración Regional", que terã lugar na cidade de Cali, nos 
dias 10, 11 e 12 de' ma-iO-_ próximo. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1984. - Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (!\:foacyr Dalla) - A comuni~ 
cação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador Jo
sê Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSE IGNÁCIOFERREIRA PRONUN
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO. POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santi!lo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À ii,EVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma 
breve comunicação. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS___; SE. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -=--sr. 
Presidente, Srs. Sen3.dore"s, hoje, pela manhã,. no Rio de 
Janeiro, no Monumento Nacional dos Mortos, o Presi
dente João Baptista FigUeiredo, presidiu a sotenidiiiie 
que todos os anos se realiza, em homenagem ao Soldado 
Desconhecido, os heróis QUe morreratnliOS-CiinPoS:de 
batalha em defesa da Pátria. 

O dia 8 de maio de 1945 ficOu CorisagradO-na História 
Universal como o .. Dia dã Vh6ria;', quarido OSAiiados, 
encerrada a fase bélica mais perigosa e sanguinoleiita da 
2~ Grande Guerra Mundial, consolidaram a derrota e o 
aniquilamento das sinistraS- ditaduras totalitárias nazi
fascistas, Cjiie- traUmaiiz:ãram as Nações ciVHízadas, des-~ 
truindo em todos os continentes, mas, sobretudo na Eu
ropa, dezenas de milhões de seres humanos, em sangui
nolentas batalhas. 

A partir daquela fatídica invasão de setembro de 1939, 
quando a Polônia foi gófpeada, invadida e ocupada pela 
"britzkrieg" das diviSõeS blindadas da Alemanha nazis
ta, todos os povos cultos amantes da paz:, da democracia 
e da justiça social, compreenderam a extrema peficulosi
dade do totalitarismo eilsiirl.dec1d0--e airabiliá"ifõ, cjue 
não respeita os dlreitcis hUinancis à vida, ao trabalh()e à 
liberdade. 

Considero, portanto, sumamente oportunas e impor
tantes as Ordens do Dia alusivas ao transcurso do 39Q 
aniversáriO dO-fim da-2• Guerra-M"Uildial, doS-Ministros 
das nossas gloriosas Forças Armadas, os eminentes se
nhores General Walter .Pires dC Caivalho e Albuquer
que, do Ministério do EX.éiciio; Alnifrante AlfTedo Ka
ram, do Ministêrio da Marinha e Brig3.deiro Délio Jar
dim de Mattos, da Aeronáutica~ éomo sempre o fiz, nos 
anos anteriores, enaltecendo a- Força Expedicionária 
Brasileira. 
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As referida.c; Ordens do Dia, densas de conteúdo his~ 
tá rico e primorosos conceitos, são documentos de valor 
perman~·nte qUe solicito sejam inCOrporadOs ·a-este brêve 
pronunciamento,_com o qual me associo às justas home
nagens que todi a -NaçãO tributa, nesta data inesqueCí
vel, aos bravo~ pracinhas da Forca Expedicionária Brasi
leira que deinOnstraram nas terras e cêus da Itália, bra-

- vura, coragem e patriotismo, muitOs dos quais morreram 
nas batalhas travadas, contribuindo cõm o sacrifíciO da 
própria vida para honra e glória da nossa Pátria. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A (!UE SE REFERE Q SE
NADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

EXf:RCITO 
O discurso progressista de hoje 
mascara os prop6sitos de ontem 

..Era 8 de maio de 1945 quando emudeCeram as armas 
na Europa, anunciando o fim do sangrento conflito que, 
ao longo de seis anos, traumatizava a humanidade. 

"No conturbado período que ant~em a luta, a inci
dência de Crises político-sociais e a desorganização-da 
economia muridial abalaram a f~ágil estabilidade do sis
tema internacional. Reativaram-se os ineficazes mecaniS~ 
mos de relações entre os Estados, que anteriormente ha
viam precipitado o mundo na Primeira Gueria-MU-n-diat. 

''BeneficiáriaS eXclu_sivas daquele clima de insegurança 
e incertezas, as ideOlogias totalitárias de esquerda e de 
direita apossaram-se do Poder em alguns países. Preten
dfa'm transformar e dirigir a sociedade humana ao custo 
da liberdade e mediante a rejeição dos postulados cris
tãos e democráticos. Passaraffi a esmagar 3s nações mais 
fracas com as cínicas justificativas da superioridade ra
cial ou da redenç:ão social de uma classe. 

"A política hesitante e omissa das nações livres e a 
pressão totalitária levaram à conflagração em 1939, com 
a invasão da Polónia pelos exércitos naZistas. -

"O repúdio· dos brasileirOs às causas extremistas já se 
configurara inequívoco quando da derrota da interitona 
comunista de Í935 e do fr~casso dO movimento integra
lista em 1938. O prepotente desrespeito à nossa sobera
nia, vitimandp traiç:oeirameiúe pacíficos naviqs mercan
tes, levandou a Nação indignada em defesa de seus valo
res maiores. 

"Em onerosa e árdua mobilização, brasileiros de to
dos os recantos formaram nas gloriosas fileiras da I' Di
visão de Infantaria }3xpedicionária que, a partir de julho 
de 1944, empreendeu em terras da Itália a êpica campa
nha de nosso século. A seu lado, postaram-se os indómi
tos iiltegrantes óa Marinha de Guerra e da Força Aérea 
que, onos mares e nos cêus italianos, consagraram-se pelo 
arrojo, pela intrepidez e pela bravura com que buscaram 
o inimigo, em todos os momentos desta árdua jornada 
de liberdade. 

''COiiduzída pela braVura, pela serenidade e pdõ enge
nho de seu Comandante, Marechal João Batista Masca
renhas de Moraes, a nossa tropa desafiou a inclemência e 
as agruras do inverno peninsular, palmilhou destemida 
as --filvias escarpas apeilin3.s, persegu-iu e vence·u- o tenaz 
iniinigO, riiVelandó-se aos mai"S aguerridos e _ex.perientes 
exêrcitos aliados. 

.. A imortal caminhada, que principiou em Camaiore e 
chegou ao clímax com a rendição de divisões inimigas à:s 
nossas Forças em Fornovo, apregoa pelos tempos afora 
o valor, a abnegação, o desassombro e o patriotismo da 
gente brasileira. 

.. Eis o- imortal exemplo de uma geração invulgar de 
brasileiros que, em Monte Prano, Monte Castello, Cas
telnuovo, Montese, Colecchio e Fornovo,- ratificaram as 
ma:ls· nobfes tradições de nossas Armas. 

"Qúà:tfo- dêC-adãS decorrerarrt-desCiti a- !etldiÇãõ- das 
forças_nazi-fascistas. Sobre os escombros e as ruínas fu-
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megantes, projetou-se <! c;:sperança de uma nova era de 
paz e compreensão para a_ humaniade." 
'"'Ação desagregadora" 

"Pres_ente ao dia da vitória _estava o totalitarismo co
munista, aliado ocasional, com os .mesmos prOpósitos 
expansionistas, com o mesmo objetiVo de domínio uni
versal. Todas as tentativas de construção de uma ordem 
internacional humana e justa vêm-se frustrando, desde 
então, por sua aç:ão desagregador-a. 

"Essa ê a luta de nossos dias. Iludem-se aqueles que 
acreditam que outro é o inimigo. O discurso pacífico e 
progressi~ta de hoje mascara os mesmos propósitos de 
ontem, a mesma busca de hegemonia mundial, a mesma 
ânsia de destruição da liberdade, o mesmo plano de im
pingir aos homens a siniStra utopia do paraíso terreal. 

"A evocação da vitóriã., emoldurada pelos ~ossos 
insígnes feitos na Segunda 9"uerra Mundial, traduz nos
sa grata e reverente homenagem aos homens que, fiêis 
aOs ·sagrados compromissos e historicamente Integrados 
nas Forcas Armadas brasileiras, prestaram o vivo teste
munho de fé e de amor a nossos valores. 

"Sejam as nossas realizações·, o nosso trabalho e a nos
sa luta pelo futuro orientados pelos -dignificantes- exem~ 
pios dos soldados· idealistas da Força Expedicionária: 
Brasileira." 

MARINHA 
Aliados aniquilaram ofensiva 
contra os Ideais democráticos 

"O Brasil põderâ sempre comemorar, de cabeça ergui
da, o Dia da Vitóiía, aquele oito de maio de 1945 em 
que, congregados no espírito e no valor moral, os alia:dos 
conseguiram ver aniquiladas as forças destruidoras que 
se haviam desencadeado em vários Continentes, numa
ofensiva destinãda a eXtinguir os valores básicos de nos
sa civilização. 

.. Levada a participar do sangrento cunflito, em razão 
dos sucessivos, traiçoeiros e inopinadoS ataQ.ues à nossa 
Marinha Mercante, nas vastidões do Atlântico Sul, a 
N aç:ão brasileira se engajou no esforce de guerra, mesmo 
com- meíós insuficientes e inadequados. 

"Nas profundezas do mar perderam-se 1.500 brasilei
ros. Silenciosamente, com abnegação e sob condições 
bastante adversas, a Marinha do Brasi participou da es
colta de; mais de 3.000 navios, honrando suas tradições 
com atuacão verdadeiramente patriótica, realizando difi
ceis e ãrduas tarefas para manter a nossa segurança. 

"Assim, nesta data, rendemos o tributo de nossa imen
sa gratidão aos heróicos marinheiros que mantiveram a 
nossa soberania no mar, ao lado dos bravos da Força 
Expedicionária Brasileira que combateram nos campos 
da Itália e dos intrêpidos companheiros da Forca Aérea 
Brasileira que participaram da patrulha do nosso litoral 
e daS -missões executadas contra o inimigo nos céus da 
Europa. 
~·compreensível e- justa comemoração. Reverencia a 

heróis que morreram em defesa dos ideais que sempre 
cara:cterizaram a nossa fndole nacional. 

"No Rio de Janeiro, no coração da baía da Guanaba
ra, o monumento reprC::sentativo.do respeito e da admi
ração que dedicamos aos nossos mortos evoca perma
nentemente e consagra exemplos de civismo; de bravura 
e de despreendimento que não podem deixar de ser medi~ 
tados pelas gerações futuras. 

"Osjoveris de hoje, os que __ começ:am a Percorrer nos li
vros as grandes lições de ontem, podem orgulhar-se de 
quantos se congregaram, nas fileiras do Exército, nas 
unidades da Marinha, nos aviões da Força Aérea, para 
que a contribuição do Brasil à construção da vitóría fos
se digna dos nossos compromissos morais com o mundo 
civilizado. Honramos nossos compromissos, mesmo pa
gandO preço eievado,para que encerradas as etapas do 
conflito e encaradas as campanhas da paz e da recons-
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trução, pudéssemos receber de nossos aliados, como de 
fato recebemos, palavras e manifestações âe louvor e res
peito. 

"Ese Dia da Vitória é um marco importante na evo
lução de nossa Pátria: Foi inscrito com coragem e com 
sangue, nas mais belas páginas de nossa Históiía -e deve 
servir de inspiração tanto àqueles que integram as 
Forças Armadas quanto àqueles que labutam em outros 
setores da vida nacional. Brasileiros como nós sacrifica
ram suas vidas em defesa da dignidade humana e dos 
ideais democráticos. 

"A Marinha, que muito deu àquela cruzada contra o 
totalitarismo, Cj_Ue a ela ofereceu o sacrifício penoso de 
tantas vidas, celebra o _Dia da Vitória com emoção e 
também com orgulho. No dia 8 de_maio de 1945, trans
posta a etapa bélica, alcançada a hora da reconstrução 
sentiu-se em condições de encarar tranqüilamente o seu 
futuro, certa de haver cumprido nobremente o seu dever. 
O cumprimento do dever até o sacrifício foi o caminho 
escolhido por verdadeiros patriotas. Continuemos nessa 
trilha dignificante,_ t o que o Brasil espera de nós." 

AERONÁUTICA 
A prática política não se faz com 
nomes, mas a partir de prlnclplos 

"Agora, passado o fato e a emoção, que sobreviva a 
razão. Razão que nos inspire na busca de soluções que 
não sejam a vitóda de alguns, mas o bem de todos. 

"Não há que se perder tempo com a discussão inútil 
da ne.cessidade de mudanças, porque isso é óbvio e aso
ciedade espera, cabendo aos níveis de decisão, acima dos 
personalismos, operacionalizar os anseios, definindo até 
onde, como e quando é possível mudar. 

-"Não há que se perder tempo temendo o impasse, por
que ele, em verdade, já existe e exiStirá, sempre, no plano 
das idéias, enquanto se tentai vender, a um povo justa
mente aflito, a viabilidade de uma democracia simplória~ 
que começa e acaba na forma de_ eleger um Presidente; de 
uma democracia de palanque, onde o já é mais impor
tante que o_ se pre; de uma democracia entrevada, onde 
mais valor se dá a estruturação da cabeça que à motrici
dade e a higidez do corpo social que a sustenta. 

"Não há que se perder tempo senão co_m o essencial, 
porque, no português claro que o momento exige, todos 
terão de ceder um pouco e ninguém será suficientemente 
forte para coriduzir isoladamente as transformações. 

··~ certo que, na prática, política se faz com nomes, 
mas nunca é demais lembrar que a partir de. princípios. 
Quanto mais claros forem esses princípios, quanto mais 
precisos forem os conceitos emitidos, mais fácil se torna
rá identificar as aspirações e implementar o diálogo 
construtivo. 

"Ninguém convence ninguém daquilo que não está 
convencido e, por isso mesmo, é preciso, antes de mais 
nada, que cada um de nós tenha a exata consciência da 
democracia que almeja, para que não sejamos surpreen
didos defendendo, sob um mesmo rótulo, aspirações dis-
tintas. 

"Neste clima nebuloso·de indefinições, onde a demo
cracia entra como Pilatos no credo, não chegaremos se
não a um diálogo de surdos, onde quem gritar não será 
ouvido e quem calar não será notado. 

"Que não nos faltem grandeza e moderação na con
dução do momento, porque as grandes oportunidades 
servem, na medida dos homens que as usufruem, tanto 
ao bem quanto ao mal." 

Companheiros, 
As c_omemorações do Dia da Vitória: repreSentam um 

culto à liberdade, um hino de amor à paz e aos que por 
ela arriscaram suas Vidas. 

Mais que bendizer os heróis, que a História registra, 
este dia evoca a c_oragem de homens comuns que, tirados 
do aconchego de seus lares, foram aos campos de bata-
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lha defender o mundo ameaçado pelo ódio e a insensa
tez__ 

"!':pensando em todos os brasileiros anônimos que lu
tam dia a dia para sustentar,_ com trabalho e perseve
rança, a llberdade conquistada, que me 'dirijo aos co
mandados para reafirmar a minha fé no amanhã deste 
País." 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

-- A ltevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto 
- Martins Filho - Marco Maciel - Guilherme Pal-
meira - João Lúcio - Jutahy Magalhães - Amaral 
Peixoto - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso - Severo Gomes-- Mauro Borges - Roberto 
Campos- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Le
noir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!~'-Secretário. 

É-lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 63, DE I984 

Nos termos do art. 198, alín~ '~d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria constante do item 10 seja submetida ao Ple
nário em !9 lugar. 

Sala das Sessões, 8 de rilaio de 1984. - Henrique San
tlllo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_De acordQ 
com a delíberação do Plenário, passaremos, primeira~ 
mente, à apreciação do item \O. 

DisCUSsão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado nY 16, de i 982, de autoria do Senador Lá
zaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de im
portar alho, tendo 

Pareceres, sob n~>s 817, e 818, de 1983, das Comis
sões 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade: e 

-de Economia, favorãvel. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badãró. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR; PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão a matéria: (Pausa.) 

O Sr. Henrique Santlllo- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir a m3térfa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HERNRIQUE SÀNTILLO PRONUN
CIA O SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Continua a 
discussào. 

Maio de 1984 

O Sr. Helvidio Nune!ji- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O Sr. Aloyslo Chaves- Peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre líder Aloysio Chaves, para discutir, e 
em seguida concederei ao nobre Senador Helvídio Nu
nes. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para discutir 
a matéria. 

O SR. HELVIDIO NUNES- (PDS- PI. Para dis· 
cu ti r. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se
ri adores: 

O projeto em discussão, de autoria do Senador Lázaro 
Barboza, é como a sorte das flores do poeta que enfeitam 
a vida~ também enfeitam a morte. 

Na simplicidade do projeto o Senador Lázaro Barbo
za, em linguagem concisa, como manda a boa técnica le
gislativa, expre..c;sou: 

"Art. \9: E proibida, a partir da publicação 
desta !ci, toda c qualquer importação de alho." 

- Como é natural, esse projeto teria que ir à Coinissão 
de Constituição e Justiça" e nela, por designação do Presi
dente, fui nomeado relator. Proferi um parecer Simples, 
diria mesmo simplório, que está reduzido ao último pa
rágrafo; 

"Na Constituição e na floresta de leis do País, 
não encontre( obstáculo à plantação do canteiro em 
que deve vicejar essa liliácea." 

Em dis_cussào a matéria, o emineitte- Senador M urilo 
Badaró, Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça, fez, brilhantemente, como é de seu hábito, a exal
tação da última mensagem presidencial, relativa ao esta
tuto da microempresa. 

Em seguida, o eminente Senador Henrique Santillo, a 
propósito de um telegrama hã pouco distribuído pelas 
Bancadas, protestou co.ntra a elevação dos juros interna
cionais, no que, se não tem o apoio do Regimento, tem o 
aplauso geral da Casa. 

O Senador Henrique Santillo também recebeu o apoio 
do eminente Senador Cid Sampaio, através de um apar
te, que aproveitou para mais uma vez verberar a política 
econômico-financeira do Governo. 

E até o Líder Aloysío Chaves, jurista da mais alta _qua
lificação, face às acusações endereçadas ao Governo, 
viu-se na obrigação de colocar de lado o alho, que por si
nal é uma das plantações que caracterizam a produção 
da minha cidade natal, para promover, como de seu de
ver, a defesa do Governo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, também desejo valer
me da oportunidade para dizer que hã pouco tempo o 
a tua! Ministro da Agricultura, atendendo reivindicações 
do Estado do Pará e do Estado do Maranhão, determi
nou unia série de providências relativas às atividades pri
márias, naquelas duas Unidades da Federação. 

São reivindicações atendidas pelo Ministério da Agri
Cultura, que podÚão e deverão ser estendidas, também, 
à agricultura do Piauí, e nessas reivindicações está incluí
do também o plantio do alho. 

Recebi, há poucos dias, uma carta do delegado repre
sentante da Confederação Nacional da Agricultura em 
Brasília, que é piauense, mas que aqui vive, tambét;n, 
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preocupado com a situação do seu Estado, do nosso Es
tado, e que apela para que todos interfiramos junto ao 
Ministério da Agricultura a fim de que aquelas providên
cias que foram determinadas, em beneficio 'do Pará e do 
Maranhão, sejam tambêm estendidas ao Piauí, e dentre 
essas providênciaS aquela que vai caracterizar o setor 
agrícola que cuida, especialmente, da cultura do alho. 

O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Será uma honra ouvi
lo, eminente Senador. 

O Sr. Cid Sampaio - Eu queria fazer uma obser
vação relativa à política agrícola no Brasil. ~ comum, 
quando se eleva o preço do alho, da cebola, da batata, 
enfim, de qualquer produto a&rícola, as autoi-idades cor
rerem com a importação para conter esses preços. Essa 
política atrofia a produção nacional do setor agrícola~Se 
nos voltarmos para a renda que tem hoje a parcela da 
população que viVe da agricultura, comparando-a com 
as demais, chega-se à cõnclusão de-que hã uma dispari
dade assustadora. No último levantamento feitO Pela 
FAO, em 1976, quaõdo a renda média no Brasil era de 
900 dólares, no Nordeste de 360 dólares, a da população 
agrfcola era de 60 dólares. Vê-se uma disparidaçle_ enor
me, quase um crime. Então, esta política que procura, 
para aparentemente resolver os problemas financeiros e 
inflacionários, atrofiar ou deter o crescimento da pro
dução agrícola, tem prejudicado grandemente o Brasil. 
Se nós nos voltarmos para-as gr"alldeS agriculturas brasi
leiras, por exemplo, o café, verificaremos que ele só cres
ceu e tornou-se o sustentáculo da economia brasileira, 
por longos anos, quando se lhe deu um preço compatí
vel, que assegurasse um n[vel de renda, pelo menos justo 
e equilibrado com as demais atividades. A política de im· 
portar tudo aquilo que, por uma escassez momentânea, 
provoca uma elevação de preços, na realidade tem atro
fiado a economia agrícola do País, e mais do que isso, 
condenado os que vivem da agricultura a um salário de 
fome, a uma vida de baixo nível, a um estado de pobreza 
quase permanente. De forma que a posição tomada pelO 
PDS, exposta pelo ilustre Líder deste Partido, apoiando 
este projeto, muito me confõrta. t n"ecessáiio--quci~reaf:: -
mente os brasileiros acordem, e que nós perrÍlitaniõs que 
a atividade agrícola rio --Brasil tenha uma rentabilidade 
compatível com as demais atividades, ou então a agricul
tura é uma atividade marginal, à qual se dedicam somen-
te aqueles que não podem exercer outra atividade. De 
forma que, quanto à posição de V. Ex•, eu também que-
ro parabenizar e felicitar porqUe de uma decisão -como 
essa podem nascer outras que ajudem a soerguer a agri
cultura nacional. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HELVlDIO NUNES- Eminente Senador Cid 
Sampaio, aprendi ao longo da minha vida pública, que já 
não é tão curta, a admirãr a figufa de V. Ex• De maneira 
que, embora iremos divergir quanto à conclusão, agra
deço a participação valiOsa que V. Ex• trouXe a este en
caminhamento de votação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, li o tópico -principal: 
no início destas palavras, do relatório que ofereci à Co
missão de Corlstituição e Justiça.--E, agora, quero deixar 
explícito que esse parecer referiu-se apenas à C0!1Stitucio~ 
na \idade e juridicidade da proposição. Não caberia à
quele colegiado, de acordo com as deter~inações do arL 
100, do Regimento lntérno, examinãr o ~éríto da ma-
téria. - -~ 

O mérito da matêriã "roi eXamfnãdo pela Comissão de 
Economia. Daí porque, no parecer que ofereci e que foi 
aprovado por unanimidade, nenhuma referência foi feita 
ao mérito do projeto de lei do_Senador Lázaro Barbosa. 

No mérito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha 
posição é radicalmente contrária 'à aprovação dessa ma
téria. Entendo que todas as leis meramente autorizativas 

não devem ser aprovadas naquela Comissão~ -e aquelas 
que não sejam meramente autorizattvas não deverão 
também receber aprovação, desde que elas não tenham a 
importância mínima sufici"ente para que tenham a poSsi
bilidade de serem elevadas à categoria de lei. 

Importar ou não alho, feijão, arroz, não é matéria que 
deva ser tratada em lei no Congresso Nãcional. Pode_ ser 
uma providência que esteja no bojo de meaidas de -or
dem política, da política de produção do País, mas ja
mais uma lei deverá ser votada pel_a Casa competente, no 
s~n_tidQde obrigar ou p~rmitir que o Executivo, que tem 
o dever de traçar a política de produção, fique obrigado 
a importar um determinado produto, ainda que seja de 
vital importância para o povo do País. 

Esta matéria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
pode e não deve ser transformada em lei. f:_ uma mera 
providênciã de ordem administrativa. Pode ser que o 
GoVerno erre, permitindo a importação ou facilitando a 
importação, mas nós não devemos buscar no erro do 
Governo um exemplo para nós próprios. 

O Sr. Ci Sampaio-- V. Ex• me concede outro aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES - Pois não, Ex• 

b Sr~-Cid sampa.io- Muito agradecido a V-. Ex'-, ilus
tre Senador Helvídio Nunes, o que acontece no Brasil ê 
que exiStem fatos que ocorrem, são denunciados e o Exe
cutivo não toma as medidas necessárias para precaver e 
evitar as irrêgularidades. Eu mesmo denunciei desta 
Casa que estãva Se exportando tantãlit3. quem exporta é 
a empresa multinaciõnal, no Rio Grande do Norte
que tem 30% de nióbio, que é um mineral rico. Nenhuma 
providência fõJ tomad~. Sabe v_. Ex~ e nós todos sab_e
mos que negócios que foram feitos com exportação no 
Brasil da qual resultaram lucros enormes para determi
nadas empresas, o que levou à denúncia pela imprensa 
de vínculos_ entre os que autorizavam e os que se benefi
ciavam. De for_ma que ao Congresso cabe legislar sobre 
àquilo que interessa ao País, sobre aquilo que tira do 
País as condições essenciais para que a sua vida seja re
gl!_lar. Então quando falo no nióbio, quando eu me refiro 
ã -inlportãção de piodutos outros que prov-Ocam va~ 

riações grandes na cotação comercial desses produtos, às 
vezes propiciando grandes lucros, autorizam ao Con
gresso a proibir ou a autorizar a importação de batata, 
de alho ou de cebola. Portanto, a interferência do Con
gresso nesses assuntos, hoje, obedece à necessidade im
periosa de evitar que essas medidas sejam tomadas, às 
vezes, satisfazendo interesses de grupos ou pessoas que 
se beneficíani da ausência de uma lei que regule o assun· 
to, e depois, em tese, acredito que o desenvolvimento da 
atividade agrícola só é possível quando o crescimento da 
produção autoriza e possibilita o lucro razoável a quem 
explora a terra. Se observarmos outras culturas, como 
por exemplo a cultura da mandioca, que é tradidonaf no 
Brasil, observa-se que a curva de produção desce e sobe a 
piques quase que anualmente e observa-se tambêm que a 
cruva de -preços tem também os mesmos piques, ri"egati· 
vo-s e positivos, em sentido inverso da produção: quando 
a produçãO c~sce os preços baixam, quando a produção 
escasseia os preços sobem. Então esse produto equilibra 
a produção nacional em função dessa variação de preço. 
Se isso não ocorre para os demais produtos, todas as ve
zes e_m que o preço é contido no momento que escasseia 
um pouco a prod~ão, a tendência é o agricultor passar a 
se-defender, não. dedicar-se àquela cultura e, aos poucos, 

_ a_atividades agrícola fica sendo limitada àqueles poucoS 
produtos que asseguram uma certa rentabilidade. Daí a 
política deveria ser essa. E quando o Governo não toma 
essa política cabe ao Congresso tomá-la para defesa dos 
interesses nacionais, para crescimento de determinados
setores da economia. Muito obrigado a V. Ex• pela opor
tunidade do aparte. 
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O SR. HELVlDIO NUNES- Ql.!em agradece, mais 
uma vez, a pa_rticipação de V. Ex~ sou eu, eminente Sena
dor Cid Sampaio. Aliás, estamos plenamente de acordo, 
não a·penas ouvi, mas posteriormente li o discurso em 
que V. Ex• fez denúncias quanto ao setor mineral nesta 
Casa. 

-Apenas, eminente Senador, há uma diferença muito 
grande entre o mineral nobre, raro no mundo inteiro, e a 
simples plantação de batata, de cebola ou de alho, plan
tação que se faz sem nenhuma técnica, sem maiores exi
gênciaS nos Estados mais prósperos, mas também, nos 
mais atrasados deste País. 

Estamos de aco-rdo, eminente Senador, sobretudo, 
porque V. Ex' versando uma matéria tão importante 
como aquela que foi objeto do seu discurso, não teve a 
preocupação de apresentar um projeto, V. Ex' fez uma 
denúncia. Estamos de pleno acordo, as denúncias devem 
ser feitas, apenas existem matérias que não têm, no con
texto da economia. no contexto da política, no contexto 
da produção do País, aquele mínimo indispensávef Para 
que alcancem a categoria de lei. 

Quantas leis existem neste País? A última es-tatlstica
que vi. há cerca de quatro anos, já dava um número su
perior a cento e vinte mil leis. Quantas mil leis existem 
neste País hoje? Então, nós vamos votar uma lei, vamos 
criar lei, para proibir a importação de alho, importação 
que pode ser _feita atrayés, menos do que uma portaria, 
de uma simples determinação de um órgão qualquer da 
administração pública. 

O Sr. Henrique Santillo- Veja a que ponto nós che
gamos neste País. 

__ O SR~ HELVlDIO NUNES- Um erro não juStífica 
outro, absolutamente. 

A minha presença nesta tribuna, neste instante, ê exa· 
tamente para reafirmar aquilo que muitas vezes jâ disse, 
e-váríõs dos cOlegas que aqui se encontram podem ates
tar, na Comissão de Constituição e Justiça; essa matéría 
não tem importãiúca suficiente para que seja transfor
mada em mais uma lei neste País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Continua em 
discussão a· matéria. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a "pa
lavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR- HI':UO GUEIROS (PMDB- PA. Para d;scu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

O Parlamento é mesmo um ambiente desconcertante. 
É claro que quando a_lguém leu a nossa Ordem do Dia e 
verifi~ou que existia um projeto de lei sobre o alho pen· 
sou que seria uma matéria que passaria despercebida 
porque não atrairia a atenção de ninguérri. 

Mas o que se verifica é que o pretexto da discussão 
desse projeto do nobre Senador Lázaro Barboza está 
dando oportunidade a que vários membros desta Casa se 
manifestem sobre assuntos que, na minha opinião, não 
se encontram distantes do problema da importação do 
alho. O desabafo do nobre Senador Henrique Santillo 
entendi como perfeitamente justificável._ Estava S. Ex• 
discutin-do um problema que, no fundo, tem seu aspecto 
econômico e financeiro. Na hora em que S. Exf está dis
cll~indo ~ste prob_lenla chega _às suas mãos um_comunica
do da UPI, lrlostrando que por uma simples deliberação 
unilateral de dois bancos norte-americanos o Brasil, a 
partir de agora à tarde, está devendo mais 500 milhões de 
dólares por ano. 

Verifica V. Ex.~. Sr_. Presídenté, Cjue embora o alho 
aparentemente esteja surgindo ·aqui como Pilatos no 
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Credo, na verdade ele está dando oportunidade a que os 
Senadores se manifestem sobre os erros e desacertos ca
lamitosos da política econômica e financeira do Gover
no. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex' me permite? 

O SR. H:tLJO GUEIROS- Com todo prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Henrique Santlllo- O eminente Senador Helví
dio Nunes externou a sua opinião abalizada, dizendo a 
esta Casa que uma matêria como essa jamais pOderia ser 
objeto de uma lei. Eu atê poderia concordar, em princí
pio, com S. Ex•, mas isso aí, tambêm, ê a evidência da si
tuação calamitosa em que se encontra o País, sobretudo 
em relação à política agrícola. Quer dizer, não se_ estabe
leceu no Brasil uma politica agrícola na qual se pudesse 
confiar, pelo menos a mêdio prazo. Tudo que se fez 
sobre política agrícola, até o momento, foi na base dos 
remendos _de_ uma imensa colcha de retalhos, na base jfo 
imediatismo. São inedidas tomadas à revelia do C_on:
gresso Nacional e, todas, para tapar buracos, apenas 
para resolver problemas imediatos, s_em se estabelecer 
uma política -·agrícola pelo menos de alcance a mêdio 
prazo. Então, isso aí é que tem levado Parlamentares, 
Deputados e Senadores a tomarem a iniciativa de proje
tas de lei no sentido de coibir essas coisas. Pelo menos 
uma lei que proibisse a importação de alho seria _uma lei 
sobre a qual a sociedade pautaria a sua conduta a respei
to desse produto algum tempo. A sociedade, os produto
res passariam a saber que, durante um certo tempo, pelo 
menos na vigência da lei, não se importaria alho no Bra
sil e, portanto, não haveria como prejudicar os produto
res de alho no período das suas safras. O Governo tem 
prejudicado os produtores de alho no período de safras, 
porque justamente logo após o períOdo de safras;-em que 
os preços começam a altear, em que os produtores po
dem alcançar um preço capaz de lhes dar rentabilidade, é 
que o Governo, a pretexto de não permitir que os preços 
subam, importa c subsidia o preço do alho, essa é a ver
dade:, subsidia _o preço- do alho argentino, subsidia o 
preço do alho uruguaio. Na verçl.ade ek não _ve_ode aos 
consumidores brasileiros pelo preço de aquisição, por
que esse preço é subsidiado aos consumidores brasileiros 
prejudicando os produtores nacionais. Enquanto não 
houver uma política estável que dê condições de rentabi~ 
libade aos produtores de alho, eles não terão condições 
de ter competitividade com os seus produtos, eles não 
poderão aprimorar a sua produção para transformá-la 
em produção competitiva. t:_ por isso que estou de acor
do com o projeto do Senador Lázaro Barboza, a,pesar 
de, em princípio, concordar com o Senador H_elvídi_o 
Nunes_. 

O SR. HtLIO GUEIROS - v:- EX• tem toda razão. 
O nobre Senador Helvídio Nunes também tem razão 
mais acontece que, na prática, a teoria é diferente. Teori~ 
camente, ele está certo em acbar que este assunto não ê 
digno de uma lei dó Parlamento Brasileiro. Mas no Bra
sil nós_ chegamos a uma situação de tal confusão e per
plexidade em tudo que há necessidade, como aquela ane
dota, de diz_er qu~ "a cocada tem que ser de coco de cO
queiro". 

E precíso qUe o Congresso Naciomil-demonstre para o 
Brasil não está- de acordo com essa põlítica eXecutada 
pelo Governo, de permitir importação de gêneros, de 
produtos que podem ser produzidos, naturalmente, no 
Brasil. 

E vou_mais além, Sr. Presidente e Srs. Senadores: se há 
uma lei que pode ser transformada como lei permanente 
no Brasil, é essa de importar alho- o Brasil pode passar 
perfeitamente sem comer alho. --

DIÁRIO [)Q CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Henrique Santillo - Senão ele pode produzir 
mais do que a necessidade interna. 

O SR. 'HtLIO GUEIROS - Mas, se não tivermos 
condições de produzir o suficiente para o abastecimento 
do País, o País dispensará perfeitarriente essa importação 
de alho. Alho não é produto de_ primeira necessidade; 
pode-se passar perfeitamente sem alho e até há muita 
gent~ que não gosta de alho, porque não_ dâ um bafo 
muÚo agradável. Nessas condiçÕes, se há um caso que 
pode _valer lei permanente no Brasil, é essa da impor
tação do alho. E eu chegaria a dizer maíS, que essa lei é 
incompleta, que esse projeto de lei ê meio insuficiente, 
porque poderíamos não s6 piáibir a importação de alho, 
mas a importação de arroz, porque também se pode pas
sar sem arroz. Poderíamos proibir a importação de bata
ta, porque tambêm se pOde passar sem batata; nós po
deríamos proibir a importação de cebola, porque tam
bêm podemos passar sem cebola e assim sucessivamente. 
Mas, acontece que estou dizendo isto por uma espéCie de 
exagero, porque; no dia em que realmente for totalmente 
pro-ibida no Brasil a importação desses gêneros de pri
meira necessidade que nós poderemos produzir, o Brasil 
produzirá sufiCierite e abundantemente para o seu consu
mo interno. Pelo menos para isso. 

O Sr. Albert9 Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. H~LIO GUEIROS- COncedo o aparte a V. 

EX' 

O Sr. Alberto Silva- 'Nobre Senador Hélio Gueiros, 
V. Ex' como sempre, com seus pronunciamentos ~ri-: 

lhantes, concisos e lógicos, acabou de trazer maís luz a 
essa discussão que hoje se trava aqui em torno do alho. 
Eu quería a_pe-nas corriplementar as palavras de V. Ex• di
zendo o seguinte: ao tempo que se comenta esse telegra
ma dos juros que prejudicam tanto este País, nós traba
lhamos, apanhamos toda a nossa produção agiícola para 
pagar e~se juros, porque ainda não pagamos nenhum pe
dacinho do principal da dívida; só os juros. O milho bra
sileiro foi todo vendido, a safra do ano passado, e. quan
do o GOverno se deu conta que tinha exportado o milho 
todo, as cooperativas de frango do Sul do País começa
ram a ter dificuldades e até a matar os pintos, porque 
não tinham milho para dar aos frangos. Aí, importa-se 
milho. E aquilo que o nobre Senador Cid Sampaio aca
bou de dizer: por falta, realmente, de uma política agrí
cola no País, não se tem uma regulamentação de estoque 
e nem se produz aquilo que o País precisa. Mas V. Ex• 
diz muito bem, uma lei proibindo importar tudo que é 
produto agrícola e num país de extensão territorial Como 
o Brasil, com enxada suficiente e com gente bastante, até 
pl<lntando_ à mão e havendo um pouco de água, esse País 
pode produzir para si e para exportar. E o cúmulo que_ o 
Brasil importe produtos agrícolas, com terras e a popu-

-lação que tem. E incrfvel, quando Israel, deste tamanho, 
da agricultura, faz 2/3 da sua renda econômici, manten
do armas moderníssimas. Acredito, pois, nobre Senador 
H~lio Gu~iros, que o pronunciamento de V. Ex' é opor
tuno e V. Ex• abrangeu, com a sua fala, todos os pronun
ciamentos, inclusive dando uma segurança nas palavras 
do nobre Senador Henrique Santillo, de que S. Ex• podia 
ter saído do alho e ido até o telegrama, porque S. Ex• es
tava certo de que era correlato, e é correlato, Parabéns a 
esse pronunciamento de V. Ex• 

O SR. HtLIO GUEIROS - Muito grato ao nobre 
Senador Alberto Silva pelo valioso e precioso apoio que 
dá ao meu modesto discurso. 

Mas, na verdade, Sr. Presidente, parece que o que está 
faltando no Brasil ê realmente uma lei que proíba termi
nantemente a importação de produtos agrícolas. Na ver
daOe, o Brasil tem todas as condições de abastecer a si 
próprio e, também, até mesmo exportar. Mas é evidente 
que, enquanto houver sempre essa ameaça de_ impor
tação, o agricultor e o produtor brasileiro serão tímidos 
nessa sua tarefa de produzir mais para o Brasil. 
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Ainda agora, no jornal de hoje, há uma notícia de que 
o Governo vai autorizar a importação_de 60 mil tonela
das de feijão. Não porque esteja faltando feijão no Bra
sil; é só para regular o preço. 

O Sr. Henrique Santillo- Ao in.vés de ter uma políti-
ca de estoques. -

O SR. HtLIO GUEIROS - E não só isso, nobre Se
nador Henrique Santi!lo. O que esta errado, então, é o 
mecanismo e a política brasileira no setor de preços, de 
Controle do abastecimento. Mas existir feijão suficiente 
no Brasil e, como o Governo não quer concordar c-om o 
preço que os produtores e os revendedores estão cobran
do, de vai importar feijão? 
- É claro que é uma solução de cabo de esquadra, por~ 

que, se existe produção de feijão suficie-nte no Brasil, o 
que o Governo tem é de fazer com que essa pfodução 
Chegue aos revendedores e aos consumidores e nunca in
timidar, amedrontrar, escangalhar a produção brasileira, 
com a permissão de importação. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• uma obser
vação? 

O SR. H!:LIO GUEIROS - Tem o aparte o nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Hélio Guei
ros, V. Ex• sabe, como a: Casa, também, não desconhece, 
que eu sou um homem do meio rural. E a esse respeito, 
eu gostaria que V. Ex• considerasse um aspecto realmen
te sério, que é o aspecto -econômi-co da questão. O Brasil 
tem uma p-rodutividade, atualmente, muito ruim de ar
roz. Esse ano, por exemplo, chegamos no Rio Grande do 
Sul, nas chamadas supersafras, na safra surpresa que 
abismou aos próprios- prõdutores, chegamos a 4 mil qui
los por hectare. Mas, mesmo assim, Ex•, esse produtor 
do Rio Grãnde do Sul, que produz com todo apoio da 
tecnologia, se tivesse plantado soja, teria mais do que o 
dobro da remuneração que ele está obtendo por hectare 
de arroz produzido. Em Goiâs, por exemplo, estamos 
obtendo, em média, 50 ·sacos de 60 quilos de soja por 
hectare, vendido atualmente a Cr$ 30.000,00. Vê V. Ex• 
que o agricultor tem, nesse caso, uma renda bruta de 1 
milhão e 500 mil por hectare. No entanto, plantando ar
roz, ele colhe, no máximo, 20 sacos de 60 quilos por hec
tãfe de arroz, para vender a Cr$ 15.000,00. Então, ele vai 
ter uma renda de uma agricultura muito mais arriscada 
do que o soja, porque o arroz realmente demanda maior 
ctdo de chuva, exige mais da terra, enquanto o soJa con
tribui e mel~_ora a qualidade da terra que o produz, e ele 
Vã-{ obter um rendimento de 300 mil cruzeiros por hecta
re. Há um Outro aspecto que eu gostaria, também, de 
trazer à colocação; jã que V. Ex• fala sobre o feijão, é que 
isso precisa ser confirmado, mas_ que, na realidade, as re
giões produtoras de soja não produzem o feijão coinum. 
E eu tenho indagado a diversos técnicos, a diversos agrô
nomos, o porquê, se seria só o aspecto económico, se se
ria só o desinteresse, vez que o soja remunera muitá mais 
do que o feijão' comum. Mas, alguns já me disseram que 
o-soja produziria um germe qualquer que prejudicaria a 
produção, a fertilidade, a germinação do feijão c_omum. 
Mas, de qualquer forma, a agricultura, e especialmente a 
agricultura mais do que a própria pecuâria do Brasil, 
tem que ser revista, tem Que ser redirecionada, de manei
ra a remunerar, de maneira a compensar àqueles que la
butam no campo. V. Ex•. realmente, não negará o fato, 
pois aí está o êxodo rural, atestando, eloqUentemente, 
que a parte de remuneração para o produtor rural vai, 
cada vez mai~. trazendo os nossos homens do campo 
para a cidade, para tornarem-se favela-dos, desajustados 
sociais. Mas, na realidade eu acho até que não vejo mal 
a.Jgum virmos a importar determinados grãos, desde que 
a terra não fique ociosa e a utilizemos para produzir 
aqueles que remune-ram mais, como é o caso extradordi
nário da soja. Hoje, V. Ex• sabe que até nas nossas re-
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giões quentes, no Caso do Maranhão, no extremo norte 
do Goiás e_n_o_Sul do Parâ, já se produz a s9ja, porque 
graças a Deus, graças aos nossos pesquisadores, já temos 
a chamada soja tropical. E a ·soja, sem dúvida nenhuma, 
a manter os níveis de consumo no mercado mundial, e a 
remuneração atual, aconselha, de fato, que o Brasil passe 
a produzir soja, e ·a importar o feijão -e o arroz; se ror o 
caso. Eram estas as observações que eu gostaria (iiae V. 
Ex• incluísse no seu pronunciamento. 

O SR. HJ!:LIO GUEIROS ~ Muito grato ao ilustre 
Senador Benedito Ferreira: pela colaboração técnica e ex
perimental que S. Ex• dá ao meu discurso. Mas, verifiqe 
V. Ex•, nobre Senador Benedito Ferreira, que citei O fato 
de feijão porque a notícia do jornal diz que há feijão no 
Brasil, apenas que, o Governo, não concordando com o 
preço co_brado pelo prdutor e pelo revendedor, vai razer 
a impoi-tação desse produto em dólar. Isto, para ril-im, é 
um despautério, numa hora em que o Brasil tem, como 
seu problema maior, para os técnicos do Governo, o 
problema da dívida externa. Então, não têm o menor·ca
bimento que, uma hora dessa, existindo feijão, no Brasil, 
o Governo vá importar feíjãO somente para intimidar o 
produtor. É essa a mii1ha posição, baseada em uma in
formação do jorllal, o quãl garãnte que existe feijão Sufi
ciente para abastecimento, mas apenas que o_GoVerno
discorda do preço cobrado. 

Acredito, nobre Senador Benedito Ferreira, que um 
País de 8.500.000 km 2 de extensão não há necessidade al
guma de importar gêneros de primeira necesSidade. O 
que precisaria aí, nobre Senador, seria exatamente mobi
lizar e agílizar a produção agrícola nacional, dando-lhe 
os meios, assitência técriica, financiamento baiato e ga
rantia de preço, tudo isso para aproveitar essa imensa 
área teriitorial de que nós dispomos, e não abandonar 
essa área, esse patiím6riTo territorial enorme que nós te
mos, para fazer importação. Até pOr que; como bem dis
se o Senador Henrique Santillo, o Governo, ao importar 
esses gêneros de primeira necessidade, não os vende pelo 
seu preço real, diz o Senador Henrique Santillo que há 
subsídios para isso. Então, o Governo importa Por um 
preço muito maior e vende por um- preço menor à popu
lação. Talvez fosse mais inteligente ãpanhar esses recur
sos desviados para a importação, para dar condições à 
agricultura brasileira. 

Nessas condições, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e 
pedindo desculpa por ter entrado nesse assunto que pa
recia tão desimportante, quero manife"star a nossa po
sição, do PMDB, aliás já expressa-pelo Senador Hneri
que Santi!lo, em favor do projeto. Á primeira vista, ele 
pode parecer desnecessário e desimportante, mas, infeliz
mente, no Brasil de hoje, há necessidade de se colocar os 
pingos nos is, para que, por esse processo, o Governo 
acorde e tome consciências realmente da real situação do 
nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto}- Contiillla em 
c:fiscussão o projeto. (PaUSa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada esta, o projetO é dado corrio aProvado rios 
termos do art. 315 do Regimeitfo Interno. 

A matéria vai à CofriíSsão de Redação. 

~ o seguinte o pi"Ojeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 16, de 1982 

Dispõe sobre a proibiçio de importar alho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 ~proibida, a partir da publicação desta lei, 

toda e qualquer importação de alho. 

DIÁRIO DO CONGRESSONAClONAL (Seção li) 

Art. 2" Esta lei entrará cm vigor na data de sua 
- publicação. 

0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 28, de 1981 (n9 4.749, na Casa óe ori
gem), que altera a redação do art. 379 da ConSoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 337, ele 1981, 
da Comissão 

- de Legislação Social. 

Em votação o projeto. 
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presiden.te. peço a palavra 

para encaminhar a votação. 

õ SR. PREs-IDENTE (Aln1lr-P1riio) -_-v. Ex• te-m a 
palavra. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Esse projeto, na reunião de ontem, foi conSiderado re
jeitado pelo voto simbólico da Liderança do_ PDS. Ago
ra, tomo conhecimento, através do eminente Senador 
Louriyal Baptísta, que tão bem responde, hoje, pela Li
derança do Governo, que a maioria desta Casa vai a pro
vã r o p(ojeto .. de lei. Na sessão de ontem, para o projeto 
nãq ser derrotado, tive que recorrer à verificação de vo
to, sinto-me satisfeito em verificar que hoje o projetO se
rá aprovado. 

Na verdade, Sr. Presidente, seria um absurdo a manu
tenção -do a tua! dispositivo da legislação social brasilei
ra, que diz simplesmente no artigo que pretendemos re
vogar por essa lei: "art. 379- É vedado amulhero tra
balho noturno." ~um absurdo, Sr. Presidente, que, nos 
dias de hoje coloque-Se como regra geral na legislação 
que a mulher não pode trabalhar à noite. 

Numa época em que Indira Ghandi preside e dirige 
uma ·das nações mais populosas do mundo; numa época 
em que uma mulher também, Margareth Thatcher, diri
ge os destinos de uma das maiores nações do mundo, a 
Grã-Bretanha, seria um absurdo que, na legislação brasi
leira, continuasse em vigor esse_ dispositivo retrógrado, 
quadrado, de que a mulher não pode trabalhar de noite. 
Então, foi por esse motivo, porque ontem a Liderança 
do PDS não queria concordar com os meus argumentos, 
que pedi verificação de votação. E é com satisfação que 
agora vejo qUe- esSe 3rfigo será extirpado da nossa legis
lação. 

Quero dizer que-o projeto que nós vamos aprovar não 
··-é o ideal, porque ele faz, no fundo, uma certa discrimi

naÇ'jo também à mulher, mas, pelo menos, muda. Ao in
vés .de dizer que é vedado o trabalho noturno para a mu
lher, ele diz- "É permitido o trabalho noturno da mu
Jh~r"_: Já é um_!._grande.diferença, e já vale a pena, por
tantO, nós aprOVarmos esse projet_o. Embora, aqui e ali, 
nesse projeto que vamos aprovar, haja dispositiVOs in
sustentáveis. Verifique V. Ex• este aqui: "É permitido o 
trabalho noturno da mulher maior de 18 anos, salvo em 
empresas ou atividades industriais." Esse "salvo em em
presas ou atividades industriais" é um absurdo. A mu
lher deve tra]Jalhar aonde, quando e como quiser. Tanto 
mais quando diz no§ J9: "A proibição, quanto ao tr.il._ba
lho em empresas, não se aplica- veja-se o nÓmero dois: 
"à mulher empregada em serviços de higiene e de bem
estar." 

Quer dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, permite-se 
que a mulher trabalhe da noite para um trabalho que é 
digno, não tem--por que fazer essa discriminaÇãO, para la
var sanitários, fazei limpeza de ruas, de lixeiras, isso elas 
podem fazer. Acho, portanto, que esse projeto não é o 
ideal, ele não mereceria ser aprovado na íntegra mas, de 
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qualquer maneira já, é um avanço, porque retira da legis
lação brasileira um dispositivo completamente superado, 
que é aquele que proíbe o trabalho noturno da mulher. 

Nestas condições, nobre Presidente, Srs. Senadores, 
embora com restrições nós, da Bancada do PMDB, va-

- mos aprovar esse projeto, agradecando a colaboração da 
ilustre Liderança do PDS. Não é o ideal, mas já é uma 
coisa para se retirar da atual Consolidação das Leis do 
Trabalho uni- diSpositivo =-.:-insisto - totalmente qua
drado. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) _ 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto a·provado 

ROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 28, DE 1981 

(N' 47/79, na Casa de origem) 

Altera a redaçio do art. 379 da Consolidaçio das 
Leis d_o Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de ]9 de maio de 1943. 

O CongresSO Nacional decreta: 
Art. 19 O art._379 da Consolidação das Leis do Tra

balho passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 379. ~permitido o trabalho noturno da 
mulher maior de 18 (dezoito) anos, salvo em empre
sas ou atividades industriais. 

§ 19 A proibição quanto ao trabalho em empre
sas ou atividade industriais não se aplica. 

[-à mulher que ocupe posto de direção ou de 
qualificação técnica com acentuada responsabilida
de; e 

li - à mulher empregada em serviços de higiene 
e de bem-estar, desde que não execute tarefas ma
nuais com habitualidade: 

§ 2"' As.einpresas qu-e se dedicam à industriali
zação _d~ bens perecíveis, durante o período de safra, 
presumem..:se autorizadas e empregar mulheres em 
trabalho noturno, quando ocorrer necessidades im
periosa de _serviço. 

§ 39 A permissão de que trata o§ 29 deste artigo 
estende-se às empresas cuja linha de produção-utili
ze matérias~primas ou matérias em elaboração sus~ 
cetíveis de alteração rápida, quando ~ecessário para 
salvá-las de perda irreparável. 

§ 49 Com a autorização, poderá ser exigidos_ da 
empresa meios especiais de proteção ao trabalho, 
_inclusive d~:! na_t_ureza ambiental, como os referentes 
.à iluminâdio e Ventilação: bem como o funciona
mento d~ lanchonete e refeitórios no período notur

- no. 
§ 5"' O trabalho da mulher em honorário notUr

no, de qualquer modo, só será permitido quando a 
aptidão para executá-lo houver sido atestado no 
exame médico a que alude o art. 380 desta Consoli
dação, anotada a circunstância no livro ou ficha de 
Registro de Empregados, 

§ 69 As autorizações referidas neste artigo po· 
derão ser canceladas, a qualquer tempo, em relação 
à empresa que deixar de observar as normas de se
gurança e medicina do trabalho de que trata o Capí
tulo VI do Título IV desta Consolidação. 

§ 79 As empresas comunicarão à autoridade 
c-ompetente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
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a circunstância excepciQnal que as levou ao empre~ 
go de mulheres em horário noturno. _ _ __ 

§ 81' Para atender a interesse nacional _rel~vante_ 
e ouvidas as correspondentes organizações sindicaiS 
de empregadores _e trabalhadores, a proibição do 
.trabalho noturno da mulher, e empresas ou ativida
des industriais, poderá ser suspensa: 

I - por decreto do_ poder Ex.ecutlvo; sem limi
tação quanto ao período cte serviço noturO.o; 

II - por portaria do Ministro do Trabalho, até 
às 24 (vinte e ·qUatro) horas," 

Art. 29 Esta lei entrará em Vigor ·na dãta âe sua 
publicação. 

Art. 39 _Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Proj~to de Lei da 
Câmara n" 15, de 1976 (nl' 76/75, na Casa-de ori
gem), que introduz alterações na ConsolidaÇão das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n" 
5.452, _de l~' de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n~'s 250 a 253, de 1981, das 
Comissões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; 

-de Legislação Social, 11' pronunciamento: favo
rável; 2~' pronunciamento: ratificando seu Parecer 
anterior; e 

- de Economia, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno únic_o. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como se encontram. (Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria vaf aO ATi:j_"UiVo;feita a devida comunicação 

à Câmara dos deputado_s. 

1:. o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N9 15, de 1976 

(N~' 76--B/75, na Casa de origem) 

Introduz alterações na Coosolidaçio du Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nt 5.452, de 1t 
de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O caput do art. 352 da Consolidação das Leis 
do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 352. AS empresas, individuais ou coleti
vas, que explorem serviços públicos dados em con
cessão, ou que exerçam atividades industriais oU co
merciaiS, são_ obrigadas a manter, no seu quadro de 
pessoal, em cada categoria profissional de qualquer 
nível, uma proporção de brasileiros não inferior à 
estabelecida no presente Capftulo." 

Art. 2\"' O art. 353 da Consolidação das Leis do Tra
balho passa a vigorar com a seguinte redação: 

••Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros para 
fins deste CapítUlo, e ressalvado o exercício_ de pro
fissões reservadas aos brasileiros natos ou ao_s_ brasi
leiros em geral, os estrangeiros que, residindo no 
País há maTs de 10 (dez) ãõos, tenham cônjuge-ou fi
lho brasileiro, não precedendo, sob hipótese algu-
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ma, ao brasileiro nato ou naturalizado, em sua ad
ffiissão ao emprego." 

Art. 3~' O art. 354, e s_eu parágrafo único da Consoli
dação das Leis do Trabalho passam a vigorar com a se
guinte i'edação: 

"Art. 354. A proporcionalidade será de 2/3 
(dois terços) em cada categoria profissional de qual
quer nlvel,podendo o Ministério do Trabalho fixar 
pfoPorcionalidade inferior em atenção a circunstân
cias especiais de cada atividade, desde que cOmpro
-v~. por proc~so administrativo; a pedido da empre
sa interessada, a insuficiência do número de brasil~i
ros na ati_yidade de q~e se trata: 

Parágrafo único. A proporcionalidade é obri
gatória em relação à totalidade do quadro de pes
soal _em cada categoria profissínal de qualquer nível 
e em relação à folha de saláriOs." 

Art. 49 O art. 358 da Consotidação das Leis dó Trã
balho passa a vigorar com a seguinte redação, suprimi
das as alíneas a, b, c e d e., acrescido de § 2~: 

..... _Art. 358. Nenhuma empresa pode pagar a 
brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Mi
nistério do Trabalho, à que é exercida por estrangeT
ro a seu serviço, salário -inferior ao deSte, exc"etO 
quando a remuneração resultar de maior produção 
para os que trabalham em comissão ou por tarefa, 
que são fixadaS rio mesmo percentual e valor. 

§ ,, 
··' 

-§ 2l? Os direitos adquiridos pelo pessoal dos 
atuais quadros das empresas serão respeitados no 
p-rocesso de adaptação destes mesmos quadros ao 
texto deste Capítulo, vedadaS novas admissões de 
estrangeiros em qualquer categoria profissional de 
qualquer nível, até satisfeitas as condições de5ta 
le!" 

Art. 5~'-- Fica revogado o art. 357, da Consolidação 
da_s Leis do Trabalho face às novas redações dadas aos 
artigos 352 e 354 da mesma Consolidação. 

Art. 69 Esta Lei entrará em viSOr ria data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 40, de 1977 (n~' 2.155/76, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o registro de entidades no 
Conselho Nacional de Serviço Social, Concessão, 
pagamento e prestação de contas de subvenções so
ciais e dá outras providêp_cias, tendo 

Pareceres Favoráveis, sob n% 1.045 e 1..046, de 
1981, das Comissões 

-de Educaçio e Cultura; e 
-de Finanças. 

Em discussão. (Pausa.)_ 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada.-

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta 
dos~ (Pausa.) 

Rejeitado. 

A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita comuni
cacão à Câmara dos Deputados. 
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Ê o seguinte o projeto rejeitad~ 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N9 40, DE 1977 

(o\' 2.155-B/76, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o registro de enddades no Conselho 
Nacional de Serviço Social, ~:oncessi.o, pagamento e 
prestação de contas de subvenções sociais, e dá outras 
providências. 

O-congresso Nacional decreta. 

CAPITULO I 
D"as Enddades que podem ser Beneficiadas 

Art. 1~' Somente poderão ser beneficiadas com sub
venções sociais entidades que visem especificamente aos 
seguintes fins: 

1- promover a educação e desenvolver a cultura; 
II.....:.. promover a defesa da saúde e a assitência 

médico-social; 
III - promover o amparo social da coletividade. 

CAPITULO II 
Das Entidades que nio podem ser Beneficiadas 

Art. 29 Não será concedido registro à eptidade: 
I - que vise direta ou indiretamente o favorecimento 

de, pessoas ou grupos; 
II -que distribua lucros, dividendos, vantagens fi

nanceiras, ou que faça promoção pessoal de associados 
ou não associados; 

III -que distribua benefícios apenas a assocíados e a 
familiares destes; 

IV- que se constitua em mútuos, montepiciS-e congê
neres, ou que tenha em sua programação atividade, ain
da qUe paralela, de financiamento ou de natureza comer
cial em favor de seus associados e familiares; 
- V- representativa -de classe; 

VI -tenha f1nalidade eminentemente esportiva oUre
creativa; 

VII - que estabeleça, direta ou indir~tamente, discri
minação racíal, política, religiosa ou social; 

VIII -que não se disponha a destinar o patrimônio a 
entidade congénere, registrada no Conselho Nacional de 
Serviço Social, em caso de extinção. 

CAPITULO III 

Do Registro 

Art. 39 O registro das instituições no Conselho Na
- cional de Serviço Social será feito mediante requerimen

to. instruído com os seguintes elementos: 
I- certidão de inteirO teor dos estatutos ou da escri

tura da instituição, quando se tratar de fundação de di
reito privado, extraída do Livro de RegiStro ·cívil das 
Pessoas Jurídicas; 

II- prova de funcionamento da entidade e mandato 
da diretoria em exercício, em documento fornecido por 
autorídade pública local; 

·III -relatório e balancete contâbil relativos às suas 
atividades no exercício imediatamente anterior, visados 
por autoridade pública local; 

IV- questionário adotado pelo Conselho Nacional 
de Serviço Social. devidamente preenchido. 

CAPITULO IV 
Do Pagamento 

Art. 49 O pagamento das subvenções sociais, discri
minadas no Orçamento da União, n.ão depende de re
querimento e, na ocasião de recebê-J~s. a beneficiâria 
apresentãrâ ao agente pagador atestado firmado por au
toridade pública local. comprovante de sua diretoria em 
exercido e do regular funcionamento. 
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ArL 5Y_ Para concessão e- pagamento de subvenções 
sociais pendentes de discriminações por parte de unida
des orçamentárias, será obrigatório requerimento eSpecí
fico, instruído com os seguintes documentos: · · · -

I- ata da assembléia que tenha eleito sua última dire
toria, da qual constem os nomes dos diretores em eXerci
cios; 

II- atestado de funcionamento, passado por autori
dade pública local; 

III- plano de aplicação. 
Parágrafo único. Na ocasiãO do recebimento da sub

venção, prevista neste artigo; a beneficiária deverá fàier~ 
perante o agente pagador, as provas a que se refere o art. 
5• 

Art. 6Y As entidades de direito púbTaCo, que não te-· 
nham prestado contas de subvenções sociais- reCebidas 
em exercício anterior, terão seus pagamentos liber"ados, 
desde que o novo titular ingresse em jufzo com a eXigên
cia do cumprimento do art. 81' da presente lei. 

CAPITULO V 
Da Prestaçio de Contas 

Art. 711 As prestações .de contas deverão ser encami
nhadas à Inspetoria-Geral de Finanças, dó Ministério da 
Educação e Cultura, responsável pela programação, até 
o último dia útil do mês de março do ano subseqüente ao 
do recebimento da subvenção. 

Art. 8~' As entidades favorecidas com subvenções
sociãis, até o valor de cerii-Vezes o do maior salário míni
mo vigente no País, estarão obrigadas a apresentar rela
tório e balancete contábH referente às suas atividades no 
ano do seu recebimento, bem como atestado de regular 
funcionamento, documentação que deverá ser visada por 
autoridade pública locaL 

Parágrafo único. O relatóriO e o balancete contábil 
de q~e trata este artigo deverão evidenciar que a apli
cação da subvenção recebida foi feita em favor da comu
nidade, 

Art. 99 Para os casos. de subvenções sociais que ul
trapassarem o valor de cem vezes o do maior salário 
mínimo no País, além daS exigências previstas no artigo 
precedente, deverá a beneficiária apresentar a prestação 
de contas com a documentação referente às despesas rea
lizadas. 

Art. lO. As instituições- contenipladas diretamente 
pelas unidades orçamentárias com subvenções sociais 
são obrigadas a remeter ao órgão concedente os compro
vantes das respectivas despesas, de acordo com o plano 
de aplicação oferecido, no prazo pi-evisto no art.89. 

§ J9 A prestação _de contas será examinada pelo ór
gão concedente da dotação, aprovando-a ou não; neste 
caso, se o vicio for sanável, será providencfada sua- rCS:-u
larização. 

§ 29 Se o vício for inSa:riável, ao órgão fornecedor do 
recurso caberã tomar as medidas legais cabíveis. 

§ 39 Aprovada a prestação de contas e anotada em 
registro próprio, o proCi::sso será" devolvído à -benefi
ciária", Cfue o conservatá em local que permha eventu-ãl 
exame pelos órgãos de controle e fiscalização. 

Art. 11. Independentemente do recebimento da sub
venção social, toda entidade registrada no Conselho Na
cional do Serviço Social ficará obrigada a enviar, até o 
último dia útil do mês de março de cada ano, relatório e 
balancete contábil de süas ativ'idades, referentes ao 
exercfcio imediatamente anterior, visados por autorida
de local. 

CAPITULO VI 
Do Cancelamento 

Art. 12. Poderá ter seu registro ·cancelado a entidãae 
que: 

J- infringir qualquer dispositivo desta lei; 
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II- Tenha sofrido solução de continuidade em seu 
funcionamento, por mais de dois anos consecutivos, sem 
que haja dado CO!Jhecimento ao_Consetho Naciona( de 
Serviço Social, justificando o fato; 

I fi- tenha processo de prestação de cÕntas -com ir~ 
gularidade. 

=-§ !9 Do cancelamento do registro pelo Conselho 
Nacional de Serviço Social caberá recurso ao MiniStro 
da Educação e cultura. 

§ 2'~ Nos casos previstos neste artigo, urila vez sana
da a irregularidade, poderã a entidade requerer novo re-
gistro. 

CAPITULO V!! 
Disposições Gerais 

Art. !3. As alterações efetíViidas, in-clusive da 
criação de instituições mantidas, nos estatutos o~ __ escri-:_ 
turas de constituição das entidades,- deverão se~ averba
das à margem do registro no Livro das Pessoas Jurídicas 
e levadas ao conhecimento do Conselho Nacional de 
Serviço Social, por certidão. 

Parágrafo Único. Quando a emenda estatutária en
sejar alteração em suas finalidades, alienação de bens 
imóveis õU iffiPOrtar modificação daS condições fixadas 
para destinação patrimonial, deverá a entidade submetê~ 
la, prevfamente, ao Conselho Nacional do Serviço Social 
para aprovação. 

Art. 14 O Conselho Nacional de Serviço Social, à 
vista da documentação apresentada, concederá ou não o 
registro de cujo indeferimento caberâ -pedido de reconsi
deração. 

Parágrafo Único. No caso_da manutenção da negati
va, caberá recurso ao Ministro da Educação e Cultura, 

Art. 15. Some"nú: aS subvenÇões destinadas a 60fsa 
de estudo poderãÕ ser recebidas -por entidades educacio
nais de ensino médio ou superior, independentemente de 
registro no Conselho Nacional de Serviço Social. 

.Art. 16 . .._As entidades já registraàas no Conselho 
Nacional de Serviço Social, à data desta lei, são dispen
sadas de novo registro, devendo apenas fornecer os ele
mentos necessários à sua atualização, na conformidade 
das instruções que forem baixadas a esse respeito. 

Art. 17. Enquanto a matêria não" fOr re&uTadaem le-
gislação especial, estende-se, no que forem aplicáveis, as -

-- disposições desta lei, aos processos de concessão, -paga
mento e prestação de contas referentes a subYenção so
ciais consignadas no Orçamento Geia! da União. 

- -----A--rt. 18 Esta lei entrará em vigor na data da sua 
pu~licação. 

Art. !9. Revogam-se as disposições em cOntrãrio. 

O SR. PR~SIDENTE (Aimir Pinto)- ~tem 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto d_e Lei da 
Câmara n9 31, de 1980 (n~ 3.239/16; na-Casa de ori
gem), que dispõe sobre a freqUência escolar-de estU
dantes no exercido de mandato legislativo mUiiici
pal, tendo 

PARECERES, sob n'~s 137 e 138,_ de 1981, das 
Comissões 

-de ConStituição e Justlca, Pela constitucionali
dade e jllrirlicidade; _e 

- de Educaçio e Cultura, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra; en

cerro a diSCussão. 
Em votação. 

- Tem ·a palavra o nObre Senador Héllo Gueiros. 
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O SR. Hf:LIO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a "-'otaç-d,o. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente,_ Srs.. Senadores: 

Estamos sendo informados de que a Liderança do 
PDS vai rejeitar este projeto. O projeto, à primeira vista, 
parace s_i_n:tpâtÍco; ele diz o seguinte:· 

"§ 69 Será dispensado da freqUência de que tra
ta este artigo o estudante no exercício de mandato 
legislativo municipal que, comprovadamente, dei
xar de comparecer às aulas para atendimento de 
seus deveres parlamentares. 

§ 79 Considera-se dever parlamentar, para os 
efeitos desta lei, o comparecimento às sessões ple
nárias da Câmara Municipal e -de suas -COmis
sões." 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente e Srs. senadores, é 
um projeto muito privativo, exclusivo de quem for verea~ 
dor. Esse projeto, para ser justo, teria que se estender a 
qualquer tipo de mandato eletivo, e não unicamente para 
os vereadores~ 

_Mas acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que no Bra
sil de hoje _não há ne_c~idadf: de se faltar à escola, para 
atender às sessões das Càmaras Municipais.--exata-mente 
porque no Brasil, hoje, há toda espécie de horário para 
as_ escolas públicas e privadas. Não há necessidade de um 
vereador se matricular em colégio que tenha as aulas 
coincidentemente com as reuniões das Câmaras Munici
pais; ele tem todas as condições e possibilidade de se ma
tricular em escolas que funcionam em horáriO diferente 
da Câmara Municipal; se a Câmara funciona de manhã, 
ele pode se matricular -à tarde ou à noite, e se funciona à 
tarde ele pode se matricular pela manhã. 

De modo qu_e é totalmente desnecessário e seria um 
privilégio ãbsurdo, porque poderia haver uma espécie de 
malandragem: o vereador, sabendo que as sessões dele 

~ são pela manhã, vai-se matricular na escola que funciona 
peli manhã e nao vai ter necessidade de freqUentar essa 
escola, o que acho sempre necessário. Sou d~queles que 
entendem que o aluno tem que freqUentar as aulas, por 
mais restrições que ele faça à qualidade do ensino de ho
je. A qualidit.de pode não ser muito boa, mas se o aluno 
ainda tiver toda a liberdade para não pisar na escola, aí 
mesmo é que a educação vai virar uma catástrofe nacio
nal, se é que já não o é. 

Nessas condições, Sr. Presidente, entendo que a ma
téria deve ser rejeitada pela Casa. 

Este nosso voto, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como se aCham. (Pausa.) 

Rejeítado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

~ ~ se$u~nte ~ projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
Nt 31, de 1980 

(N• 3.239/76, na Cua de origem) 

Di~põe sobre a freqüência escolar de estudantes no 
exercíCíõ de mandato-Íegislativo municipal. 

O Congresso Nácional decreta: 
Art. 19 Acrescentem-se ao art. 29 da Lei n' 5.540~ de 

28 de novembro de 1968, os seguintes parãgrafos: 
''Art. 29_. -- :-........................ _ •.• -..•.•.•. 

§ 69 Será dispensado da freqUência de que trata este 
artigo o estudante no exercício de mandato legislativo 
munícipâl, que, comprovadamente, deixar de compare-
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ccr às aulas para atendimentos de seus de...:eres parlamen
tares. 

§ 79 Considera-se dever P<~:rlamentar, para os efeífos 
desta lei, o comparecimento às sessões plenârias da Câ
mara Municipal e de suas Comissões." 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL _39_ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Item 5: 

DiscUs-São, effi turiici único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'~ 33, de 1981 (n9 3.310/77, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre as comemorações dos feria
dos, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n"'s 604 e 605, de 1981 e 892 a 
895, de_ 1983, das Comissões 

-de Educaçio e Cultura- 19 pronunciamento: 
favorável; 21' pronunciamento: contrário ao Substitu
tivo da Comissão de Constituição e Justiça, e apre
sentando Substitutivo; 

- de Leglslaçio Social - 19 pronunciamento: fa
vorável ao projeto; 29 pronunciamento: favorável ao 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura; e 

-de Constituiçio e Justiça - 19 pronunciamen
to: favorável ao projeto e às Emendas de Plenário, 
nos termos de Substitutivo que oferece; 29 pronun
ciamento: pela constitucionalidade e juridicida.de do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 

Antes de se passar à apreciação da matéria a Presidên
cia esclarece ao Plenário que o p-rojeto con-stou da Or
dem do Dia -da sessão ordinária de 26 de agosto de 198~, 
tendo a discussão encerrada com apresentação de emen
das de plenáriO~ 

Entretanto, conforme o disposto no ait. 358. "ln fine" 
do Regimento Interno, será reaberta a discussão de pro
jeto de lei origináriO da câmara, :Procedente de legislatu
ra anterior, 

Em discussão o projeto, o substitutiVo-e as emendas. 
(Pausa.) 

Não_ havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação o substitutivo da ComissãO âi!.-Educação c 

Cultura, que tem preferência regimental. 
Os Srs. senadores que o aproVam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o_s_uhstitutivo, ficam prejudicadOs o projeto 

e as emendas a ele oferecidas. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação, a fim de redigir 

o vencido para o turno suplementar. 

~ o seguinte o substitutivo aprovado 

SUBEMENDA - CEC (SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre anteclpaçio de comemorações de fe
riados e dá outras providênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'l' São ·comerrioràdoS por antecipação, nas 

segundas~feiras, os feriados que cãirem nos demais dias 
da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados 
e domingos e os do5: dias ['1 de_jan_eirQ_(Co11fraternlzação· 
Universal), 7 de setembro (Independência), 25 .de de
zembro (Natal) e Sexta-feira Santa. 

Parágrafo único. No caso <{e ·mais df: um ferlado_.na 
mesma semana, serão eles comemorados a partir da 
segunda-feira subseqfiente. 

Art. 29 O Poder ExeCutivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noVenta) díã.s, Contados da data de sua 
publicação. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 

DJÂRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ii) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 6: 

- Discussão, em turno único~ do ProjetO de lei da 
Câmara n" 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de ori
gem). que veda aos veículos de comunicação de 
massa (rãdio, teleVisão, cinema, jornais, revistas, 
cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de publi
cação) aceitar a autorização ou a veiculação _ de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados 
- imagem e som - por profisSionais e emPresas 
brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s. 186 e 187, de 1983, das 
Comissões 

-de Economia, favorãVel, com voto vencido do_s 
senadores Bernardino Viana, Jgsé lins e Lenoir 
Vargas: e 

-de Finanças, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr--::-19-Sccretário. 

.t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 64, DE 1984 

Nos termos do art. 310, alín~ .. c", do Regimento In
terno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n9 44, de 1981, a fim de ser feita na sessão 
de 23 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1984.- Eaéas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Aprovado o 
requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela 
retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 30, de 1982 (n9 1.482/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre portadores de pneumoco
niose:·em face da legislação acldentária, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 270, 271 
e 272 de 1983, daS Comissões 

-de Saúde; 
--"- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·a encer

rada. 
Em votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita comuriíw 

caçào à Câmar"a dos Deputados. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N9 30, de 1982 

(N9 1.482/79, na Coa de origem) 

D~spõe sobre portadores de pneumoconlose em face da 
legislaçio acldentária. 

O Congresso Nacional decreta: 
_Art.._ l9 Para os efeitos da legislação de acidentes do 

trabalho, serão obrigatoriamente SegUidos os critérios 
estabelecidos_ pela Organização lntefnadonal dO Traba
lho - OIT~na classifi"cação ·da pneuffioco·niose. 

Art. 2" Quando presente imagem radiológica _do 
tipó~~?-~e- categorias· l e 2 d<:. "p" e-"n", sem alterações 
funcionais cardiorespiratórias, o portador terá (:Hréito ao 
auxílio suplementar de que trata o art. 9Y da lei n9 6.367, 
de 19 de outubro de 1976, podendo permanecer nomes-
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mo trabalho, mas submetendo-se a reinspeções médicas 
p~iódiCas. 

Art. 39 Verificada em reinspeção periódico a modifiw 
cação da imagem radiológica, no sentido da progressão 
ou do agravamento e da aparição de alterações funcio
nais de capacidade cardiorespirat6ria, o segurado deverá 
ser removido para trabalho .. a céu aberto", conforme o 
art. 3CXf da Consolidação das Leis do Trabalho, fazendo 
jus à percepção do auxílio-acidente ou, se for o caso, à 
aposentadoria por invalidez acidenf.ãria. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
CaçãO. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em· contrário. 

O SR, PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 42, de i983 (n9 73f79, na Casa de oriw 
gem ), que dispõe sobre o parcelamento dos débitos 

- da União, dos Estados, Territórios e Municfpios 
para com a Previdência Social, e determina outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 826 e 827, de 1983, das 
Comissões 

-de Legislação Social, favorável, com voto ven
cido do Senadór Helvídio Nunes; e 

-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se com estão. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita- a devida coinunicação 

à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado~ 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 42, DE 1983 

(N9 73/79, na Cua de origem) 

Dispõe sobre o parcelamento dos débitos da Unlio, 
dos Estados, Territ6rlos e Municípios para com a 
Previdência Social, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 19 Fica-o Instituto de Administração Financei

ra da Previdência. e Assistência Social- lAPAS autori
zacio a consolidar os débitos anteriores à vigência da pre
sente lei, decorrentes de contribuições previdenciárias 
em atraso, devidas na qualidade de empregador, pela 
União e pelos Estado~, Territórios e Municípios. 

Art. 29 Os débitos consolidados de que trata o art. 
19 desta lei serão amsortizados .$:m até 20 (vinte) anos, 
mediante o pagam~nto de parcelas mensais de igual va
lor. 

Parágrafo único._ O requerimento do devedor, con
fessando a dívida e requerendo o parcelamento, deverá 
ser protocolizado dentro de 6 (seis) meses da entrada em 
vigor desta lei. 
Art. 39 Realizada a consolidação dos débitos, os bene
ficiários da presente lei começarão a pagar, a partir dessa 
data, a contribuição vincenda cumulativamente coni a 
parcela atrasada, não mais incidind.Q sobre esta qualquer 
importância referente a juros e correção monetária. 

§ }9 Os órgãos que vierem a celebrar o parcelamento 
dos seus débitos na forma do artigo anterior, terão asse
gurados o direito aO recebimento dos Certificados de Re
gularidade de Situação - CRS e Certificado de Qui
tação- CQ. 
§ 29- O atraso no pagamento do débito consolidado, 
p'õr4 (quatro) meses consecutivos ou por 6 (seis) meses 
alternados, importará no vencimento imediato do cor-
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respondente saldo acrescido de juros e correção mone
tária. 

Art. 4~' O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no pr<izo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. 

Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam~se as dispoSições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 9: 

Discussão, em turno úi1.íc0, do ProjefO de Lei da 
Câmara n"' 46, de 1983 (n~' 4.236/80,-na Casa de ori
gem), que acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 

5.452, de 111 de maio de 1943, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, sob n'628, de !983, 

da Comissão 
- de Leg!slaçio Social. 

Em discussão o prosjeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. _Senãdores qUe o aprovam permaneçam Senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ão Arquivo, devendo ser feita comuni

cação à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 46, DE 1983 

(N~' 4.236/80, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de J9 
de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' Acrescente-se ao art. 488 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 

5.452, de }9 de maio de 1943, o seguinte parâgrafo único: 

'"'Art. 488. ······-··················-···-·~··· 
Parágrafo único. A redução de que trata este artigo 

serâ de 4 (quatro) horas nos municípios com população 
superior a 100.000 (cem mil) habitantes." 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --Está esgotada 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, (Seção ll) 

República, General João Figueired-O, f6i Chefe do Gabi· 
nete Militar do Presidente Médici, e que o atual Ministro 
Leitão de Abreu também exerceu as funções de Chefe do 
Gabinete CivH do mesmo Presidente Médici. 

Eu diria, então, Sr. Presidente, que se trata de uma 
grei e que todos são iguais perante a grei. Esta ê a reali
dade triste, - reconheço - realidade lamentável, reali
dade pungente, mas uma realidade da qual nós não nos 
podemos furtar e temos que encará-la como ela se nos 
apresenta, com todos os seus ranças, por exemplo, que 
eyocam passado que ninguém mais o deseja, apesar da 
fortuna, da sorte que hoje bafeja Senadores como o 
preexcelso companheiro José Ignâcio, que tem a mercê, a 
graça, a felicidade de hoje poderem enfocar assuntos desM 
sa natureza, vale dizer, poderem criticar um dos mais re
solutos chefes militares da revolução e sair da sua tribuM 
na para a sua residência, o que era imPossível hã dez 
anos, porque se em 1974 algum Deputado ou Senador 
fosse fazer reparos a respeito dos procedimentos do en
tão todo-poderoso castilhista, o mais dentre to_dos, Presi
dente Médici, aquele congressista fatalmente sairia de 
sua tribuna. para lugar incerto e não sabido._ 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex• com a acuidade que lhe é 
característica, deve ter observado um fato singular nesses 
dias de_ março e abril de 1984: a grei que exerce o poder 
conseguiu de_sviar complet?mente as atenções do Parla
mento Para-O segundo dos mais i~ portantes assuntos 
com que se defronta,_em grau de problema dramâtico, a 
sociedade brasileira. 

A 8rei, desde o rei ao palafre'neiro, conseguiu que o Se
nado e a Câmara dos Deputados deixessem em segundo 
plano a questão económica. Nem mesmo a decretação 
dos novos níveis do salário mínimo, em níveis qUe mil 
dão, e se assim o forem, para uma cesta de alimentação 
semanal, nem mesmo esses niveís mereceram a obsequio
sa atenção do Congresso. 

0-Sr. Benedftc, Ferreira- Permite V.Ex~ um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não que o Congresso tiM 
vesse querido descurar desses problemas. Em absoluto, 
Sr. Presidente, é que uma questão mais alto se alevanta, e 
é. a questão institucional. E o debate sobre a questão ins
iiü.ii::ional deve prevalecer sobre todos os demais. 

Parece-me, V. Ex• me desculpe, mas o seu pedido de 
aparte parece que coincidiu com alguma alocução mi
nha, de sorte que, com o meu pedido de perdão, conce
do, com prazer, o aparte a V. Ex•, nobre Senador. 

- - O Sr. Benedit9 Ferreira- V. Ex• tem toda razão, mas 
é que eu impacientei-me, receoso de passar a oportunida
de da observação. 

a matéria constante d? Ordem do Dia. O-s~. FÁBIO LO CENA- NãO,~m absoluto, eu vai~ 
Há oradores inscritos. ________ _taria atrás no meu pronunciamento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena. 

O SR .• FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Sirvo-me de um feliz adenda ao discurso hoje aqui 
proferido pelo eminente Senador Henrique Santillo, 
adenda formulado pelo ilustre Senador Alexandre Cos
ta, quando se discutia o teor ou p-arte-das áeclarações do 
ex-Presid~nte Emílio Garrastazu Médici. 

Não seria assunto a trazer à tribuna do Senado, Sr. 
Presidente, sobretudo pelo respeito que nos merecem os 
cidadãos que já envêredaram pela andropausa. Mas, em 
se tratando de personalidade que muito marcou a vida 
do nosso País cometo, assim, a ousadia de comentá-lo 
em alígeras pafavras. 

Dizia S. Ex~, o Senador- Alexandre Costa, em se diri
gindo ao Senador Josê lgnácio, que é muito fácil se sacar 
diâtribes, críticas aceróaS, mordazes, contra cidadãos 
que já não mais exerceni o -pader--e-que hâ niais de 10 
anos se despediram- do bastão do mando. E lembrava o 
ilustre Senador Pelo Maranhão que o atual Presidente da 

O Sr. ~nedit9 Fçrreira- Fico agradecido porque sei 
que ,V. Ex• se~pre ê um cavalheiro com seus colegas. 
Mas, nobre Senador Fábio Lucena, tenho receio que V. 
Ex~·- t~o ~toso, tão cauteloso nas suas colocações, este_f 
sendO injUsto numa observãção que V. Ex• faz a respeito 
do Governo dÕ ex·Presidente Médici. Eu vim da Cânl8fa 
dos Deputados, num período crítico, época em qÜe 
aquela Casa foi fech~da, e tivemos a-Qui uina valorosa e 
combatente oposição naquela época, colegas do antigo 
Partido do MDB, hoje grande parte ainda do PMDB, e 
nós tivemos debates acalorados nesta Casa, no período 
do Governo do Presidente Mê.dici, e eu não tenho notícia 
de nehuma cassação naquele período de mandato parla
mentar, ou sequer ouvi queixas ou reclamos de alguns 
dos nossos colegas, no ~Senado ou_ na Cârnar.~ de que 
aqui tivesse descido dã Tribuna para lugar incerto e não 
sabido, segundo deu a entender V. Ex•, de que o colega 
que se posicionasse Contra o Governo, naquele pe_río-do, 
estãi-h sujeito a vexames, a torturas, ou coisa que o va
lha, embora V. Ex• não tivesse realmente explicitado 
bem. Mas, no discurso de V. Ex•, se V. Ex~ depois se so-
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correr n~s Cópias ---iãquigráficas, Verificará que deixa 
transparecer nas palavras de V. Ex~. que o parlamentar 
não tinha segurança para expender aqui, por receios até 
de uma ação física contra si, o seu pensaffiento, o seu 
ponto de vista e a defesa intransigente da sua linha parti
dária. Eu 8ostariit que! V. Ex• rebuscasse melhor a sua 
lembrança, pois sei é um homem bem informado, e que-
ro crer, ressalvando ainda, salvo melhor juízo, salvo fa
lha da minha meinória, que eu não tenho notícia de ne
nhum desses fatos a que as palavras de V. Ex•, pareceu
me, conduziria ao entendimento . 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço a sua in
tervenção, como sempre bem-vinda, nobre Senador, exa
tamente, porque aos lugares incertos e não sabidos, V. 
Ex~ não pôde ter acesso, e, em conseqUência, estâ impos· 
sibilitado de nos prestar um depoimento esclarecedor. 
Mas a questão que me traz à tribuna, não ê bem essa. 
Essa me parece de todo esclarecida. 

Sr. Presidente, estamos, mais uma vez, graças a Deus, 
comemorando o Diu da Vitória das Forças Aliadas, na 
Segunda Grande Guerra Mundial, contra o eixo nazi
fascista. t com grande satisfação, que nós, os brasileiros, 
principalmente aqueles que pertencem à geração do pós
guerra, ou que nasceram durante a guerra, como é o caso 
deste Congressista que usa, no momento, da tribuna, é 
uma grande satisfação, nos associarmos às festas, às efe-
mérides, aos ágapes comemorativos daquele aconteci
mento, que, sem dúvida, deu à humanidade, deu ao Bra
sil, não apenas novos horizontes para vislumbrar formas 
de vida democrática e mais humana, mas novos alentos 
no pers~guir, no buscar constantemente, infatigavelmen
te, esses caminhos e esses rumos, que não apenas o paM 
triotismo oficializado, mas o patriotismo dos verdadei
ros patriotas, daqueles que não fazem parte dos meneios 
do poder e dos poderosos, numa acepção, os verdadeiros 
brasileiros, que desejam um Brasil grande e liberto, 
como queremos e almejamos para o nosso País. 

Eu, a propósito do Dia da Vitória, Sr. Presidente, que 
os Ministros militares divulgam nos jornais de hoje as 
suas ordens do dia. O Ministro da Aeronâutíca, Briga
deiro- Délio Jardim de Ma ttos, enxerta as suas obser
vações com considerações de natureza política, e diz qUe, 
agom, passado o fato e a emoção, que sobreviva a razão. 
Diz mais S. Ex' que: 

"Não há que se perder tempo com a discussão 
inútil da necessidade de mudanças, porque isso é 
óbvio e_ a sociedade espera, cabendo aos nfveis de 
de_cisão, acima dos persOnalismos, operacionalizar 
os anseios, definindo até onde como e quando é 
possível mudar." 

- - Sr~ PreSidente, o Ministro da Aeronâutica é .._um cultor 
extraordinário do id"ic)ina de Camões. Ele, de tal sorte, 
coril tanta destreza, procede aos seus vdos de condor ou 
de andorinha sobre a relva ou as altas nuvens do verná· 
~ulo de Vieira, quenós1 os leitores, pouco afeitos às le
tras clá.ssicas e castrenses, temos atê dificuldades -de en
tender 1ls mensagens de S. Ex' Já se disse até, Sr. Presi
den~e, que o Ministro da Aeronâutica escreve tão bem, 
que ele concebeu um novo idioma, provavelmente desti
nado a ser entendido por povos ainda não nascidos e por 
modos de entendimentos totalmente descohecidos. 

De fato, Sr. Presidente, ê uma linguagem magnífica 
pelo ·hiperbolismo com que ela se reveste, pelas figuras 
grarriãticais tão bem industriadas, imagerls de retórica, 
colocações gramaticais vacinadas contra solecismos, 
barbarismos, contra silepses inconvenientes ou descabi
das. 

Enfim, Sr. Presidente, vá escrever sim, assim tão bem, 
Sr. Presiderlte, lá no-Miiiistério da-Aeronáutica. Eu nun
ca vi um escrito tão escorreito, tão perfeito,como este 
que-O emiri6nte MiniStro- dâ alúmen em suas ordens do 
dia. 

E já se disse, Sr. Presidente, que se todas as Bibliotecas 
fossem queimadas- Deus nos livr~- mas que sobrevi-
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vesse apenas a "República", de Platão, salvo estaria 
todo _o ___ conhecimento humano resumido num só livro. 
Eu direi; Sr. Presidente, que se por desgraça a Biblioteca 
do Senado Federal sofresse um incêndio, bastaria que os 
zelosos funcionáríos deste Parlamento subtrafssem, dos 
escombros do sinistro, as ordens do dia do Ministro 
Délio Jardim de Mattos,para que toda a pureza do idio
ma fosse preservada em toda a sua esbelteza e louçania. 
Mas, em tonalidade um tanto antag&ica, quanto a for
ma apenas, com igual correção gramatical, com aquela 
firmeza de escrever coretamente, mas com maior austeri
dade, o Ministro do Exéfcito prega o seu repúdio às Cau
sas extremistas. E, singularmente, quando ele inVeste 
contra os comunistas, dizendo que: "Iludem-se aqueles 
que acreditam que outro é o inimigo", que o inimigo são 
os comunistas, S. Ex•, o Sr. Ministro do Exército, reco
nhece que __ os comunistas foram aliados ocasionais. Está 
escrito em sua ordem do dia na guerra contra o nazismo. 

F'tnalmente, Sr. Presidente, o eminente Almirante Al
fredo Karam numa linguagem simples, polida, ililtural
mente reflexo do embalo das ondas marinhas que tanto 
inspiram os Póeta_s_ e cujo so"ssobrar e ronronar com as 
praias desérticaS e perdidas, chegaram inclusive a inspi
rar a criação de Afrodite, na mitologia grega a Deusa do 
Amor, o Sr. Ministro da Marinha também prega a cru
zada contra o totalitarismo numa linguagem que eu diria 
do homem médio, da classe média tão característica da, 
p-opulação brasileira. 

Mas, dentre essas ordens, Sr. Presidente, há um tre
cho, na alocução do Ministro Alfredo Karam, que me 
parece da maior importância. Diz S. Ex•: 

.. Levada a participar do sangrento conflito, em 
razão dos sucessivos, traiçoeiros e ínopínados ata
ques à nossa Marinha Mercante, nas vastidões do 
Atlântico Sul, a nação brasileira engajoU-se no es
forço de guerra, mesmo com meios insuficientes e 
inadequados." 

Este, Sr. Presidente, é o "x" da questão. As nossas 
Forças Armadas não cruzaram o Atlântico, nunca pen
saram em fazê-lo, para desembarcarem nas praias italia
nas em conseqüência dos ataques convardes à nossa Ma
rinha Mercante, promovidos por submarinos alemães 
que causaram, nas profundezas do_ mar, conforme dados 
d_o Sr. Ministro, a perda de 1.500 vidas brasileiras. 

Mas, Sr. Presidente, este foi o estopíin-da questão. O 
que levou as nossas armas aos campos de batalha da Eu
ropa foi, sem sõ!nbra de dúvida, o impulso do sentimen
to democrático do povo brasileiro, o impulso antitotali
tãrio, por excelência, de um povo que só de punhos jun
gidos pôde suportar períodos discricionãrios e-aftã..tOriais 
como aquele que vinha vivendo desde o ano de 1937. -Foi 
para poder respirar internamente que o povo brasileiro 
como que coagiu seus irmãos de armas a se unirem aos 
aliados no combate efetivo às potências _do Eixo. 

E o triste qUe há a registrar, nisso tudo, Sr. Presidente, 
foi o atraso com Que essa adesão .do Brasil ocorreu no __ 
tempo. Começada a guerra, em 1939, só quase quatro 
anos depois é que o Governo brasileiro se dignou de 
atender ao reclamo popular, em mandando para os cam-
pos europeus as forças física, moral, do homem brasilei-
ro para ajudar a sepultar o nazi-fascismo. 

Dizia o grande José Américo que ning'uéin-s"e perde na 
volta e, por isso, o nordestino ilustre adorava, de modo 
especial, o retorno. E foi o retorno, Sr. Presidente, da 
Força Expedicionária Brasileira e o seu desembarque no 
Rio de Janeiro que trouxe, por entre as cinzas da derrota 
do nazi-fascismo, para o povo brasileiro aquele ânimo 
tão angustiadamente desejado, alimentado_ e ansiado, ao 
longo de tantos e tantos anos de ditadura. Apesar de o 
ditador da época ter determinado a desmobilização ime
diata da Força Expedicionária Brasileira, tão logO os 
nossos soldados pisaram o territóriO brasileiro, não pôde 
o ditador desmobilizar o espírito libertário dos campos 
europeus que os nossos soldados trouxeram para o Bra-

si!. E, poucos mesc:ls depois do regresso da FEB, caiu a 
ditadura. Deu-se a eleição do Presidente da República e 
da assembléia nacional constituinte e demos, então, iní
cio, Sr. Presidente, a um período da nossa História tão 
rico de fermentos de transformação, tão rico, tão pom
poso e tão garbo nas lapidações que promoveu sobre a 
nossa estrutura política e social, que, por sua riqueza e 
sua pujança, seu garbo e seu galardão, se contrasta de
primentemente com os dias atuais, com o palco atual, t 
com os atares que neles posam suas cenas. 

De fato, Sr. Presidente, ingressamos depois de 8 de 
maio de 1945 no terreno da ampla disputa do Poder, en
tre os militares e os civis_. Os grandes generais que surgi
ram com a democratizaçã:o do Brasil, todos eles sem ex
ceção, se submeteram ao veredlctum popular, receberam 
das urnas a sentença que ditou os rumos de seus desti
nos. 

Os grandt's generais, todos, sem exceção, que preten
deram galgar a Presidência da República tiveram de se 
vergar, de se_ subordinar ao tabernáculo da represen
tação e da vontade popular. 

Inicialmente Juarez Távora, seni" dúVida, militar que 
durante quae meio sêculo, Sr. Presidente, empolgou ge
rações inteiras neste País. Lá esteve, no sop-é das urnas, 
por duas vezes, o grande Juarez Távora a pedir permis
são ao povo brasileiro, para ser o Presidente da Repúbli
ca._ E,_por duas vezes, o povo lhe negou ~ssa permissão. 

ESSa negativa, ao invés de ter- diminuído o vulto his
tórico do grande general, pelo contrário, Sr. Presidente, 
tornou-o maior; airida, porque na medida em qUe ele 
percorreu o seu País inteiro numa pregação cíviCo
democrático-popular em bu!'Ca dos votos e, na medida 
em que as urnas, com a sua implacabilídade ineVitáVel, 
lhe negavam os votos que ele pretendia transformá-los 
em escada para atingir a curul do poder, na medida em 
que isto se processava, Sr. Presidente, à gfande Távora 
caía. GiíB., porque o põvo -aSsim O determinaVa, caíadas 
suas ambições de poder, da sua legítima vontade de con
quistar o poder, mas crescia com a sua Pá~ria, porque a 
queda de Távora era, no sentido paradoxalmente verti
cal, de baixo para cirila, com a democracia em seu País 
crescendo, paulatinamente, na medida em que os gene· 
rais que buscavam o consenso das urnas, viam pelas ur
nas negado esse consentimento. 

Lembro-me, Sr. Presidente, cito o grande Brigadeiro 
Eduardo Gomes, outro luniar que empolgou gerações 
inteiras neste- País. - -

Lembro-se, Sr. Presidente, eu menino, na cidade do in
terior em que nasci, lá rio alto Rio Negro, quase frontei
ra com a Venezuela, no meu Estado do Amazonas, pés 
descalços, peito nu, a pregar os cartazes do Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nos meus distantes 8 ou 9 anos de ida
de. E o Brigadeiro Eduardo Gomes, pedindo permissão 
ao povo brasileiro para ser o Presidente da República, 
via essa permissão negada pelo povo e o Brigadeiro ao 
invês de cair no chão da História, no tombadilho do bar
co democrático que ele_ ajudou não só a vicejar como a 
aumentar os nós de velocidade, atê encalhar nessa praia 
invisível em que até hoje encalhado se encontra, o Briga
deiro também engrandC(!eU o seu País porque nunca caiu 
da urna aquela queda reforçou a posição da urna, como 
o _único centro de onde pode emanar a permissão popu
lar para um general ou para um civil assomar o poder 
neste País. 

Aí está o exemplo do Ministro da Guerra, do ditador 
Getúlio Vargas, do General Outra, candidato a Presi
dente da RepúbTica, Que foi às unlaS p-edir o consenti:. 
menta popular. Foi lá com sua humildade, como cida
dão comum, desligando-se do Exército, confrontando
se, inclusive, com companheiros de armas, porque teve 
como adversário precisamente aQUele que era um dos 
mai_s pujantes e mais representãtivOs generais que o nos
so Exército já teve, o Grande Juarez Távora. Lá estão os 
dois no mesmo dia do julgamento, rendidos ante o vere~ 
dictum do povo, a receber, em continência cívica, a deci-
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são popular. Lá estavam os dois. Sr. Presidente, e o povo 
brasileiro a apontar para o General Dutra e a dizer-lhe: 
"Tu és o Presidente"; e a dizer para Juarez Távora: "Tü 
vais para casa, porque- assim nós o decidimos." 

Nem assim, Sr. Presidente, o grande Távora deixou de 
ir para casa para enveredar por um calabouço, por uma 
ruela, por uma vereda escura e a levantar os colarinhos 
da sua farda, madrugada a dentro, como fazem os cons
piradores, para tramar o golpe a fim de impedir a posse 
do outro general legitimamente eleito pelo povo. 

E mais recentemente, Sr. Presidente, já nos meus dias 
de estudante, terminava eu o meu curso secundário, vivia 
eu os meus 18 anos de idade, exerci eu, pela primeira vez, 
o direito do voto. Lá está um outro General Henrique 
Dufles Baptista Teixeira Lott, candidato a Presidente da 
República, subindo em palanques, em palanques que 
chegaram até a ruir, como aconteceu no interior de certo 
Estado, ele, Sr. Presidente, que teve até a perna fratura
da, coma bem recorda o Senador Mário Maia, ele a pe
dir humildemente, ele que tinha sido o mais poderoso 
General do nosso Exército, ele, que para salvar a Consti
tuição e para garantir a posse do Presidente Juscelino 
Kubitschek, ele que teve que mandar para casa o hospi
tal o Sr. Café Filho, aliado do golpe, ele que teve que 
mandar para casa o Sr. Carlos Luz, serviçal do golpe, 
ele, Sr. Presidente, que, ao invés de mandar flores aos 
golpistas, mandou-lhes tanques no dia II de novembro 
de 1955; ele o General Poderoso, todo poderoso, hiper
poderoso, humilde, nos idos de 1960, todo humilde, em 
trajes civis, nos palanques, a pedir ao povo brasileiro que 
lhe permitisse a oportunidade de ser o Presidente daRe~ 
pública. E o povo lhe negou v pedido e fez presidente a 
um outro candidato que ct;>m ele concorria . 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR,. FÁBIO LUCENA -Ouço V. Ex•, Senador Be
nedito Ferreira. 

O Sr. Beneditq Ferreira - Muito obrigado a V. Ex• 
Nobre Senador Fábio Lucena, estou preocupado, por
que V. Ex•, que constrói um discurso com essa: cautela 
que lhe é peculiar, sobretudo com o primor de lingUa
gem, parece que está comentendo um escorregão na His
tória. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu gostaria que fosse cor
rigido, apenas para poder aprender, porque é do meu in
teresse. 

O Sr. Benedito Ferreira - Parece-me, porque tenho, 
nessa altura, tal admiração e o zelo que sei que V. Ex• 
conduz o seu raciocínio, que já estou, também, assaltado 
por receios de que eu, também, possa estar equivocado, 
Mas parece-me que quem disputou a eleição com o Ma
rechal Eurico Gaspar Outra foj o então BrigadeirQ 
Eduardo Gomes e não o General Juarez Távora~ Era a 
observação: parece-me que o General Juarez Távora dis
putou uma só eleição. 

O SR. FÁBIO LIUCENA --Tem razão, foi em 1950. 
O General Juarez Távora em 1946, Brigadeiro em 1950, 
novamente. 

Tem toda razão V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira- Era essa a observação, por
que vejo que V.- Ex• que, rebuscando os Anais da His
tória, por tantos fatos que V. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA - t porqu_e eu não tenho 
convivência com os regimes militares que tem V. Ex•- e, 
por isso, naturalmente, eu deva cometer meus equívocos. 
Mas, pela corrigenda, eu lhe sou, sinceramente, muito 
agradecido. Comoventemente, agradecido. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu quis colaborar com V. 
Ex~ porque, realm_ente, V. Ex• f.az um discurso belíssimo 
e para mim envaidC(!e-me poder comparecer modesta
mente como um contribuinte do seu discurso ... 
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O SR. FÁBIO LUCENA - Eu agradeço. 

O Sr. Benedito Ferreira- Agora, eu pediria a V. Ex• 
que não levasse a mal essa minha observação, porque ela 
não teve outro intuito, senão o de colaborar. 

O SR! FÁBIO LUCENA --Não, em absoluto. EU -
agradeço, comovidamente~ 

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, V. Ex' me lança um 
dardo gratuitamente, porque acho que a minha conyí
vência com o regíme militar é tanto quanto a de V. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não falei em convivência, 
falei em coexistência, E-x• - -

O Sr. Benedito Ferreira - Ou coexistência ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pacífica, evidentemente. 

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, de qualquer forma, é 
um dardo que acho que, realmente, não comporta, de 
maneira alguma. -

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu quis dizer que V. Ex' 
está no Parlamento há mais tempo. Eu cheguei ontem. 

O Sr.- Benedito Ferreii-a - Mas,- de qualquer forma, 
quero que V. Ex~ receba generosamente, esta minha mo
desta contribuição ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Eil recebo e agradeço. 

O Sr. Benedito Ferreira- ... que outro propósito não 
teve, senão o de colaborar. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Agradeço e não voltarei 
mais a errar. Muito Obrigado. 

O Sr. José lgnácio- Pefirilte--v~ Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

O Sr. José lgnácio -Senador Fâliio Lucena, eu quero 
aparteá-lo e pedir permissão para ingressar no seu bri
lhante pronunciamento, exatamente, para felicitá-lo pela 
pureza de estilo, pela coerência de sua exposição, pela le
veza da sua explanação e, por todos os títulos, pelo cos
turado belíssimo da exposição oral que faz V. Ex', aliás, 
sem excepcionar, pelo contrário, a regra de V. Ex', é o 
pronunciamento desse tipo. E, no mérito, dizer a V. Ex• 
que V. Ex• está entoando, com o seu pronunciamento, 
uma ode em homenagem àqueles que, mesmo militares, 
rendem-se à evidência da soberania popular, e não têm 
medo de urna, não se _assustam com as disputas, pelo 
contrário;atê as desej<Jm, até as estimulam, até as in.ocen
tivam, porque é exatameOté por decorrência desses con
flitos, a partir desses conflitos, que a sociedade aberta se 
fortalece, se robustece e se torna pujãnte. Na verdade, V. 
Exll coloca a questão de uma forma muito clara. Nós, 
quando, como oposicionistas, cumprimos aqui o nossO 
papel de divergência, de conflito legítimo com o apare
lho de poder, com o Governo, quando nós verberamos a 
ação militarista, nós não verberamos a conduta do mili
tar. O militar, entregue aos seus afazúes profissionais, 
em qualqure das armas, merece o respeito e os encômios 
de toda a cidadania, de toda a Nação brasileira. O que 
nós desejamos, na verdade, é que, para a conquista do 
poder, por militar, por civil ou por padres, qualquer que 
seja o postulante do poder, nós desejamos que ele se sub
meta à vontade popular, pelo caminho legítimo do ba~ 
nho lustral nas urnas. O que na verdade nós queremos, 
aquilo pelo qual nós lutamos, é para que o regime tire-a 
farda. Nós não somos contra este ou aquele candidato 
que postule, pela via legítima, fardado ou não, a honra 
da eleição popular. Nós queremos é que o f-egime tenha 
instituições civiS. Nós queremos que, qualquer que seja o 
candidato, militar, eclesiástico ou civil, ele viva a atmos~ 
fera civil, num regime com instituições livres, civis, e não 

castrenses. Nós queremos que o autoritarismo· desapa
reça, que as instituições construídas permitam que qual
quer cidadão, fardado ou não, dispute e pleiteie o favor 
popular, e conquiste o poder, através da única via legíti
ma, que ê a manifestação sacratíssima das urnas. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço ao aparte de V. 
Ext, nobre Senador José Ignácio, para Partir para a fase 
final do meu pronunciarrientO, fazendo ver, fazendo in
dagar, aliás, o como foi possível que se sepultassem os 
ideais traz.idos da Itália, hoje desembarcados no Brasil e 
tão copiosamente chorados no cemitério de Pistóia, onde 
nossos pracinhas ficaram sepultados na eterna 
lembnmça de nossa Pátria. 

De súbito, tudo se resolveu, tudo se transformou, tudo 
se revolucionou. O general do pós-guerra, que alimenta~ 
va o ideal da FEB, hoje enaltecido n_as três ordens do dia 
dos Ministros militares, o general que palmHhava o terri
tório nacional em busca do voto, esse desapareceu doce
nário brasileiro. Em seu lugar surgiu o general que supri
miu -o voto. E veja, Sr. Presidente, essa ironia da história, 
a partir do general, que foi provavelmente um dos maio
res heróis da Força Expedicionária Brasileira, o General 
Humberto de Alencar Castello Branco, a partir de Sua 
Excelência, a urna e o voto foram convertidos por decre
to em instrumentos de sacrilégio, e o processo de galgar 
o _poder_ col~~ou de ·lado o voto, prescindiu completa
mente do poVO. E o Povo que, até 1964, elegia-os.pre5i~-
dentes, quer os militares, quer os civis, esse povo, em no
mes dos ideais da Força Expedicionária, foi relagado a 
um plano de onde até hoje não foi retirado. 

O que há Que registrai nisso tudo, Sr. Presidente, é o 
grande impacto que isso causou na nossa história, (} ím~ 
pacto da decepção e até da incredulidade. Ninguém acre
dita, manuseando a históri3 que -um General, Por- ter 
pon'tificado na Força Expedicionária Brasileira, tenha 
agido de urna forma não diversa, tão antagônica das for~ 
mas hoje em dia postas em vigor, em nosso País. 

Sim, Sr. Presidente, ao que tudo indica, a Força Expe
dicionáría "BiaSlleira parece que toda ficou sepultada em 
Pistóia. E que os mortos de Pistóia, depois de 64, passa
ram também a integrar aquele magote de banidos e de 
bandidos, para usar de expressão mais recente e muito a 
gosto do ex-Presidente Médici, de indesejáveis que só fi
zeram tumultuar o nosso País, com as suas idéias de doi
divanas de quererem ver esta República transformada 
em uma democracia, com as suas idéias, Sr. Presidente, 
todas turvadas pela demência, que pretendiam que o 
Brasil, depois de participar na vitória contra as forças do 
nazi-fascismo, também pudesse almejar o status de um 
regime democrático. 

Não, Sr. Presidente, até 1964, os heróis da FEB tive
ram um culto. Eram os heróis que não apenas tii:lham 
nos libertado de um flagelo indescritível, indizível, assus
tador, de um genocídio sem paralelo na história-: Mas, 
depois de 1964, Sr. Presidente, até as escolas deste País 
foram proibidas, não direi por atas governamentais, mas 
proibidas pelo costume, por terem sido levadas a deixar 
de fazer, até as escolas foram proibidas de cultuar os he
róis da Força Expedicion4ria Brasileira, porque, cul
tuando aqueles heróis, os nossos jovens estariam com 
toda certeza, ao juízo dos detentores do poder, deixando 
se contaminar por idéias e por ideologias estranhas a 
nossa formação social e tão decantadamente cristã. 

Sr._ Presidente, neste 8 de maio, cabe ainda perguntar: 
até quando, até quando haverá esse hiato que começou 
em 1964, sobre os heróis da Força Expedicionária Brasi
leira? Até quando o regime agoniZante, o i-e!fime que já 
atingiu um nível de extertor que o caracteriza nitidamen
te CQlllO um incurável moribundo, aproximando-se de 
um inevitável momento mori que haverá de chegar a 
qualquer momento, até quando o regime, SR. Presiden
te, vai impedir que a Nação se entregue ao culto dos seus 
heróis? 

ta pergunta que fica, não para merecer resposta no 
amanhã que não está fixado em nosso calendáriO, mas 
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para obter resposta já, Sr. Presidente, restaurando o 
sonho, o ideal, o ideário, a agenda, o programa dos 
heróis da Força Expedicionária Brasileira que, 
lamentavalmente, não consta do texto da Ordem do Dia 
dos três Ministros Militares. Esse ideal, esse ideário, essa 
agenda, esse programa, Sr. Presidente, consistia em 
derrubar a ditadura que agonizava, que massacrava, que 
anquilosava o povo brasileiro, substituindo-a por um 
regime eminentemente democrático _em que o povo fosse 
à última instância do Poder e que fosse o ob]etivo maior 
do regime a ser implantado em nosso Pais. 

Lamentavelmente, Sr. Presid_ente, decorrido tanto 
tempo, decorrido 40 anos, nós, os pósteros, podemos 
dizer que_ os heróis da FEB não lutaram em vão. Os 

-qu-inta-colunas que, naquela épOca. haviam- eilquiStados 
em nosso País a serviço das potênCias do eixo, hoje 
enquistados aqui se encontram na República, não mais 
ao serviço daquelas potências que estão sepultadas no 
chào, nos dejetos da História, mas a serviço de algo igual 
ou pior, Sr. Presidente, de potências invisfveis, 
misturadas com a nacionalidade brasileira, cujo 
objetivo, -prícípuo e maior, é impedir que o Brasil 
implante ou solídífique os ideais democráticos que
fizeram com qUe a For"çã. Expedicioilária Bi"aSíleira saísse 
do Brasil para lutar na Europa, e os mesmos ideais 
democráticos que trouxeram de volta os sobreviventes 
da grande tragêdia. · -

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
FÁBIO LUCENA, EM SEU DISCURSO: 

Mudança, uma "discdSSio inútU" 

A Integra da ordem do dia do ministro da Aeronâltica, 
Délio Jardim de Matos: 

"Agora, passado o fato e a emoção, que sobreviva a 
razão que nos fnspire-na busca de soluções que não se
jaln a vrtória de alguns, mas o bem de todos. -

Não há que se perder tempo- cOm a discussão irlótil da 
m:cessidade de mudanças, porque é óbivio e a sociedade 
espera, cabendo aos níveis de decisão, acima dos perso
nalismos, operacionalizar os anseios, defhtindo até onde, 
cpmo e quando é possível mudar. 

Não hã que perder tempo temendo o impasse, porque 
ele, em verdade, já existe. Existe e existirâ sempre, no 
plano das idéiaS, enquanto se tentar vender, a um povo 
justamente aflito, a viabilidade de uma democracia sim
plória, que começa e acaba na forma de eleger um presi
dente, de uma democracia de palanque, onde o já é mais 
importante que o sempre, de uma democracia entrevada, 

. onde mais valor se_ dá à _estruturação da Qbeça que à 
motricidade e_ à higidez do corpo social que a sustenta. 
- Não há que se perder tempo senão com o essencial, 
porque, no português claro que o momento exige, todos 
terão que ceder um pouco e ninguém será suficientemen
te forte para cOndUiír isoladamente as transformações. 

t certo que, nas práticas se faz com nomes, mas nunca 
é demais lembrar que a partir de princípios. Quanto mais 
cl?-ros fo~em esses princípios, quanto mais precisos fo
rem os conceitos emitidos, mais fácil se tornará identifi
car as aspirações e implementar o diálogo construtivo. 

Ninguém convence ninguém daquilo que está conven
cido e, po~ isso mesmo, é preciso, antes de mais nada, 
que cada um de nós tenha a exata consciência da demo
cracia que almeja, para que não sejamos surpreendidos 
defendendo, sob um mesmo rótulo. aspirações distintas. 

Neste clima nebuloso de indefinições, onde a demo
craci~ entra como Pilatos no Credo, não chegaremos se
não a um diálogo de surdos, onde _quem gritar não serã 
ouvido e quem calar não será notado. 
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Q'ue- nãO riâs falte grandeza e moderação na condução 
do momento, porque as grandes oportunidades servem, 
na medida dos homens que a usufruem, tanto .ao bem 
quanto ao mal. 

Companheiros, 
As comemorações do Dia da Vitória representam Um 

culto à liberdade, -um hino de amor à paZ e aos-Gile Pof 
ela arriscam suas vidas. 

Mais que bendizer os heróis que a História registra, 
este dia evoca a coragem de homens comuns que, tirados 
do aconchego de seus lares, foram aos campos de bata~ 
lha defender o mundo ameaçado pelo ódio e a insensa
tez. 

J:: pensando em todos os brasHCiros anônimoS que lU
tam dia a dia para sustentar, com trabalho e -perseve. 
rança, a liberdade conquistada, me dirijo aos coinarida· 
dos para reafirmar a: minha fé no amanhã deste pafs." 

O repúdio às causas extremistas 

Esta ê a íntegra da ordem do dia do minist~o Wali~-;: 
Pires: 

.. Era 8 de maio de 1945, quando emudeceram as ar
mas na Europa, anunciando o fim do sangrento conflito 
que, ao longo de seis anos, traumatizara a Humanidade, 

No conturbado período que antecedeu a luta, a inci
dênCia de crises polít1co-socrais e a desorganização da 
economia mundial abalaram a frâgil estabilidade do sis
tema internacional. Reâtivavam-se os inefiCazes meca
nismos de relações entre os Estados_, que ant_eriorJl.lente 
havi3m preciPitado o mundo-niTGUerra MUndial. 

Benefidái-íãS- exclusivas daquele clima de inSegurança 
e incertezas, as ideologias totalitárias de esquerda e de 
direita apossaram-se do poder em alguns pafses. Preten
diam transformar e dirigir a sociedade h-umana ao Custo 
da liberdade e mediante a rejeição dos postulados -cris
tãos e democráticos_, Passaram a esmagar ·as nações mais 
fracas com os cínicos justificativas da superioridade ra
cial Ou da redenção social de uma classe. 

A politica hesitante e omissa das nações livres e a pres
são totalitária levarain à conflagração em 1939, coni a-
invasão da Polônia pelos exércitos nazistas. -

O repúdio d-õS brasileiros às causas extremistas já se 
configurara inequívoco, quando da derrOta da IntentOnã 
Comunista-ae 1935 e do fraCasso do Movimento Integra
lista em 1938. O prepotente" desrespeito à nossa s_Qbera
nia, vitimando traiçoeiramente pacíficos navios mercan
tes, levantou a Nação indignada em defesa de seus valo
res maiores. 

Em onerosa e árdua mobilização, brasileiros de todos 
os recantos formaram nas gloriosas fileiras da I' DivisãO 
de Infantaria Expedicionária que, a partir de julho de 44, 
empreendeu em terras da Itália, a épica campanha de 
nosso sécUlo. A seu lado, postaram-se os indômitOs iiüe
grantes da Marinha de Gtiei-ra e da Força Ãêrea que, nos 
mares e nos céus italianos, consagraram-sê pelo arrojo, 
pela intrepidez e -pela bravura com que buscaram o ini
migo, em todos os momentos desta árdua jornada de li
berdade. 

Conduzida Pela bravura, pela serenidade e pelo enge
nho de seu comandante, Marechal João Batista Masca
renhas de Moraes, a nossa tropa desafiou a inclemênCia e 
as agruras do inverno peninsular, palmilh_o_ll: destemida 
as ínvias escarpas apeninas, perseguiu e venceu o tenaz 
inimigO. nivelando-se aos mais aguerridos e experientes 
exércitos 'aliadOs: 

A imortal caminftada que principiou- em Camaioré- e 
chegou ao clímax com a rendição de divisões inimigas às 
nossas forças eni Fornovo, apregoa pelos tempos afora o 
valor, a abnegação, o desassombro e o patriotismo da 
gente brasileira. 

Eis o imortal exemplo de uma geração invulgar de bra
sileiros que, em Monte Prano, Monte Castello, Castel-

_DIÁRIO DO CONGRESSO J'IACIONAt(SeÇãoli) 

nuovo, Montese, Colecchio e Fornoso retificaram as 
mais nobres tradições de nossas Armas. 

Quatro décadas decorreram desde a rendição das 
forças nazi-fascistas. Sobfe os escombros e as ruínas fU
megantes, prOjeiõu-se a esperança de uma nova era de 
paz e cqn;tpreensão para a Humanidade. 

Presente ao Dia da Vitória e_stava o totalitarismo co
munista aliado ocasional, com os mesmos prppósitos ex
pansionistas, com o mesmo objetivo de domínio univer
saL Todas as tentativas de construção de uma ordem in
ternacional humana e justa vêm-se frustrando, desde en
tão, por sua ação desagregadora. 

Essa é a luta de nossos dias. Iludem-se aqueles que 
acreditam que ou_tro é o inimigo. O discurso pacífico e 
progressista de hoje mascara os mesmos propósitos de 
ontem, a mesma buSca da hegemonia mundial, a mesma 
ânsia de destruição da liberdade, o mesmo plano de im
pedir aos homens a sinistra utopia do paraíso terreal. 

A evocação da vitória, emoldurada pelos nossos insig
nes feitos na II Guerra Mundial, traduz nossa grata e re
verente homenagem aos homens que, fiéis-aos sagrados 

_compromissos e historicament"e in-teg-r"ados nas Forças 
Armadas Brasileiras, prestaram o vivo testemunho de fé 
e de amor a nossos valores. 

Sejam as ilossa-s realizaçôeS, o nosso trab~h~ e a ~assa 
lutã pdo futuro orientadOs pelos dignificantes exemplos 
dos soldados idealistas da Força Expedicionária Brasilei
ra." 

A cruzada contra o totalitarismo 

A ordem do dia do Ministro da Marinha, Alfredo 
K aram, é a seguinte, na íntegra: 

HO Brasil poderá sempre comemorar, de cabeça 
erguida, o Dia da Vit6ria ·aquele 8 de maio de 1945 em 
que, congregados no espírito e no- valor mofã"( Os 
Aliados conseguiram ver aniquiladas as forças 
destruidoras que se haviam desencadeado em vários 
continentes, numa ofensiva destinada a extinguir os 
valores básicos de nossa civilização_. 

Levada a participar do sangrento conflito, em razão 
dos sucessivos, traiçoeiros e inopinados ataques à. nossa 
Marinha Mercante,_ nas vastidões do At_lântico SUl, a 
nação bra~ileira eng<9ouMse no esforço de guerra, mesmo 
com mei?~_jnsufi~ient~ e _inadequados. --

Nas profundezas do mar, perderam-se 1.500 
brasileiros. SilenCiosamente, com abnegação e sob 
condições bastante adversas, a Marinha do Brasil 
participou da escolta de mais de três mil navios, 
honrando suas tradições com atuação verdadeiramente 
palri"ófica, ·realizando- dificieis e árduas tarefas para 
manter a nossa segurança. 

Assim, nesta data, rendemos o tributo de nossa imensa 
gratidão aos heróicos marinheiros Que mantiveram a 
nossa soberania do mar, ao lado dos_ bravos da_ Força 
Expedicionária Brasileira que combateram nos campos 
da Itália e dos intrépidos companheiros da Força Aérea 
Brasileira, que participaram da patrulha do nosso litoral 
e .das missões executadas contra o inimigo nos cêus da 
Europa. 

Compreensível e justa comemoração. Reverência a 
heróis que mor_reram em defesa dos ideais que sempre 
cãracterizanim a nossa índole nacional. _ 

NO Rio de Janeiro, no coração da baía de Guanabara, 
o JTIOnumento rçpresentativo do respeito.e da admiração 
que dedicamos aos nossos mortos evoca 
permanentemente e consagra exemplos de civi-smo, de 
bravura e de desprendimento que não podem deixar de 
,ser meditados pelas gerações futuras. 

Os jovens de hoje, os que começam a percorrer nos 
livros as grandes lições de ontem, podem e devem 
orgulhar-se de quantos se congregaram nas fileiras do 

Maio de~ I 984 

ExércitO; nas unidades da Marinha, nos aviões da Força 
Aérea, para que a contribuição do Brasil à construção da 
vitória fõsSe"dignã. dos nossos coinPromissos morais com 
o- inun-do Civilizado. Honramos nossos compromissos, 
mesmo pagando preço elevado, para que, encerradas as 
etapas do conflito e encaradas as campanha::; da paz e da 
reconstrução, pudéssemos receber de nossos aliados, 
como de fato recebemos, palavras e manifestações de 
louvor e respeito. 

Este Dia da Vitória é um marco imiJOrtaõte da 
evolução de nossa Pátria. Foi inscrito com coragem e 
com sangue, nas mais belas páginas de nossa História e 
deve servir de inspiração tanto àqueles que integram as 
Forças Armadas, quanto àqueles que labutam em outros 
s_e~ores da vida nacional. Brasileiros como nós 
sacrificaram suas vidas em defesa da dignidade humana 
e dos ideais democráticos. 

Marinheiros! 
A Marinha, que muito deu àquela cruzada contra o 

totalitarismo, que a ela ofereceu o sacriflcio penoso de 
tantas vidas, celebra o Dia da Vitória com emoção e 
também com orgulho. No dia 8 de maio de 1945, 
transposta a etapa bélica, alcançada a hora da 
reconstrução, sentiu-se em condições de encarar 
tranqUilamente o seu futuro, certa de haver cumprido 
nobremente o seu dever. -0 cumprimento do dever até o 
sacrifício foi o caminho escolhido por vcrdadêiroo 
patriotas. ContinuemoS nessa trilha dignificante. 

É o que o Brasil espera de nós". 

O SR: PRESIDENTE (Marcelo _Miranda) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB - MT. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Fazer pronunciamentos, nesta Casa, denunciando, 
criticando e solicitando solução do problema, acho eu, já 
se tornou inoperante. Os fatos se repetem em várias 
regiões _de M<i:to Grosso e não se vê, não se percebe, 
salvo engano, nenhuma ação concreta, eficiente ou ágil 
dos órgãos competentes, ou seja, o INCRA, o Ministério 
criado para atuar quanto ao problema fundiário, enfim, 
não se nota nada que dê para se dar crédito aos poderes 
públicos federais, incumbidos de tratar do assunto, 
paralelamente, a violência policial tanto da estadual, 
como da federal, que aparecem para agir com total 
desrespeito à pessoa humana. 

No caso que agora comento, Sr. Presidente e Srs. 
Seilãaore:s, o galardão da violência, do desrespeito aos 
direítos humanos é da-Polfcia Militar ,de Mato Grosso. A 
mensagem que me enviou o nobre Deputado Estadual 
Luiz Soares narra a trag_édia dos posseiros, da região da 
Ariranha. É lamentável que o governo do meu Estado, 
através da Secretaria de Segurança, não tenha sido capaz 
de conter a tendência à violência dos policiais. 

Não desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ensinar o 
"padre nosso a vigário", mas tenho para mim qUe o 
destacamento policial deveria ser preparado para a 
missão, ou, melhor dizendo, educado de um modo 
global e, no caso especifico, nem a dúvida, quando ia 
atuar junto a pessoas modestas, simples lavradores e 
suas famílias, mais que recomendadas. 

N_ào se justifica a afirmação do Sr. Secretário de 
Segurança, de que a missão dos policiais. "era averiguar 
fatos ocorridos, anteriormente, naquele local", etc. 

É cohdenável, portanto, a imprevidência da Secretaria 
de Segurança que não orientou, como devia, os policiais 
e especificamente o seu Comandante. 

Transcrevo, Sr. Presdente e Srs. Senadores, a 
l)'lensagem que me foi remetida pelo Sr. Deputado 
Estadual Luiz Soares, e ao fazê-lo peço providências a 
quem de direito, ou seja, ao INCRA, ao Sr. Ministro 
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Danílo Venturini e demais órgãos envolvidos 
problemática fundiária. 

No dia 5 de abril, Alto Araguaia foi palco de 
violências cometidas pelas polfcias militar e civil de 
Mato Grosso. Mais ou menos 60 policiais, fortemente 
armados e sob pretexto de apurar responsabilidades de 
crimes, porém sem mandato jucicial, foram ao Vale do 
~riranha, Região do Gato -Preto, onde encontram 
trabalhando a terra e garantindo suas vidas, para não 
morrer de fome na cidade, mais ou menOs 70 famílias de 
posseiros. 

As barbaridades, cometidas foram tantas que eu, emí-
4, estive na região e fiquii -h-oiiõrlziião. HomenS que 
foram espancados, mulheres- desesperadaS -q-ue- -se 
embrenharam no_ mato, crianças que sofreram ameaças 
de morte para dizerem onde estavam seus pais, e houve 
até abuso com uma jovem, mçnor, de idade, que foi 
obrigada, em sua casa, a beijar-policiais. 

Toda sorte de vioJência foi cometida, parece-nos que a 
polícia foi até à região, não paTa apurar crimes, mas sirri 
para praticá-los, agindo com tanta violência ·como o fez_. 

Doze posseiros foram recolhidos à Delegacia de 
PoHcia de Alto Araguaia, em 6-4. Foram liberados, após 
terem sido torturados, sofrerem humilhações, tais como 
serem obrigados a se beifarein- na bOCa, entre si. 

A população de Alto Araguaia ficou indignada com 
essa situação. Vereadores e Presidentes dos Diretór1os 
do PMDB e do PDS, mais representantes da Prefeitura e 
do Movimento do Cursilho, emitirain a seguirite -nOtá-de 
repúdio: 

.. Nota a população: 
Nós, os abaixo relacionados, representantes de 

vãrios setores da sociedade araguaiense, percebendo 
a revolta de toda a população com relação às 
arbitrariedes cometidas pela polícia, na região do 
Ariranha, mais precisamente Gato Preto, nos 
sentimos na obrigação de comunicar e esclarecer à 
toda a população, que estão sendo cometidos 
abusos às famílias risidenciais neste local. 

Suas casas foranu_eYirada~._gj_a_s criações fiC{lrám 
soltas. Pessoas foram algemadas e_ trazidas presas. 
Foram machucadas, acorrentadas e chutadas. Suas 
mulheres e crianças tiveram que vir a pé, fugindo 
com medo da ~ort~ra. 

Senhores Araguaienses, não estamos maJs em 
época de_ repressão. Estamos numa época de 
abertura e, no entanto, sabemos que existem 
pessoas muito machucadas, por defenderem seus 
direítos. E, diai:tte disso, não podendo nos calar, é 
que fizemos esta nota de repúdio aos abusos. 

Nossa intenção, ao escrever esta nota, não é 
colocar a população contra a polícia em si, m.a·s Sim 
contra as arbitrariedades que alguns elementos da 
polícia cometem. Sabemos que não são todos. 

Segundo nos informou o_ Sr. Travasses 
{Secretário de Segurança Pública), era apenas para 
averiguar fatos ocorridos, anteriormente naquele 
local, que ele enviou à policia, e não para cometer 
abusos, como estão sendo feitos, contra uma 
população humilde, carente e trabalhadora." 

Até quando teremos que conviver com esse tipo de 
crise? 

Atê quando o INCRA será tão inoperante e a polícia 
tão despreparada? 

Eis os fatos, Excelência, e é minha obrigação dar a 
maior divulgação possível do ocorrido, bem como 
solicitar o vosso apOio para que os- fesponsãVeis-sejam 
punidos para que esse tipo de violência não mais OCOrra 
neste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE {Marcelo Miranda)- Concedo a 
palavra ao nobre Senad?! Alfredo Campos. 

O SR. A/-FREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro
nuncia o seguintedis_curso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Quando a Inglaterra anexou a Irlanda, pescadores de 
seu litoral, fugindo dos conquistadores, se estabeleceram 
nas costas portuguesas. Lá continuaram as-atividades de 
seus ancestraiS, tecendo redes e fazendo cordas, daí a al
cunha de "cordeiros" que, com o tempo, anexaram ao 
nome. 

Anos após o_ descobrimento do Brasil, para aqui vie
ram e se entreÍaçarãm na família de um descenderite do 
desCobridÕr Pedro AlVares Cabral --o Capitão Inácio 
de Oliveira--campoS; marid'o- de o=.' JOaquim de POrripéu. 

A descendência deste casamento povoou o meu Esta
do e se expandiu pelo Brasil afora. Foi o berço de ho
mens ilustres comO Martinho Carripos e Francisco Cam
pos, Benedito Valadares e Gustavo Cap-anema, Olegário 
Maciel, Afonso Arinos e tantos outros que honraram e 
dignificaram a Assembléia Legislativa de Minas, a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal, além da Ma
giSCratura e da carreira eclesiástica, cOrria Cardeal D. 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta. 

Ocupo hoje esta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, para homenagear um destes descendentes do ilustre 
casal, do qual sou penta-neto. 

Filho de José Marcelino Menezes e Isaura Cordeiro 
Maciel, segundo entre onze irmãos, nasceu em Pompêu, 
a 16 de abril de 1894, portanto hã noventa anos, Pedro 
José Menezes - ':1 Pedro Cordeiro. S_eus pais não -eram 
ricos e Oã-Iuta pela vida, aos 20 anos, mudou-se para a 
então aldeia de Paineiras;pertencerite à minha cidade de 
Abaeté. CasadO e:iit priindr8.s núpcias coffi 15. Isahd Al
vares Santiago, teve os filhos Altino, Maria José e Isabel. 
Enviuvando-sei, contraiu segundas núpcias com D. Ma
ria J o sê Campos-Machado, atê hoje sua companheira ln
separável e que lhe deu Acrísio (ex-prefeito de Paineiras), 
Ataiza e Maria"' ASsunção, esta já falecida. 

Trabalhador incansável, menino e rapaz pobre, for
mou seu patrimônio com o fruto deste lavor, figurando 
hoje como um dos maiores fazendeiros da região~ JUrado 
por 48 anos da Comarca de Abaetê,_foi seu vereador em 
duas legislaturas e o autor do projeto que possibilitou a 
emancipação política de sua terra adotiva, a Cidade de 
Paineiras, hoje florescente e em franco desenvolvimento. 

Não descuidando da criação dos filhos e do aconselha
mento de 34 netos e dezenas de bisnetos, nunca negou a 
sua participação e sempre esteve presente nas atividades 
políticas de sua região. Presidf:nte do- Diret6i-io Munici
pal do antigo Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), continua até hoje, no mesmo posto, agora no 
Pútidõ · -dã Movimento DemOcrático Brasileiro 
(PMDB), podendo afirmar ser aos noventa anos de ida
de, o mais velho dirigente partidário municipal de Minas 
e talvez do Brasil. Afirmando ter apenas dois .. vícios" na 
vida - o- trabalho e a caçada de veados, é no dizer de 
Paulo Pinheiro Cha8as da estirpe de homens, "daquela 
velha cepa que forjãram as virtudes- assinaladas" dos po
vos das gerais: a pureza dos costumes, a lhaneza no tra
to, o acatamento à palavra empenhada, a tradição hospi
taleira, o horror ao arbítrio". É da linhagem dos ''varões 
singelos e grandes" de ~orr~s Homem. _ 

Perguntado sobre o momento brasileiro, foi rápido:
''adoto a eleiçào.-direta; necessitamos urgentemente dâ 
democracia". Não poderia ser mais simples a resposta, 
pois Pedro Cordeiro é homem do oeste mineiro e, no di
zer de Guimarães Rosa, "é o oeste, calado e curto nos 
modos, mas fazendeiro e político, abastado de habilida
des". 

Aindã- hoje, com quase um século de existência,- vai 
diariamente, a cavalo, de sua casa em Paineiras à sua fa
zenda, onde tudo dirige, labutando duro, fazendo cercas 
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e batendo pastos, tendo nas mãos calejadas a prova de 
quem não enjeitava uma empreitada. Nuilca -se esqueceu 
qUe Começou a vida cama jornaleiro, 'eXpressão então 
usada para caracterfzã.c o operário a quem se paga. -
-São estes os hÕmens, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 

que na singeleza da vida, mas no trabalho árduo e diu
turno, conquistaram e povoar;!m os rinções de Minas 
GeraiS e no anonimatO constroem a grandeza do País. 

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

O SR. BENEDITO FERREIRA - Curvo-me diante 
da decisão de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Com a 
paJavra V. Ex•. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, sei 
que estamos nos instantes finais da sessão, mas pediria a 
V. Ex•, generosamente, que me permitisse, em nome do 
Governo, fazer algumas breves colocações, Vísto que o 
Senador Fábio Lucena, em que pese a finesse de sua lin
guag~m,_ cometeu ... 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)~ Senador 
Benedito Ferreira, teria imenso prazer em atendê-lo, mas 
o período da sessão estâ esgotado, e também não existe 
número regimental para fazer uma prorrogação. 

Aguardaremos, portanto, para outro dia. 

O Sr. Benedito Ferreira- Curvo~me diante da decisão 
de v:&•. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
desígnando para a sessão ordinária de affianhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'1 65, de 1979 {n9 "4.257 /77, na CaSa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis reSidenciais di! Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sOb n9s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, ]9 

pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável 
aQ projeto e à Emenda de plenãrio; 

-de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à emenda de plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadi do projeto e da emenda de plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Reci_uerimento n9 784, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, C;76 e 77, d-o Regiirieflio In
terno, a criação de uma comissão espf:cial mista, com
posta de li (onze) Senadores e ll (onze) Deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discutír- e apresentar- soluções para a crise 
econômico-fínancelra do País. 

(dependendo de Parecer da Comissão de Economia) 

3 

DiscussãO, em tU:rno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que 
dispõe sobre condições a observar na renovação de con
tratos de atletas profissionais, e dá outras providências, 
tendo 

).'.ARECER.ES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, de 1981, das Comís~ões 
- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 
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4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 51, de 1978 (n'>' 1.465/75, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 81' da Lei n' 6.251, de 8 
de outubro de 1975, que .. insfitu"i n-ormas gerais sobré 
desportos, e dá outras providências", tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 638 e 639, de 
1981, das Comissões 

- de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

5 

Discussão, em' turno únicO, do -Projeto de Lei da Câ
mara nl' 47, de 1979 (n9 2.714/76, na Casa de origem), 
que dispõl: sobre a padronização e o uso de embalagens 
destinadas ao acondicionamento de cargas na carroçaria 
de veículo automotor, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 135 e f36, de 1981, das Comis
sões 

- de transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável, com voto vencido, em separado, do Senador Pe
dro Pcdrossian; 

- de Economia, contrário. 

6 

discussão, em turno tJnico, do Projeto de Lei da Câ
mara n'9 54, de 1981 (n~435f79, na CaSa de origem), que 
inclui a filha desquitada, divorciada ou viúvã en-tfe os be
neficiários dO sê:rvidor público federal civil, militar ou 
autárquico, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s t79 el80, de 
1983, das Comissões -

- de Legislação Social e 
- de Serviço PUblico Civit 

Discussão, em turno único, do Projeto. de_ lei da Câ~ 
mara n'i' 58, de 1981 (n'i' 1.595/79, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a legitimação_adotiva, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECER, sob n~" 904, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorável, com emendas 

que apresenta de n~'s I a 4-CCJ. 

8 

Díscussào, em turno único, -do Projeio de Lei da Câ
mara n~ 48, de 1982 (nll 1.355(79, na Cas-a -ae origem), 
que faculta a produção e a venda do açúcar mascava, 
tendo 

PARECERES, sob nl's 919 e 920, de 1983, das Comis
sões 

- de Economia, contrário e 
- de Agricultura, favorável. 

9 

DIScUssão, em turno úniCo, do Projetoe de Lei da Câ
mara n~"47, de 1983 (n~" 5.615/81, na Casa de origem), in
troduzindo alteração na Lei nl' 6.649, de 16 de maio de 
1979, que regula a locação predial urbana, tendo 

PARECER, sob n~" 806, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven

cido do Senador Helvfdio Nunes. 

lO 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucioi'ialidade e juridicidade,_ nos termos do art. 
296-do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câma- _ 
ra n~" 48, de 1983 (nt> 5.019/81, na Casa de origem), que 

_ dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Traba-
j 
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lho da 13• Regiào, coin Sede em João PeSsOa; Estado da 
Paraíba, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~" 790, de 1983, da Comissão 
~de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela 

- Comissão de Legislação Social), pela inconstitucionali-
dade e injuridicidade. 

11 

Discussão, em turno único (aj:lreciaÇãõ Preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do- Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n~" 66, de 1983 (n~ 
1.197/79, na Casa de origem), que assegura ao emprega
do ~-~áYel_q~e _o_ptou_pelo Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FQTS o re~bimento da indenização que 
lhe correspondia e que não foi paga tempestivament~. 
tendo 

PARECER, sob n~" 1.01 1, de 1983, da Comissão 
- ~e Constituição_ e_ Justiça, pela injuridiCidã.de. 

O _SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 h(Jras e 28 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 4-5-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

_---lJ SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SeriàdOres: 

EiTi- discurso recénte; o Senador Cid-Sampaio; entre 
outros assuntos, tratou da atual conjuntura econômica 
brasileira, o que o fez com a apresentação de sugestões 
de política que, o seu juízo, contribuiriam de forma cabal 
para a solução dos problemas levantados. 

Não podemos, por isto, deixar de parabenizá-lo, de 
forma muito especial, pois como jã temoS dito repetidas 

- vezes, é na análise objetiva dos fatos e na discusão sobre 
alternativas de ação governamental que poderemos em
basar com maior solidez a contribuição do Poder Legis
lativo para a formulação da política económica do País. 

Tratemos inicialmente da parte econômíca que foi a 
mais Substanciosa de seu pronunciamento que, feito há 
algum tempo, exige por sua abrangência um breve resu
mo· daquilo que foi aqui apresentado. 

No campo da economia foi ele voltado basicamente 
para: 

-...a propoSição de criação de mecanismgs para a capi
talização da empresa nacional; 
-a análise da conjuntura, com enfase nas questões da 

inflação, recessão e dívida externa. 
Com vista à _capitalização da empresa nacional, pro

pos o Senador Cid Sampaio: 
1) A anistia dos débitos fiscais e parafíscais das erri~ 

presas; 
2) A incorporação ao capital das empresas dos débi-

tos anistiados; 
3) A instituição de tres Fundos: 
-O Fundo de Capitalização Social 
__::O Fundo de Capitalização das Empresas 
-O Fundo de participação dos empregados no capi

tal das Empresas 
Tais Fundos seriam formados com base nos seguintes 

recursos: 
-os débitos fiscais e fli.irafiscais anistiados; 
- 75% daS ações das empresas estatais; 
-05%- da receita tributária nacional; 
-os recursos do PIS e PASEP; 
-as verbas orçamentarias previstas especialmente 

para a expansão da economia. 
Para o Fundo de Participação dos Empregados no Ca

pital das Empresas seriam alocadas 30% dos débitos fis
cais e parafiscais- anistiados. 
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Paru o Fundo de -Participaçüo Social seriam alocados: 
-Os 70% restantes dos débitos anistiados; 

--- -15% das ações das estatais; 
- 40% dos ínvestimentos do Fundo de Capitalização 

da Empresa Nacional. 
As cotas do Fundo de Participação dos Empregados 

não seriam vinculadas a nenhum empregado. Os recur~ 
sos ficariam agregados às empresas em carater perma~ 
nente, cabendo aos empregados apenas participarem dos 
lucros ou dividendos, quando houverem. 

Diferentemente, as cotas do Fundo de PartiCipação 
So_cial seriam divididas entretoda a força de trabalho na
cional e creditadas nas contas do PIS de todo trabalha
dor. 

Os_Srs. desculpem o alongado do resumo, porque real
mente a temática percutida pelo eminente Senador Cid 
Sa-mpaio foi a mais vasta possível. 

Os recursos -do FCEN seriam aplicados em planos 
priOritários para o desenvolvimento do País, integrali
i:arido ã.té 100% dos projetas aprovados através de subs
c_rição de ações ou cotas de capital de empresas cujo ati
vo líquido represente, no mínimo, 30% do valor do pro
jeto. 

Os papéis resultantes das aplicações do FCEN, se
riam, posteriormente agregados: 

-na proporção de 30%, para o Fundo de Partici
pação- do Empregado; 

----.na proporção de 40%, para o Fundo de Capitali
zação Nacional; 

-na proporção de 30%, para a venda aos titulares da 
sociedade responsável pelo projeto. 

No curso do primeiro ano de seu funcionamento, os 
recursos do FCEN seriam destinados à liquidação de dé
bitos onerosos em moeda estra_ngeira, contraídos até 
I983. 

Os recursos do FCEN seriam dividas entre os Estados. 
A alocação se daria por dois critérios: população da ren
da per-capita. 

As aplicações de FCEN seriam destinadas por um 
conselho formado por: um representante da União, um 
do Governo de Estado, um da Federação dos trabalha
dores na agricultura. 

Os setores prioritários, desde já eleitos, seriam: 
-a produção de combustível alternativo; 
-a substituição de ii:nportação de grãos; 
-a produção de outros vegetais, hoje de larga apli-

cação nos equipamentos de aeronavegação modernos, 
como o óleo de rícino. 

Paralelamente à criação dos fundos acima menciona
dos, pediu o Senador Cid Sampaio alterações profundas 
na política financeira do Governo. Nesse sentid_o, inves
tiu contra a fórmula do FMI, alegando que no Brasil a 
inflação é de custos e não de demanda. 

Investiu contra a contenção dos salários e dos meios 
de pagamentos e do uso que considera abusivo da emis
são de ORTN e LTN. 

Alegou que a emissão de ORTNS carreira para o mer
cado financeiro o grosso da poupança que financiaria a 
atividade econômica, embora reconheça que no início es
Sas emissões tenham servido para financiar o dêficit 
público. 

Para o Senador Cid Sampaio a inflação brasileira é de-
terminada: 

-pela correção monetária; 
- pelo custo dos serviços; 
-pelo mark~up inversamente proporcional ao nível 

de vendas; 
- pelos tributos; 
-pela desvalorização do cruzeiro; 
- pelos salários; 
-pelo efeito multiplicador dos tributos, comissões e 

juros. 
Em exemplo aritmético- que procuramos ver em oU-

tra sessão - procura demonstrar como o .. efeito- niulti
plicador" faz a população perder poder aquisitivo. 
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Propõe, como solução alternativa; 
-substituir a 'emissão de ORTN por papel, 

resgatando-as sem pagar correção monetária (essa subs-
tituição casaria com a âüiâÇão dOs fundos -ôe caPitaH
zação, o que causaria a redução das taxas de juros). 

Propõe que a dívida externa Seja ncigociada diretamen-
te de Governo a GoVerno. · 

-Sugere ainda criar um fundo internacional, nos 
moldes do que propõe para o BrasiL- ' 

Não temos a ·pretensão- repetimos- nesta sessão, 
pelo limitado dO tempo, Cle darmos rf:sposfã a ião Vasta 
soma de sugestões e críticas apresentadas. Iniciamos, en
tão, pela apreciaÇão d-ãs PriffieiraS" s-ugeStões, no-iníCiO-da 
sua oração. 

Muitos são os pontos de concordância. Inúmeras po
rém as dúvidas que- nóS assaltam, particularmente com 
respeito ao esquema apresentado pelo nobre Senador 
para a solução do problema da capitalização da empresa 
nacional. SerU, pois, piiã esseS aspectos que voltaremos 
nossa análise no pronunciamento de hoje. 

Como primeiro passo para a solução do problema, 
propõe o Senador Cid SamPaio que sejam anistiados os 
débitos fiscais e parafiscã.-is dãS empresas. A que débitos 
se refere o nobre Senador? 

Serão débitos que -incluem o não.:fecolhimento pela 
empresa das contribuições previdenciárias àescontadas 
dos salários dos empregados? Débitos que incluem odes
conto do imposto de renda na fonte" SQbre os salãríos dos 
trabalhadores? 

Se assim o for, não, estará propondo o Senador a lega
lização de um apropriação indébita? Não -estará discri
minando exatamente c_ontra as eiilpresas que, com mui
tos sacrifícios às vezes, se esmeram no fiel cumprimentO 
de suas obrigações? Nós acreditamos que esteja! E por 
acharmos isto bastante injUsto, não Poderricis-coilcordar 
com essa proposíção. 

Intrigados também ficamos com o príilclpio dCJus-tiça 
social que empregou o Senador Cid Sampaio para pro
por que 30% desses débitos anistiadOS sejam apropriados 
pelas empresas devedoras (embora que nominalmente fi
cassem em um hipotético FUndo dC Participação dos 
Empregados das Empresas) e os restantes 70% sejam, es
tes sim, rateados entre os cadastrados do PIS! 

Se assim procedermos, vamos anistiar a apropriação 
indébita de recursos descontados dos salários dos empre
gados das empresas faltosasl Do total aloca-se 30%- às 
empresas ,devedoras e 70% aos integrantes do PIS. Aos 
empregados, dos quais forãm- exigidos esses recursos, 
restaria, tão- somente, uma vaga promessa de partiCi
pação unos lucros e diviveriâoS:"! ES"e eSSãs i::-nlpre5as fo
rem deficitárias1 E se essas empresas- forem à falência? 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIOTÁVORA- Pois não. Ouviremos 
com prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador, não quero in
terromper a sua apreciação, mas para esclarecer a inter
pretação que foi dada. A minha proposição objetiva li
vrar dos débitos fiscais e parafiScais, -bem como dos débi
tos tributários, as empresas que e5:tãõ em vias de fec-hã~ 
menta; débitos esses que, quem conhece a situação da 
empresa nacional sabe, não serão quitados. Esses débitos 
não podem ser'analisados exatamente qual a sua compo
sição. Evidentemente, a empresa que não pode quitâ-los, 
ou se tem algum recurso para quitar, procura saldar 
aqueles que constituem apropriação iridébita. Não po
dendo pagar a totalidade do recolhimento à Previdência 
Social, as empresas estão recolhendo os 8% recebidos 
dos trabalhadores. As que não tívereiir. é porque nem es
ses 8% dispõem. A quitação do Imposto de Renda des
contado, também é considerado, como bem salientou V. 
Ex•, apropriação indébita. As empl'(:sas estão procuran
do, em função da defes:i do próprio nome da emprCsa, 
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recolher essas parcelas de imposto. Mas, o que quero sa
lientar é o seguinte: em função do cálculo feito aqui an
tes, do faturamen_to de uma empresa, 82% destinam-se a 
pagamento de tributos, à comissão de venda e aos juros 
de_ desconto; essas empresas estão sendo conduzidas à fa
lência, ou à insolvência, em funçãÕ de uma política suici· 
da e criminosa que estã sendo imposta, em parte, pelo 
Governo. Como conseqüência disso, as empresas nacio
nais, principalmente as pequenas e médias, estão fechan
do__toda,s. E exeinplifiquei que em algumas cidades de 
Pernambuco, a totalidade das empresas existentes ha
viam __ encerrado .as suas atividades. _No parque têxtil, as 
grandes empresas, as maicm::s empresas do Estado, tam
bérif encerraram as suas atividades. O empresário que 
dispõe de recursos para não ir à falência, ele pára a em
presa, paga os direitos trabalhistas e fecha; e, se tem al
gum saldo, ou se depois começa a vender as máquinas, 
ele põe na poupança, passando a ser um homem abasta
do. Infelizmente essa situação não é comum para a gran
de maioria das empresas nacionais, e o que acontece é 
que elas estão fechando, Sr. Senador. Acontece, então, o 
seguinte: o que adianta o fisco e a Previdência, seja esse 
débito resultante de uma simples inadimplência, ou até 
de uma apropriação indébita? O -que adíanta- executar? 
Porque, se não recebe fecha a empresa. Porque, Senador, 
aquele empresário que deixa de recolher tributos e con
tribuições previdenciárias, sabendo que a partir da data 
_çfo não recolhimento, ele sofrerá multas que chegam até 
50% do valor, serão corrigídos monetariamente e venCe~ 
rão juros de mora que multiplicam esses impostos, ou es
ses débitos por um valor enorme. E vou dar um simples 
exemplo a V. Ex• de uma empresa cuja análise foi feita 
pé1ó Governo parã dar solução. Uma das empresas jor
nalísticas de Pernambu_co, em grande crise~ teve seus dé
bitOs levatliadoS- Porque o Gov~mo buscava uma s~
lução para atender, inclusive, aos seus operários. E 
ch~egou-se à cQnclusão de que num débito de 6 trilhões de 
cruzeiros, na realidade, a contribuição fiscal deixada de 
recolher montava !53 bilhões. Então, essa multiplicação 
ê como a da dívida externa, segundo estou ouvindo aqui 
por perto. Agora, o empresário não pá de pagar. Então, 
na crise é que se encontram grandes soluções soluções 
sociais: No momento em que as empresas não podem pa
gar, .. irãO à falência, nem recebe o fisco, nem recebe o em
pregado e a atividade econômica sof:i'e um desfalque e o 
Brasil sucateia suas fábricas, eu sugúiria uma solução de 
emergência. Agora, diz V. Ex• que esses débitos vão be
neficiar a einprê"sa, Ou vão capitalizar a empresa. Se fos
sem recursos com que o Governo entrasse, a operação 
significaria simplesmente passar na contabilidade da em
presa, do passivo exigível para o passivo não exigível que 
é Capital. A empresa não recebe um centavo, Sr. Sena
dor. No entanto, aquelas ações resultantes daquela 
transferência -do passivo exigível para o passivo não 
exigivel, essas ações passam a pertencer uma parte aos 
operários da própria Cmpres:i, e a -empresa -nâo recebeu 
nada. E a outra parte, o fundo de capitalização social, 
que vai ser distribuído por tOdos os trabalhadores, soma
do com outros recursos a que V. Exfrium poder de sínte
se tão bem defin!u. Mas queria esClarecer: nem a empre
sa recebe nada e nem procurei estudar a origem _dos débi
tos, porque esses débitos, hoje, são impagávets;-Oão po
dem ser liquidados, nem quitados e o fechamento suces
sivo das empresas está demonstrando esse fato. Agra
deço a V. Ex• a gentileza do aparte. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Eminente SenadOr, vê 
V. Ex• que tivemos o cuidado de, i~icialmente, procurar 
fazer um resumo do que V. Ex' transmitiu à Casa, aliás 
em brilhante oração, e por nós mesmos naquela ocasião 
reSsaitãda,- por uma razão muito simples, não há o que 
fugir, a empresa .. A" paga seus débitos, a empresa .. B" 
não-paga seus débitos. Há incentivo maior pára qualquer 
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empresa não pagar seus débitos do que a adoçào dessa 
solução? Por isso, fizemos a apresentação da questão, em 
termos de indagações, para não estarmos divagando 
sobre o assunto. 
--Aqui está, justamente, o Diário do Congresso que não 
me permite sair,justamente, do fulcro da idéia de V. Ex•: 

Anistia dos débitos fiscais e paraflscais das empre--... 
A medida. objetiva interromper o processo de in

solvência, que se alarga a cada dia, levando à falên
cia a estrutura produtiva do País. É uma solução de 
emergência, destinada a preservar vivas as unidades 
produtoras. 

E de ter-se em vista que os débitos fiscais e para
fiscais, além de possibilitarem uma ação executiva 
contra as empresas, tolhem-nas em sua atividade, 
uma vez que não permite a obtenção de certidões 
negativas de débitos, indispensáveis a qualquer con
trato de financiamento ou garantia. 

E mister, fambém, esclarecer-que uma ação exe
cutiva, movida c_ontra uma fábrica, determina a pe
nhora de máquinas e equipamentos, desfazendo~ lhe 
a unidade e inviabilizando, portanto, o seu reativa
mento futuro. Uma fábrica que pára dificilmente 
volta a funcionar. 

A incorporaçio, ao capital das empresas, dos débi· 
tos anistiados 

Eminente Senador, por mais magnânima que seja a 
sua idéia, isso é o maior de todos os incentivos, para que 
as diferentes empresas do Brasil procedam da maneira 
apresentada por V. Ex•, como solução para aquelas que 
estejam em dificuldades. Salvo melhor juízo, não há 
como fugir desse raciocínio, se eu não pago os débitos 
fiscais e parafiscais, e eles são, todos eles, anistiados e in· 
corporados ao capital das empresas, só um bobo não 
aplicará essa magnanimidade da lei traduzida na suges
tão de V. Ex' 

O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com muito prazer. 

O Sr. Cid Sampaio - Sr. Senador Virgílio Távora, 
meu ilustre amigo, a minha análise foi feita para salvar 
empresas nacionais que insolventes, estão fechando todo 
o dia. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA-- Parabenizamos a V. 
Ex' pela idéia. 

-0 Sr. Cid Sampaio- Este número, Sr. Senador, é 
crescente e desce a algumas centenas de milhares. A Re
ceita Federal deu uma informação, mais ou menos em 
outubro do ano passado, que existiam 280 mil empresas 
inadimplentes com o fisco Federal. Se nós analisitrmos a 
relação das empresas existentes no Brasil, as sociedades 
anônimas, isso representa mais de um terço das socieda
des anônimas existentes no --Brasil, Sr. Senador. Agora 
quando vemos essas empresas fecharem, e em Pernam
buco, eu vi, as indústrias têxteis fecharam, uma fábrica 
após a outra. Fábrica, _como por exemplo, aquela ligada 
ao Banco Nacional do Norte, que é uma das grandes po
tências bancárias em Pernambuco. Fábricas enormes! E 
sentindo que as outras estão no mesmo caminho, isto é 
uma medida de salvação! Sr Senador. É uma medida 
para evitar que a empresa nacional, em derrocada, feche. 
E só teria sentido se as outras medidas c-omplementas
sem. Eu tive o cuidado de dizer isso, porque isso não ser
viria de estímulõ, porque era correção de anomalia, cau
sada por uma própria política de governo. Esta anomalia 
está levando o País à- ruína! Então, de uma vez, o Gover
no passaria a esponja f!esles débitos, que deram origem 
na Sua própria poffiíca, salvaria a empresa nacional, mo-
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di ficaria o sistema. Porque se não o modificasse, também 
não adiantava, porque daqui a seis meses, medida anãlo
ga seria necessária. Portanto, essa medida não visa bene
ficíaT a empresa alguma. Portanto, as ações,_ nenhuma 
delas, passariam a pertencer à empresa. Todas elas pas
sariam a pertencer à força do trabalho no Brasil, sendo 
que uma parte ao empregado da própria empresa, para 
qrre ele, participando da empresa, se sentisse cc
responsável pelo sucesso, pelo seu êxito, pela sua produ
tividade. A outra parcela, para a força do trabalho do 
Brasil, a empresa não receberia prêmio algum, por ter fi
cado inadimplerlte, embora essa inadimplê.nda não Seja 
sua responsabilidade. Não recebia um centavo sequer. 
Os recursos seriain tOdos destinados à força do trabalho 
do Brasil. Eu não fiz com intenção de ajudar nenhuma 
empresa, porque essa ajuda seria evitar que ela fechasse, 
que prejudicaria igualmente o País, a força dQ trabalho, 
e o própriO- empresário, como prejUdicado pela sensação 
de atividade num setor, que é o setor industrial, que é im
portantíssimO-e indispensável paia Que -o Brasil tenha 
condições de marifer-se na atual Sítuaçào em que ele está. 
Portanto, vê V. Ex• que não fói uina benesse que fosse 
oferecida, foi uma solução de emergência para evitar que 
as fábricas fechassem sem dar a nenhum dos seus pro
prietários a menor vantagem, porque eles passariam a ter 
como sócios, no volume de 30%, os seus prOpiiOS êmpre
gados, utilizando como capital esse débito não pago, 
para a fábrica não entraria um centavo e a outra parcela 
da grande massa de trabalhadores do Brasil, que passa
riam a intregar'então o sisteina jJfodutivo, que ê a grande 
virtude desse processo. Sr. senador, eu tentei isso fazer 
quando estive no governo de Pernambuco e fundei a pri
meira fábrica estatal, em que as ações pertenciam ã co
munidade em lugar de pertencer a um capitalista. Foi 
inspirado, ou com a mesma inspir<içãO,--qUe- procurei 
agora salvar a indústria naCional a caminho da ruína e, 
ao mesmo tempo, aproveitando a crise, incorporar a 
força do trabalho no processo produtivo brasileiro, que é 
o único caminho que nós temos neste País para propicia 
a justiça social -neste momento de crise que nós atraves
samos. Muito obrigado a V, Ex~ pelo aparte. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Louvamos a eloqüên· 
cia de V. Ex•, mas parece que dois pontos capitais, aqui, -
não foram por V. Ex~ apreciados. Primeiro, o tratameri~ 
to desigual que se dá às empreSas umas que procedem 
com correção perante o fisco, por razões, a, b ou c; e ou
tras que também por razões, d ou f, não podem saldar 
seus dêbitos fiscais e- parafiscais. 

O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex• uma ligeira ob· 
servação paralela? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sim. 

O Sr. Cid Sampaio- Suponhamos que 6sSaS -duas em· 
presas representem dois indivíduos, um com desinteria e 
o outro são. Eu não ia dar um purgante ao que está são, 
porque tinha dado um purgante ao que estava com de
sinteria. O pUrgante fói pára salvar o doente, e niio se 
justificava que se desse o mesmo purgativo ao que eStãva
com saúde perfeita. Esse foi o espfritõ'do- meu pens3.meri· 
to. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Pois bem. Responde
remos logo a V. Ex• quanto ao primeiro--porifci. Qlúlnto-
ao segundo, sem sombra de dúvida, seriam· dados, sob a 
forma de ações, vamos dizer' 30% para serem aistribu(: 
das com os diferentes empregadOs -da empresa. E, se essa 
empresa, po• natureza, já não pode pagar, por ser defici
tária; comO Iria- essaempresa: pa-gar dividendos a esses 
trabalhadores? Realmente, compreendemos a preocu
pação do eminente Senador por Pernambuco quanto ao 
destino dessas empresas. Mas, a adoção dessa provídên-

cia, sem dúvida, sobre ser injusta no tratam~rrto àquelas 
que cumprir~m com as suas Obrigações para com o fisco, 
ainda seria um incentivo colossal para q_ue todo o resto 
do e~presariado, do parque industrial de uma determi
nada região procedesse de forma sem~lh_ante àquelas que 
estão inadímplentes. 

Surpreende, nessa linha, que, em nenhum momento, 
tenha o Senador Cid Sampaio colocado, entre os cri
térioS pilra seleção de empresas a serem beneficíadas, a 
questão da rentabilidade da empresa. Não seriam essas 
que deveriam ter maior apoio? Nós acreditamos que sim. 
Por. isso, não podemos concordar com a proposta do 
ilustre representante de Pernambuco. 

Por outra parte, gostaríamos de saber se o Senador 
Cid Sãmpi:lio chegou a mensurar os efeitos desta anistia 
sobre recursos da Previdência, do Tesouro Nacional, dos 
Estados e dos MunicíPiOs. -se o fCz, qual a magnitude 
desses recursos? Se significativa, como dá a entender, 
que compensação prevê o imenente Senador para essas 

-entidades públicas? Aparentemente, nenhuma. Todos 
nós sabemos que o déficit público em todos os níveis de 
GÓverno, MurÍic_ipais, Estaduais, Federal, é_ hoje unla 
das principais preOcupações nacionais: 

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não, rrobre Sena
dor. 

O Sr. Jorge Kalu e- É só para lembrar que o Go
verno Federal foi sensível a esse estado de coisa das nos
sas empresas, que sempre mereceram, de minha parte, 
todo o respeito, todo acatamento, pois acho que o capi
tal é fundamt;ntal na vida de um País. Há pouco tempo, 
foi baixado até um decreto, por sugestão do eminente 
Ministro Jarbas Passarinho, para que os débitos acumu
lados pelas empresas, com relação ao Ministério da Pre
vidência, ficaSsem isentos da correção monetária, e o 
principal se-ria acrescido apenas dos juros, para: paga
me-rito, senão me" falha a memória, em doze ou vínte e 
quatro meses; Foi uma -prova da SenS:"ibilídade do Gover
no, indo ao encontro dessas empresas que se encontram 
com o seu débito em ser. ~ essa a colaboração que eu 

--queria prestar" a V. Ex~ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Então, vê V. Ex•: 
apresentamos as nossas dúvidas sobre a justiça e sobre a 
exeqüibilfdade da medída: Pedimos a mensuração dessa 
sangria, visto que o déficit público, em Estados, Municí
pios-e União, tloje assume proporções alarmantes. 

O Sr. Cid Sampaio --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VffiGILIO TÁVORA- Ouvimos V, Ex• 

O Sr. Cid Sampaio - Eu queria fazer referência ao 
pronunciamentO de V. Ex-' e ao aparte do ilustre Senador 
Jorge Kalume. Primeíro: a PrevidênCia rião sUgeriu "iii-ar 
a correção tnonetária; _sugeriu tirar oS Tufos e à.~inulta. A 
corr~ãó mqnetária, que é o fatOr iniis importante, pre
valece. Mas eu queria esclarecer a V. Ex's que, se nós" nos 
voltássemos ... 

O- Sr. Jorge -Kãlume - De qt.i3\Quer maneirã foi um 
benefício. - -

O Sr. Cid Sampaio-,.; se nós nos voltássemos hã uns 
temp(ls passados, _quem ficasse atrasado dois ou três me
ses com o fisco ou com a Previdência seria ímediatan1en
te autuado, existiria uma cobrança executiva. Agora, 
não estão cobrando executivamente. Por quê? Será qUe o 
GOverno está fai:e-ndo 270, 280 mil empreSas em débito 
com a Previdência e como fisco federal, por que não as 
executa, meu Deus? Porque, se executasse, levaria à fa
lêricia, de uma só" vez, 280 mil empresas- isso, em ou-
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Lubro do ano passado. Então, o que acontece, Sr. Minis
tro, é que não é crédito de ninguém um pedaço de papel 
de uma empresa insolvãvel. Agora, respondendo o 
problema, ou s_eja, respondendo à argüição feita Por V. 
Ex•, ainda há poucos minutos, de que não adiantava 
nada os empregados participarem,-porquantO a empresa 
está nessa situação de desespero Sr. Ministro, es-tão to
das elas, empresas grandemente rentáveis, inclusive mul
tinacionais, como a TECL.ANOR, uma firma multina
cional fortíssima, que fechou. Esta tem recursos e pagou 
seus empregados, colocou~os na rua e talvez não tenha 
quitado ainda seus impostos. Está com débito quanto 
aos impostos e está sendo ventilada uma negociação de 
como p9derào ser pagos. Isso, uma grande empresa mul
tinacional. Imagine V. Ex'. Sr. Ministro, a grande. gama 
de empresas, médias e pequenas, espalhadas por dentro 
do Brasil? Elas não estão podendo pagar. Não adianta o 
GoverrtQ ter crédito na mão delas pois vai receber em 
prédio de fábricas e em máquinas velhas. Não sei se o 
Governo _vai pagar funcionalismo e investimentos com 
casas e máquinas velhas, ou então, com papéis de crédito 
de firmas insolventes- firmas essas que, até pouco tem
po, eram firmas rentáveis e que, se restabelecida uma or
dem ecõOômicajusta, uma política financeira e econômi
ca compatível às condições nacionais, serã restituído à 
effipresaôr'asileira a condição indispensável para que ela 
se torne uma empresa rentável, porque não é o-empre
sário qUe _estã falindo, que está chegando à insolvência, 
por sua inefiCiência ou incapacidade, porque muitos de
les representam empresas com mais de 100 anos de exis
tência. Só agora, diante da calamidade que caiu sobre 
quem trabalha e sobre todo o País, em função de uma 
política- toda ela voltada para o estrangeiro e sem ade
quação ao quadro nacional, está realmente reduzindo o 
empresário brasileiro à miséria, à pobreza e a um grupo 
de empresas insolventes e_ falidas. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sr. Sena
dor Virgílio Távora, solicito a V. Ex• que não conceda 
mais apai_te_s, po_!s o tempo de V. J?;,~. de hâ muito, já se 
t:!:igotou. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Presidente, 
eslãmos no fim de uma sessão de s_exta-feira. De maneira 
que a benevolência de V. Ex• ao apeiO que ê feito seiá 
exercitada, não tenho a menor dúvida, e demonstrada a 
esta CaSa, Porcjue ainda temos algo a acrescentar. 

Veja bem, eminente Senador, repetimos aquilo que 
afirinamos há pouco, mas vamos utilizar as palavras de 
v. Ex• 

"O FCEN - quer dizer, o Fundo de Capitali
zação da Empresa Nacional- tem, no curso do pri
meiro ano do seu funcionamento, recursos do Fun
do,- palavras de V. Ex'- que poderão ser aplica
dos para viabilizar empresas nacionais existentes, 
saneados os seus débitos onerosos em moeda estran
geira, coritrafdos até dezembro de 1983." 

Qual a empresa nacional que não procuraria lançar 
níão dessa prerrogativa? 

O Sr. Cid Sampaio - Sr. Ministro, permite uma ligei
ra intervenção? 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Eminente Senador, 
antes que V. Ex~ continue, sentimo.nos muito honrado 
em sermos tratados como Ministro. E: a sexta vez. O fo
mqs, no passado, Ministro, hoje, somos só Senador. 

O Sr. Od Sampaio- É a velha admii-açãõ ao Minis
tr-e> que faz com qUe eu repita, que eu use o título. O Go
verno Federal, sentindo o peso que representa sobre a es
trutura produtiva nacional em moeda estrangeira, bai
xou:decretos procurando resolver esse assunto e, pores
tranho que pareça, de vez em quando, surgem créditos 
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especiais que, para infelicidade de muitos, poucos têm 
conhecimento, e liqilida os seus débitos para salvar de
terminadas empresas. Agora, para a totalidade, vários 
decretos foram baixados que, a falta de implementação, 
o desejo do Gov_<;rno de resolver o problema do débito 
em dólar, o que grandes economistas têm chamado de 
"desdolarização da economia brasileira", é objetivo do 
Governo, e quando admito que o fundo de capitalização 
da empresa nacional possa, de início, resolver problema 
de débito de moedas estrangeiras em empresas ê justa
mente para evitar, porque se umas estão devendo ao fis
co outras, para pagá-lo, tomaram dólares, estão no mes
mo caminho da insolvência, ê o mesmo espírito de salvar 
uma estrutura que emprega, hoje, milhões de_]?_rasileiios 
e, mais ainda, representa atividade secundária -neste País, 
onde a relação produção-força de trabalho é tã-o maior 
na atividade secundária que na primária, que aqui per
mite que o Brasil tenha e remunere a ativíàade terciária. 
Na hora em que a produção industrial do Brasil desapa
recer, na hora em que nós voltarmos a ser um mero país 
agrícola, a estrutura terciária existente, a rede bancária, 
a rede financeira, a rede de distribuição, não vai ter 
como viver, porque não se tira de_um agricultor que pro
duz no máximo duas vezes o que ele consome, não pode 
sustentar a grande massa de trabalhadores terciários. 
Isso acontece na indústria, onde a produção de um ho
mem se eleva a dez, .cem, mil e até cinco mil vezes, con
forme o tipo de indústria, a seu consumo. Então, ele pro
duz para sustentar a grande massa que constitui a maiO
ria da população do Brasil, que trabalha no setor ter
ciário. Se nós destruirmos a indústria brasileira, se fica
rem apenas as multinacionais que mandam para fora os 
seus recursos, pagam royaltles, pagam seguros, pagam 
comissão de frete, tudo lá fOra, ilão é somente a indústria: 
secundária qUe -fenece -e desaparecerá, é a estr-utura ter
ciária que_- nãO-tem Corri O ser mantida, é a desorganização 
do País como um todo que eu temo e desejo evitã.r nas 
sugestões que fiz: Muito obrigado a V. Ex• 

O SR- VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, 
salvar a empresa nacional parece que é a preocupação de 
V. Ex• e nossa. Div"ergimos, apenas, quanto à suges_tão 
apresentada para tal fiin, Porque veja V. Ex•, máis grave 
ainda que essa não comp-ensação dC. recursos é a sangria 
adicional proposta aos cofies públicos, sa-ngria esta re
presentada por 5% não só -da- destinação àas receitas da 
União, como dos Estados e dos Municípios, cOrria tam
bém a destinação ao fundo de capitalização das empre
sas, a que nos referimos, de todas as verbas ·Orçamen
tárias, União, Estados e Municípios, preViStaS para apli
cação na expansão da economia. 
Vale dizer que, além de abrir mão de 5% de suas receitas 
tributárias, a União, os EStUdos é os Municípios não 
mais poderiam fazer qualquer investimento ria -própria 
área de infra~estrutura, PETROBRÃS, ELEtROBRÃS, 
etc, seriam as primeiras a sõfrer os efeitos de tais cortes, 
a não ser que essas fossem incluídas, também, no rol das 
empresas -a serem beneficiadas. 

O Sr. Od Sampaio - Permita-me novamente um 
aparte, nobre Senador Virgflio Távora. 

O SR. VIR GIL! O TÁVORA- Pois não! Estamos fa
lando pausadamente para darmos oportunidade aos 
apartes. 

O Sr. Cid Sampaio- Gostaria de salientar a V. EX• 
que esses recursos, hoje, por exemplo, são desviados em 
muito maior expressão dentro da ciranda fiiuinceira. 
Agora mesmo, chegou um pedido de autorização, do Po
der Executivo, para elevar a pouco mais de 60 trilhões de 
cruzeiros o débito interno, que está em torno de 22 tri
lhões de cruzeiros. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Devido à correção 
monetária. 
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O Sr. Cid Sampaio- Hoje, esse montante de quase40 
lrilhões de cruzeiros representa muito mais do que a par
cela a que me refiro, de 5% para o fundo de capitalização 
da indústria nacional. E. quando eu sugiro a adoção des
se método, é acabando com esse despautério que aí está, 
então sobrariam e existiriam recursos. Quero dizer a v: 
Ex~ que um Estado pobre como o Estado de Pernambu· 
co, quando o apanhei há cerca de 20 anos, com o seu 
funcioilalismo representando 90% da arrecadação doEs
tado, fome possível tirar 10% da arrecadação estadual, e 
fazer um fundo de capitalização do Estado, com o mes
mo destino que eu proponho hoje, destinado à popu
lação pernambucana, e construí a maior fábrica que exis
te, hoje, no Nordeste do Brasil, cujo lucro, hoje, é um or
gulho para o Estado de Pernambuco, embora os meus 

- sucessores tenham vendido essa fábrica, desrespeitando 
a propriedade da comunidade pernambucana. Todavia, 
essa forma jâ-fõi testada, Sr. Ministro, e estOu cirtO de 
que, se tivesse continuado, hoje, Pernambuco seria outro 
Estado, estari"<i em outra sítuação econômica, porquanto 
os recursos já estavam planejados e deViam financiai- um 
pólo petroquímica, naquela época em que não existia 
pólo petroquímica em lugar nenhum do Brasil. Então, 
esses recursos tirados do orçamento do Estado e empre
gados em industri_alizaçào, seriam a redenção dó -póvo, 
com C? eu espero_ que possa a vir a ser nO Brasil, a re
denção do País, tnvestindo~ através da empresa privada, 
recursos em planos pré-traçados, que seriam os planos 
prioritáriõ-s para o desenvolvimento do País . .E. isSo qUe 
e~:~ queria salientar a V. Ex•, e V. Ex• há pouco disse que 
esses planos eram bem intencionados mas, talvez, não 
bem adeqUados. E, eu gostaria que V. Ex•, ou que o Par
tido de V. Ex' apresentasse planos senielhantes nos seus 
objetivos, que ~u estava disposto a apoiá-los com todo o 
meu entuSiasmo. 

Q SR. VIRGILIO TÁVORA -Agradecemos o apar
te de V. Ex•, Senador Cid Sampaio, mas, permita dizer, o 
que aqui enunciamos não foi contestado senão em parte. 
V. Ex• constitui três fundos- por isso trouxemos o dis
c.urs_o_de. V. Ex' e anotações nossas ao lado ~ em que 
atribui, para criação dos mesmos, fundo d_e Capíi.ali
zação SOcial, Fundo de Capitalização das Empresas e o 
Fundo de Participação dos Empregos no Capital das 
Empresas, - veja, bem; os débitos fiscais e p<irafiscã.is 
anistiados, já Tiliamos; 75% das ações das empresas esta· 
tais; 5% da Receita Tributária Nacional; os recursos do 
PISe do PASEP; e, as verbas orçamentárias previstas es
pecicialmente para expansão da economia. 

V. Ex• se referiu aos 5% da receita tributária, e dire
mos, se V. Ex• nos apresentar municípios, inclusive do 
seu próprio Estado qUe possam fazer essa destinação em 
número superior à metade do que atualmente nas terras 
pernambucanas, V. Ex• já deve se considerar feliz porque 
tem Um Estado que possui municípios em situações espe
ciais. O que eXiste são Estados e municípios, no interior 
deste País, que não Podem nem arcar, por sua receita tri
butária, com os encargo_s do pagamento de pessoal; já 
não fálamos nos encargos de custeio. 

O Sr. Cid Sampaio - V. Ex• permite, ainda, uma pe
quena intervenção, desde que estamos fazendo quase que 
uma conversa. analísando problemas, o que acho ser
mais construtivos. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Pois não. 

O Sr. Cid Sampaio- Quero lembrar a V. Ex~ que 
numa Comissão aberta, no Congresso Nacional, para 
an:aTisar o -problema da dis"tribuiçã() de receita, no País, 
essa Comissão verificou e constatou que, antes da políti
ca do atu-al Governo, os municípios recebiam, na sua to
talidade, 14% da Receita Federal, e que passaram a rece· 
bcr 2% da Receita Federal. Os Estados, no seu conjunto, 
recebiam, amai!; do que a Receita Federal, se não me fa· 
lha a memória, 8%. E depois das medidas, da centrali-
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zação administrativa feita pelo a tua! Governo, esses Es
tados passaram a receber 60% da Receita Federal. Por
tanto, essa crise em _que se encontram os Estados e mu
nicípios decorre uma centraliZação que os esvaziou fi
nanceiramente. E quando eu proponho medidas àe sal
vação nacional, eu proponho, simultaneamente, a mu
dança da política econômica e fínanceira adotada pelo 
Governo. E quero dizer mais a V. Ex•. Não há município 
nem há Estado, no Brasil, que não destine a aplicações 
em investimentos 5% da sua receita. E se essa destinação 
fosse feita através do desenvolvimento da atividade pro
dutiva, fortalecendo a empresa nacional, tenho a certeza, 
Sr. Senador, de que essa destinação seria mais patriótica 
e mais construtiva, porque ao mesmo tempo em que 
crescia a estrutura de produção assegurava, para as ge
rações futuras, o emprego, a participação na riqueza 
crescente; porque toda a despesa que é feita em uma em~ 
presa produtiva, ela reproduz e recupera, quando a polí
tica do governo do país onde esses fatos ocorrem, real
mente, procura desenvolver a ajudar o povo com um to
do, a nação <:_orno um todo, a crescer e a enriquecer. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos a expla
nação feita por V. Ex• Mas, vamos repetir, rebus sic stan~ 
tibus, no momento nós temos uma determinada distri
bu.ição de renda, boa ou má é ela que existe. Se dessa dis
tribuição_- vamos repetir, estão aqui representantes dos 
Estados mais diversos- se dessa receita tributária tira
mos destinado a esse fundo, 5%, se ainda mais a esse fun
do destinamos as verbas orçamentárias previstas espe
cialmente para a expansão da economia, se isso fazemos 
realmente despojamos Estados e municípios praticamen
te de tudo. 

Se, hoje em dia, a maioria dos Estados, para seus in
vestimentos,_se_socorre do Governo Federal, como ainda 
retirar deles aquelas verbas destinadas à expansão da 
economia? 

b uma crítica que fazemos e que gostaríamos, ver de
pois, ver ela respondida pelo eminente Senador por PeJ
nambllco. 

E a PETROBRÁS, a ELETROBRÁS e a Vale do Rio 
Doce estariam a sofrer os efeitos desse corte e não seriam 
incluídas entre as empresas a serem beneficiadas? 

São exemplos que demos e outra interrogação que fa
zemos. 

Se as empresas estatais federais fizessem parte do uni
verso das empresas a serem beneficiadas, haveria, no es
quema proposto, outra séria restrição. É que sabendo a 
colocação desses recursos, a Conselhos Estatais, não po
deriam esses Conselhos cuidar de aplicações intra
regionáis"C5U nacionais. Isso está claro. 

Com todas essas complicações, não seria mais simples 
e eficaz- e Vamos atender ao pregão de V. Ex• em outra 
sessão, já que abusamos, da bondade do )r. Presidente, 
cuja generosidade, mais uma vez, aqui proclamamos -
cuidarmos apenas da fortificação do mercado de capi
tais, aumentando, assim, haja grande interferência do 
Governo do domínio econômico? Essa era a pergunta 
que fazemos, quando finalizamos a primeira parte da in
tervenção, com que prometemos, quando do discurso do 
eminente Senador por Pernambuco, dar resposta às suas 
formulações, que, malgrado as restrições que a ela fize~ 
mos, reconhecemos, de público, serem brilhantes, mas 
que no momento não podem ter a acolhida ... 

O Sr. Cid S8mpaio- V. Ex' me permite "responder-ao 
que indagou e pediu resposta? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Pois não. Estamos 
aqui para isso. 

O Sr. Cid Sampaio- Sr. Senador, a primeira pergun
t~_seria de como s_e poderia falar, agora, em tirar alguma 
rcceit<:~ dos Estados, quando os Estados estão carentes. 
Qra, eu admiti que essa política havia de ser feita, simul
taneamente, com a mudança da política federal. E como 
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as imagens esclarecem mclhor, a interpretação que está 
dando V. Ex~ é que, analisando as vestimentas de uma 
pessoa, eu dissesse: é preciso, neste clima- suponhamos 
que--o-clima fosse frio- botar um Sr. Senador. E um 
pafs onde o interesse interno seja maior do que a ligação 
com banqueiros intei"n:icionais; é um país onde flôs não 
assistamos uma Ferrovia do Aço gastar trilhões, um 
país; carente co-mo -o nosso, onde assistimos 
multiplicarem-se aeroportos supersónicos, onde nós as~ 
sistimos serem feitas grandes perimetrais, como a Tran~ 
samazônica, ainda hoje quase fechada, e ainda uma ou~ 
tra paralela, a Perimetral Norte; ter-se feito -uina estrã.da 
turística, li8ando o Rio de Janeiro a Santos, gastand6-se, 
nessa estrada, segundo dados publicados em urria revista 
econômica brasiletra, dez vezes mais do que se gastou na 
Transamazônica. Portanto, esses fatos e esses desperdí· 
cios é que despiram o povo braSileiro. E quando eu peço 
paru o povo brasileiro um tipo de paletó de calça, é ad
mitindo que este povo niio continue nu; não continue sU
jeito.a uma política espoliativa que, nesses últimos anos, 
trouxe, talvez, esse movimento mais bonito da nossa_ 
História: um povo fam-into, um povo desesperado vir or
deirumetlte à praça pública manifestar, num ild-vérOió, 
que ele queria n_ã_O--_só, com esse advérbio, simbolizar 
eleição, que, realmente, sozinha, nada significa para o 
povo. Esse "JÁ" signTfiCa",-dê~nos- aroUpa-àe-Q.ue nos 
despiram, dé-nos_a comida que fez a nossa fome, dê-nos 
o direito de nós mesmo construirmos o País, e não espe
rar que um benevolente, um César todo-poderoso, anis
ciente quase, chame a si o direito de dirigir e impor a sUa 
direçào a um povo que empobrece a cada dia. Eram estas 
as respostas às ultimas perguntas feitas por V. Ex•. Mui
to obrigudo. 

O SR. V[RGILI TÁVORA- Eloqüente! não resta 
dúvida, eminente Senador, mas realmente não respon
deu às proposições que aqui apresentamos. V. Ex~ diz 
que essas são proposiçõe.~ feitas priri.t -um País comc,-ele 
deveriu ser. Nós apresentamos o País da realidade, que 
os Srs. tanto por ele se batem, tanto aqui é ele citado. E, 
dentro dessa realidade, é que as medidas, eminente SenaM 
dor, teriam que ser arrresentadas e realmente implanta
das. 

Agrade_ceríamos bastant!! que o emmente Senador 
Hélio .Guciros fizesse uso do microfone, porque embora 
tenhamos um ótiinO aparelho auditivo, não ficaria regis
trada a sua upreciaçào para a Taquigrafia. 

O Sr. Hélio Guelras- Acudo prazeiros·amente ao pre
güo de V. Ex•, com muita satisfaçãõ: APenas, eu achava 
que V. Ex' estava tendo um diálogo da mais alta compe
tCnda e qualidade com o Senador Cid Sampaio e, por
tanto, eu e.~tava plenamente dispensado de intervir com a 
minha modestu colaboração. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O que nos daria um 
despmzer muito grande. 

O Sr. Hélio Gueiros- O que eu estava falando baixi
nho aqui, .. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Não tào baixinho, 
que ouvimos de_ cá. 

O Sr. Hélio Gueiros - ... quando o Senador Cid Sam
paio relutava uma série de desperdícios na aplicação dos 
dinheiros públicos no Brasil, era que eu gostaria de 
lembrm a S. Ex• aqueles casos que envolvem essa- va
mos dizer assim corrupção velada: o caso da COROA
BRASTEL, com 400 bilhões; o caso da CAPEM!, com 
100 milhões de dólares; é o caso das POLONETAS, com 
I bilhão e 200 milhões de dólares; é o caso do BNCC e é 
o caso ugora, de hoje, ·nobre Senador Virgflio Távora, da 
ECONOMISA que, juii.tãndo os depósitos falsos e ou~ 
tras coisas que os jornais- citam, atinge a 400 bilhões de 
cruzeiros. Ent~o. verificil V, Ex• o malbaratamento dos 
dinheiros públicos, porque imediatamente após a decla-
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ração da falência ou da díssolução dessas sociedades, o 
Governo diz que vai honrar os compromissos. 

O SR. VIRG[LIO"TÁVORA- E V. Ex• achava que 
ele não deveria honrai os compromissos 'com os dePosi
tantes? 

O Sr. Hélio Gueiros- Então, se V. Ex• acha que o_ 
GovernO deve se sacrificar para salvar a poupança do 
povo brasileiro, poi' que V. Ex' também não admite que 
o Governo e a União devem se sacrificar para salvar o 
médio e o pequeno empresariado brasileiro? Alguém, 
noOre Senador, tem que pagar pelo sacrificio. V. Ex.• só 
fez contestar o que o nobre_Senad_or Cid Sa,mpaio apre
sentou como sugestão, mas há que ler uma solução. O 
que não se pode é admitír -Cfue-as empresas brasileiras 
vão à lalência, à bãnc<i.rrota, e o Governo pretenda en
contrar um projeto de solução, um remédio, sem sacrifi
car alguma coisa. Claro que afguém vai pagart Mas se 
em outros casos, o Governo encontra justificativa- para 
pagar irregularidades e até desonestidade de alguém, não 
há põ-rquê também o Governo não ter boa-vontade, 
nobre _Senador Virgílio Távora, para safvar desta si

-tuação-de falência, de insolvência, como bem- retratou o 
Senad_or Cid Sampaio, uma série enorme de empresas 
brasileiras. O Senador Cid Sampaio chegou aO detalhe 
de dar número: devedoras do Fisco são duzentas e oitenM 
ta mil empresas brasileiras, salientando que elas repre
sentam um terço das sociedades anônimas nci Brasil. Se
rá qü.e isso não é u01 verdadeiro estado de emerg_ênci? a 
exigir, isso sim, verdadeiras_ medidas de emergência? ~ 
essa a observação que eu, à_boca pequena, estava fazen
do aqui, porque acho .. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Ê que agora temos· o 
prazer de recolher. 

O Sr. Hélio Gueiros- ... que foi do mais alto nível, da 
mais alta competência, o diálogo de V. Ex' .com o nobre: 
Senador Cid Sampaio. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Agradecemos as pala
vras do eminente Senador Hélio Queiras e queremos di
zer que não mudamos de opinião desde_ o início da nos~a 
_oraçlío ~m que, justamente para intróito do que iríamOs 
aqui afirmar, deixamos constatada a validade da contri
buição. Nào viemos aqui com o propósito de aniquilar 
ou procurar contestar, em todos os seus itens, as decla
rações, as sugestões do emi11__ente Senador por Pernam
buco. O _que achamos, o que dissemos, o que vemos jus
tamente é __ que dúvidas estavam aqui lançadas ao tabla
do; perguntas eram feitas e, ao mesmo tempo, determi
nadas restrições à proposição, também eram apresenta
das. E essas restrições, e essas_ dúvidas, para serem con
testadas, precisam ser analisadas com vagar pelo emi
nente Senador, como o fizemos Com as stfas proposições, 
para dePois poder realmente, não_ em termo~ emocionais, 
mas em termos de análise crítica, de análise fria, procu
rarmos uma solução para este problema. 

Contando com a boa vont.ade da_Liderança da Mesa, 
propomo-nos, em sessão ulterior, apreciarmos os outros 
aspectos do pronunciamento de S. Ex_•, e faZemoS votos 
para que deste debate, soluções promanem que possam 
realmente nos levar a um êxito fe[j~_ naquilo que pensa
mos ser b interesse da Nação brasileira, o interesse da 
nossa economia. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 7-5-84 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS --CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) --=-. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Bmsil- este Pais continental é exuberl!nte nos três 
reinos da natureza: vegetal, animal e mineral, acreScidos 
de uma potamografia, também exuberante. 
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Imensas florestas ensombreiam toda a região amazó
nica e Centro Oeste, já não mais acontecendo o mesmo _ 
com a floresta atlântica, quase toda devastada pelo 
braço do homem, desde os albores do descobrim_e_nto. 

Incrimina-se o pólo açucareiro, como a cauSa Princi
pal do desmatamento, que daria lugar ao plantio da 
cana-de-açúcar, a primeira fonte de riqueza do País, que 
marcou época em sua história,. com os ricos Senhores de 
Engenho. 

O produto exportado para a Europa, superou a ma
deira exportada, outra grande causa no despovoamento 
florestal da região litorânea. 

Sobreveio depois, o pólo coureiro, com o abate de 
gado para a fabricação de diferentes utensílios que eram 
exportados juntamente, com as peles curtidas, à maneira 
da época. 

Posteriormente, surgiu o pólo da cotonicultura, 
sob~saindo-se o_ algodão, arbóreo, de ftbra longa, ain
da hoje, o preferido para exportação, se bem que, a espé
cie herbácea, tenha também um bom mercado, sendo a 
mais plantada pelos agricultores, por ser de rápida flo
ração, e, por conseguinte, oferecendo colheita do produ
tO, no- mesmõ ano em que é plantado. 

Os minérios nobres, existem em abundância no terri
tórío naCional, sem uma exploração racional - Serra 
Pelada- apenas-um "exemplo, se bem, que se não deva 
penalizar os garimpeiros e sim oferecer-lhes proteção e 
condições de -Venda do produto garimpado. 

As esmeraldas afloram no subsolo baiano e em outras 
partes do nosso território. 

O ferro, o cobre, o manganês, ao lado d_o ouro, consti
tuem a riqueza maior de Carajás. 

O urâi'lio;- em ltataia; no Ceará, poderá se tornar a 
maior mina do mundo, pelo que demonstram as pesqui· 
sas até agora levadas a efeito. 

O carvão _aflora nas terras gaúchas e catarinenses, es
perando uma tecnologia que lhes proporcione melhor 
qualidade_ para exportação. 

O aço tem se Constituído uma fonte de renda para a 
Nação, se bem que a ferrovia que recebeu o seu nome, 
venha sendo um sorvedouro de nossas divisas! Tl!do is
to, é o Brasil 1 

Há poucos dias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma 
publicação norte-americana assinalava, conforme H num 
jornal de Fortale'!:a, "que as vastas pastagens do Brasil 
Central, de Mato Grosso e da Bacia Amazónica, tornam 
provável que o Brasil venha a ser o maior produtor de 
gado n<? mun_do, num período relativamente curto, para 
a seguir dar o pensamento de Técnicos da FAO, que 
acreditam, num período de 7 a to aÍlos o Brasil possa an
gariar cerca de 800 milhões de dólares por ano, só na ex
portação de carne, passando esse produto ao primeiro 
ou segundo lugar, na lista das exportações brasileiras. 

Constatamos que as previsões do Orgão Internacional 
se, suscetíveis de erro, nos levam a crer numa boa faixa 
de positividade, desde que se cuide bem dos rebanhos, 
combatendo-se as zoonoses, por acaso, endêmicas nas 
regiões reservadas à pecuária. 

Esta, uma vez bem tratada, tornar-se-â numa força 
motriz estável, impulsionadora da economia regional. 

. Há mesmo quem faça opção, de ao invés de implantar 
um projeto Oe colonização ao longo da Transamazônica, 
com camponeses trazidos do Nordeste, e de outras par
tes do País, preferivelmente, será o incentivo aos gr.àndes 
projetas Pe fazendas de gado, com rentabilidade assegu
rada, em tempo razoavelmente curto, sem o esbanjamen
to de recursos, de maneira subrepticia, Comó ria maioria 
das vezes acontece, envolvendo os tais projetóS de colo
nização. 

~certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a idéia 
central do projeto "PoJo Amazónico", lançado em 1974 
pelo Governo Geise\, abria perspectiva não só para a pe
cuária, como ainda para outras atividades na região, 
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destacando-se a mineração e a extração da madeira, se 
bem que alguns incovenientes de tal colonização, logo se 
sobressairam e foram comentados por Shelton Davis, em 
•• As Vítimas do Milagre;" que, abordando o palpitante 
assunto, assim se expressou;_ "as_ fazendas_ d_e gado que 
exigem grandes terras, afetaram várias tribo_s indjge:na_s 
que viviam em Barra do Garça e Luciana. Na rne_dida 
que a pata do boi avançava em terras do Parque Nacio
nal do Xingu, amiudavam-se os conflitos Cntr~ os índios_ 
e os fazendeiros". 

Como se depreende, há faltado, através dos tempos, 
uma racional demarcação de terras nas áreas indígenas. 

Agora mesmo, está o governo a braços, através da 
FUNAI, com o p~oblema que envolve os índios Txucar
ramães e fazendeiros. 

Sente-se, na verdade, que os nossos indígenas tangidos 
para fora das terras onde;:: sç_mpre viveram passaram a ser 
pareas viandejos, assim -descritos por um clérigo: ... sem 
assistência concreta e regUlar, e sem terras bem defini
das, essas pessoas, chegaram nas estradas, parando ca
minhões e ônibus _e mendigando comida". 

A FUNAI, pelo que se sente, tem sido negligente,na 
maneira de encarar o direito -à--propriedade, dos nossos 
aculturados índios. 

Não sei se é boa coisa esse órgão público ser dirigido 
por pessoas, que não aquelas que se dedicam ao estudo 
da sertania brasileira, a sua gente, os seus hábitos -e- co_s
tumes, a sua alimentação e o medo_ de convivêncía com 
as comunidades indigenas. 

A FUNAI deveria ser Sediada mais próxiiria-dessas co
munidades, evitando com isto o peregrinar constante-dos 
índios em demanda à Cãpifal da República. 

Uma cidade do Centro-Oeste, bem que poderia sediar 
a FUNAI, com reais vantagens para o governo e para os 
silvícolas, sem obrigar-lhes, assim, virem de tão longe, 
para reivindicar os seus direitos junto às autoridades fe
derais. 

Sr. Presidente,_ DNOCS e Sut>ENE estão sediadas 
exatamente, na região.-problema, que é o N ardeste brasi
leiro. 

Há pouco, lembrava o Senador Fábio Lucena, tam
bém, a permanência de um órgão bancário estar em 
Brasília, ao invés de estar na Amilzônia o Banco ·da 
Amazônia. 

A própria FUNAI tem competência legarpara repre
sentar o Governo no atendimento ao índio~ Paia isto ela 
foi criada, no estilo de Fundação, -para melhor d6>empe
nhar as atividades que lhe são inerentes. 

PÓsso estar errado nos meus modestos conceitos, maS, 
o bom senso hã de me dar razão em pensar ao contrário 
dos que pensam ser a Capital da República o lugar ideal 
para localizar a FUNAI. 

Ela sendo mais presente, pela proximidade com asco
munidades indígenas, esses problemas de demarcação 
das terras, não tomariam o aspecto_de guerra, de inusita
da beligerância entre índios e fazendeiros. 

Sr:_ Presidente, vimos chegar a Brasília, aquela carava
na de silvícolas, os caciques da Nação Txuca.rramães e_ 
foram estar com S. Ex• o Ministro do Interior Mãrio An.::-. 
dreazza para um entendimento, e, por sorte, chegaram a 
um feliz acordo de 15 léguas de largura por 75 quilóme
tros de comprimento, e mais.. uma faixa de terra que, des
de muito tempo, era tida como terra sagrada para os 
indígenas. 

Desde que se_ lhes dê o _que é _justo_ e_ ao fazendeiro, o 
que lhe for de direito, acabada estã a intranqUilidade en
tre os grupos beligerantes. 

Atente o governo para a gravidade do problema que 
vem causando o ir e vir de modestas populações que ha-
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bitam as margeris do Xingu, e a solução não poderá ser 
outra senão a justa distribuição das terras! ora em litigio: 
e, compete a FUNAI fazê-la, respeitados os direitos por 
lei assegurados, sem quaisquer discriminações. 

Já está em tempo de resolver, de uma vez por todas, a 
cronicidade desses desentendimentos entre índios e abas
tados fazendeiros, não só no Parque Nacional Indígena 
do Xingu, mas onde eles existirem. 

O Sr. Hélio Guelros- V. Ex• me permite? 

O SR. ALMJR PINTO - Pois não. 

O Sr. Hélio Guelros- Nobre Senador Alffiir Pinto, V. 
Ex~ está certo em reivindicar, para a direção da FUN AI, 
a presença de um sertanista ou um antropólogo, um ho
mem de ciência, que esteja ligado ao problema indígena 
no Brasil. E, somente agora, com esse episódio aconteci
do lá no Xingu, é que eu acho que o povo brasileiro teve 
a oportunidade de tomar conhecimento da pessoa do 
Presidente da FUNAI, que apareceu na televisão. E, 
francamente, nobre Senador Almir Pinto, pareceu-me 
um grande bossal. Ele simplesmente disse;. "Não resolvo 
sob pressão!" Isso não é atitude, nobre Senador Almir 
Pinto, nem de se tratar com branco, nem de se tratar com 
índio. Mas, era esse o tipO de pessoa que o GoverrlO .co
locou na FUNAI. É claro que, com_uma pessoa dessa 
natureza à frente da FUNAI, não se ía chegar nunca a 
uma solução. Mas, note V. Ex.f, nobre Senador Almir 
Pinto, que, para ·se chegar a uma solução razOáVel, foi 
preciso os índios tentarem fazer juStiça com as próprias 
mãos. Eles tiveram que manter presos os reféns, lá nas 
suas tabas, para que o Governo cOncordasse em retirar 
esse Presidente, que não se dignava a discutir com índio. 
Se um Presidente da FUNAI se recusa a discutir com os 
índios, quem ê que vai discutir? Então, é um elemento to
talmente inadequado, é- inconveniente a presença dele. E 
V. Ex• faz bem quando reclama que, para tá, sejam man
dadas pessoaS adequadas e competentes. Eu só quero
discordar de V._Ex~ quando,jã no final, V. Ex• diz que a 
solução ê se dar ao índio o que ele está querendo. Acho 
que nós não estamos dando ao índio. O indio é anterior a 
nós. O índio brasileiro é que era o dono de todo esse ter
ritório irrienso e nós é que fomos, pouco a pouco, nos 
-apossando desse território e, hoje, não queremos nem 
dar a eles_o direito de ficarem dentro de uma pequena re
serva. Era só essa a colocação que eU-desejava fazer, mas 
conCordando com a tese de V. Ex• d~ s~_colocar homens_ 
certos em lugares certos, especialmente, no caso da FU
NAI. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre colega Senador 
Hélio Gueiros, na verdade, o que me levou a escrever 
este pequeno discurso sobre o problema do índio e da 
PUNA I foi exatamente aquilo que venho assistindo des· 
de que aqui cheguei e passei a freqüentar a Casa do Cea
rá que hospedava os índios, isso há 13 anos, em convênio 
com a FUNAI. Vez por outra, a FUNAI atrasava o pa
gamento. Eu mesmo fui, por umas duas vezes, a aquela 
repartição, solicitar o pagamento do que lhe era-devido, 
ist0-p0l-ciue-i1ínguém pode-e-Star comprando fiado e-haVia 
essa denl.ora, óo pagamentO. Fimilmente, quando che
gou o fim do último convêilio, nós não renovamos mais 
o convênio, para evitar incompreensões e aborrecimen
tos. 

Quanto a questão semântica, em relação dar ao índio, 
- na verdade, V. Ex• tem razão, porque o índio-chegou an

teS de nós. A palavra dar o que de direito, compreende-se 
bem, pelo fato de haverem tomado ao indígena, o que 
era propriedade sua! O índio foi o elemento encontrado 
pelos nossos descobridores e estã no cerne dã nossa raça, 
da nossa formação. Essa é que é a grande realidade. 
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Hoje, qUando o nobre colega Jorge Kalume. falava 
sobre o dia das C?municações e que lembrava a figura do 
Marechal RondÕ-n, aquele hÕffiem que se dedicou de cor
po e alma à vida da nossa. sertânia, procurando levar as 
comunicações aos mais longínquos e remotos rincões 
deste País, eu estava ligando ul!la coisa com a outra: por 
que não se entrega, a FUNAI a um home, discípulo de 
Rondon, que conheça aquelas regiões tão distantes de 
Brasilia? E por que o próprio órgão público federal não C 
se.diado no Centro-Oeste, para evitar esse vaivém dos 
pobres índios aculturados, evitando que venham fiear à 
bcira das estradas a pedir carona no ônibus, no cami
nhão, se atritando com populações que se lhe parecem 
hostiS? 

Por conseguinte, agradeço o aparte de V. Ex• e acho 
que me apressei em fazer esse pronunciamento. Sei que 
não terá nenhuma importância, porque creio que, a esta 
altura, quem sabe, jã até esteja escolhido o nome do fu
turo Presidente da FUNAI. Mas, permita Deus que a es
colha recaía num cidadão que, na verdade, tenha capaci
dade e conhecimento necessãrios para administrar este 
órgão, para mim, de capital importâncía para a adminis
tração nacional. Um homem, um sertanista que conheça 
o problema e ofereça-lhe sempre razoáveis soluções~ 
(Muito bem!) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 
3•Reuniilo (extraordinária), realizada 

em 26 de abril de 1984. 

Ãs onze horas do dia vinte e seis de abril de mil nove
centos e oitenta e qu-atro, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do 
Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Marco Maciel, Pedro Simon, Salda
nha Derzi, Lourival Baptista, Octávio Cardoso, João 
Calmon e Amaral Peixoto, reúne-se extraordinaríanlente 
a _Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dinarte Mariz, Roberto Campos, 
VirgíliO Távora, Enéas Faria, Severo Gomes, Itamar 
Franco e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da_r_~união anterior, que é dada por aprovada. Prosse
guindo, Sua Excelência determina que a reunião torne-se 
secreta, para deliberar sobre a Mensagem n~ 63, de 1984, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do .Senado Federal, a escolha do Senhor Ovídio de 
Andrade Mello, Embaixador do Brasil na Jamaica, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador, do 
Brasil junto ao Gov_erno de Belize. Relator: Senador Oc
távio Cardoso. Reaberta a reunião em carãter público, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Pedro Simon, que emite parecer favorável ao Projet_o_de 
Decreto Legislativo n'i' 27, de 1983, que "aprova o texto 
da Convenção Judiciária em Matéria Civil, Comercial, 
Trabalhista e Administrativa, assinada em Paris, a 30 de 
jaqeiro de 1_981, pelos Governos da República Federati
va -do_ Brasil e -da República Francesa". Apresentado o 
parecer e não havendo quem queira usar da palavra para 
discuti-lo, é o mesmo submetido à votação, sendo apro
vado_ por unanimidade. A seguir, o Senhor PresideJ:?-te 
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi, 
que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara 
n'i' 27, de 1984, que "institui o "Dia da solidariedade ao 
povo Libanês e dá outras providências". Apresentado o 
parecer e não havendo quem queira usar da palavra para 



1100 Quarta-feira- 9 

disCuti-lo é o mesmo submetidO à votação, serido apro
vado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor 
Senador Saldanha Derzi, emite PareCer tãVoráVel ao Pro
jeto de Decreto Legislativo n'i' 34, de 1983, que "aprova o 
texto do Protocolo de 1978, relativo à ConVenção Inter
nacional para Salvaguardà da Vida Hurilarlã no M-ar, de 
1974, concluído em Londres a 17 de fevereiro de 1978". 
Apresentado o parecer e não havendo quem queira usar 
da palavra para discuti-lo, é o mesmo submetido à vo
tação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo 
os trabalhos, o Senhor Presidente solicita ao SCnhor Se-
nador Pedro Simon, que proceda a leitura do parecer da 
lavra do Senhor Senador Itamar Franco, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo n'i' 02, de 1984, que "aprova o tex
to da Emenda c!o Artigo XXI da Coilvenção sobre oCo
mércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Sel
vagens em Perigo de Extinção de 1973, aprovado pela 
Olnfe"rêl:idaCias Partes, C:m Reuniãõ extraordinária rea
lizada em Gaborone, em 20 de abril de 1983". Com a pa-
lavra, Sua Excelência lê o parecer, que conclui, por soli
citar audiência ao Poder ExecUtivO: Nào .. hâveildo--dís
cussão, é o mesrilo submCtido à votação, SeiJdo aprovado 
por unanimidade. Face a ausência do Senhor Senador 
Severo Gomes, o Senhor Presidente determina o adia
mento na apreciação dQ Projeto de Lei do SenadO ill' 40, 
de 1980, do qual Sua Excelência é relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata que, lida e- aprovada-: será 
assinada pelo Setihot Presidente. - - -

Lufz Viana. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

5' Reunião, realizada em 
04 de abril de 1984 

Às dez horas do dia quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senad_ores Ro
berto CampoS, Presidente, Luiz Cavalcante, Jorge Kalu
me, João Castelo, Fábio Lucena, Severo Gomes, Benedi
to Ferreira, Marco Maciel, Virgílio Tãvora, João Lobo, 
Fernando Henrique Cardoso, Marcondes_Gadelha, Car
los Chiarelli, Mário Maia, José Fragelli, José Lins e os 
Srs. Deputados Odilon Salmo ria, Cristina Tavares, José 
Jorge, Salles Leite e Fernando Santana, reúne-se a Co
missão de Econo-mi~ -Registra-se,' também, a presença 
do Exmo. Sr. Embaixador da Colômbia, rio Brasil. A 
presente reunião destina-se a ouvii a palestra do E~o. 
Sr. Ministro Danilo Venturini, Secretãrio~GCral do Con
selho de Segurança Nacional, convidado por este órgão 
técnico para o ciclo de palestras sobre Informática, que 
aborda o tema "A política adotada pelo G-overnõ no se
to r de Informática". ARtes âe conceder a pàlavra ao Sr. 
Minisfro Venturini, o Sr~ Pre5idente convida o Sr. Sena
dor Luiz Cãvalcailte para presidir a reunião, pois deseja 
interpelar o conferencista na qualidade de membro da 
ComisSão. CoM a palavra, -O Sr. Secretârio~Geral do 
CSN desenvolve o seu pronunciamento, sendo ao térmi~ 
no interpelado pelos Srs. Senadores Robl:rto Campos, 
Fábio Lucena, Carlos Chiarelli, Severo Gomes, Marcon
des Gadelha, Marco Maciel, Luiz Cavalcante, e pelos 
Srs. Deputados Salles Leite e Cristina Tavares: A sCguir, 
o Sr. Senador Luiz Cavalcante faz retornar aO-S~SCila
dor Roberto Campos, a direçãO dos trabitlhos. Para con
cluir, o Sr. P-residente agradece a presença do Sr. Minis
tro Danilo Venturini e determina que as notas taquigrá
fiCaS-tào logo 1rad_UZidas sejam anexadas à presente Ata. 
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavran
do eu, Franciscá tJuilherme -T. -Ribeiro, AssiStente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

.AiiEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ECONOMIA REAUZADA EM 04 DE 
ABRIL DE 1984, QUE SE. PUBLICA, DEVIDA
MENTE AUTORJZADA PELO SR PRESIDEN
TE. 

- INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÃFlCO-

PRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAM
POS 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR SEVERO 
GOMES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
REUNIÃO EM 04 DE ABRIL DE 1984 
ÀS lO HORAS E 15 MINVTOS 
DEPOENTE: MINISTRO DANlLO VENTU-

RINI 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Estâ 
aberta a reunião. 

Excelentlssimo Sr. Ministro Danilo Venturíni, Srs,Se
nadores, minhas Sr'-s, meus Srs., estamos, mais uma vez, 
reunidos neste cenãculo, para debater o problema da 
política naciorial da informática. 

É para mim um prazer especial acolhê-lo aqui, pois so~ 
mos conhecidos de antigas paranças e andanças, tendo 
traballhadojuntos_ao tempo do Governo CaStello Branw 
co. Sempre admirei a enorme capacidade de trabalho e 
devoção patriótica do Ministro Dãnilo Venturini. Àque
la ocasião, parecia termos_ total identidade ideológica. 
Ao longo dos anos nossas apreciações de vârios proble
mas divergiram. Mas são divergências metodológicas. 
Hã um vfcio no Brasil de se considerar diferenças de mé
todo como diferenças de fins. O objetivo de todos nós é o 
desenvolvimento industrial mais rãpido possível do Bra
sil a um custo social tão baixo quanto possível. A escolha 
dos meios varia. Alguns meios são mais e outros menos 
efic1enles.- Pode-se disputar sobre os meios, mas a nin
guém é lícito duVidar do patriotismo de outrem. Certa
mente que as soluções propostas pelo Ministro Danilo 
Venturini são patrióticas. Ceitame_nte que as propostas 

_que vou fazer são também patrióticas. Nem V. Ex~ tem o 
monopólio da verdade, nem eu o tenho também. Nem V. 
Ex' tem o monopólio do patriotismo, nem ou o tenho 
tampouco. Essa plataforma comum de igualdade ética, 
digamos, é que nos permite uma discussão franca e desi

_ilibida. Uma discussão que fere muito mais luz do que 
calor, certamente com vantagens para o esclarecimento 
desse crucial problema. 

Antes de iniciar a reunião gostaria de consultar os 
membros da Comissão sobre a rotina de nosso procedi
mento doravante. Estas audiências têm despertado gran
de interesse. São numerosos os inscritos e nUmerosas as 
reuniões e isso, por assim dizer, tem interferido um pou
co no funcionamento da Comissão, em sua rotina nor
mal. Consultaria a Comissão- não é coisa p!iia ser de
cidida já- se não valeria a pena criarmos um Subcomitê 
de Tecnologia com um número restrito de membros, que 
se reunissê para completar o ciclo de audiências. Isso po
deria s__er feito, digamos, às terças-feiras, à tarde, e conti
nuaríamos com a sessão normal da Comissão de Econo
mia, para tratarmos da pauta, às quartas~feiras. É ape
nas uma idéia que lanço para conSideração futura. 

Passo a palavra ao Excelentíssimo Sr. MinistrO Danilo 
Venturlni. 

O SR. DA NILO VENTURINI- Excelentíssimo Sr. 
=senador Roberto Campos; ni~eu- Ca.ro aniigo e mui digno 
Presidente da Comissão de EcoJ'lomf.il -do Senado Fede.. 
ral, meu _caro Senador Severo Gomes, também como dis
se o Sr. Senador Roberto Campos, os Srs. de -um nível 

· maiS elevado, eu, num nível mais baixo, juntos ajuda
mos, creio eu, o nosso sempre lembrado Presidente Cas
tello Branco a construir os alicerces desse edifício, que 
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todos nós qu-eremos cada vez mais sólido, mais cristão e 
mais livre. 

Srs. membros titulares da Comissão de Economia, se 
me permite gostaria de citâ-Ios pessoalmente, Senador 
Affonso __ Camargo, Senador Fernando Henrique Cardo
so, Senador Fábio Lucena, Senador José Lins, Senador 
Luiz Cavalcante, Senador Benedito Ferreirã, Senador 
Jor&crKalume, Senador JoãO C"asiclo, meu caro c-ompa- -
nlieiro também de outras lutas, Senadqr Albano Franco. 
Cumprimento também os Srs. Titulares Suplentes. a to
dos os Parlamentares que, com a sua presença, nos esti
mulam e nos distinguem nesta Casa. Sr•s e Srs.: 

Srs. Senadores: cOm muitO. honra coriipareço à Comis
-são de Economia do Senado Federal, na qualidade de 
Ministro de--Estado, com responsabilídade de supervisão 
pela ârea de Informâtica: tenho grande satisfação de 
-prestar a V. Ex•s depoimento a respeito da política ado
tada pelo Governo em setor que reputo fundamental 
para o nosso País. 

Desejo, in-icialmente, refetírwme aos objetívOs fi,?::adOs e
às razões que determinaram a sua escolha; a seguir trata
rei dÕs meios utilizados para atingir aqueles objetivos, 
estruturas do setor e mecanismos e, por fim, procurarei 
apresentar aos Senhores um balanço dos resultados al
cançados. 

No que se refere aos objetivos, pretendo demonstrar a 
alta medida que correspondem aos superiores interesses 
do Pais. Quanto aos meios buscarei evidenciar, por um 
lado, sua pertinência com as metas que fixamos e;-por 
outro, sua compatibilidade, não só com o ordenamento 
jurídico nacional mas também em relação às obrigações 
internaCio-nais a que está sujeito o Brasil, em virtude de 
tratados ou convenções de que somos parte na ârea de 
cooperação económica internacional. 

Na avaliação dos resultados, tenciono destacar da ex· 
periéncia adquirida nesses primeiros anos de implemenw 
tação da política de imformãtica os elementos que, no 
meu entender, deverão servir de base à legislação especí
fica que se faz necessária, para dar caráter estável institu
cional às regras que disciplinam as attvidaes no setor atê 
agora emanadas apenas do Poder Executivo. 

Srs. Senadores, os primeiros passos no sentido da defi
nição da política de informática em vigor no País foram 
dados em 1972 com a criação, por decreto do Sr. Presi
dente Emílio Médic;i, da Comissão de Coordenação das 
A tividades de Processamento de Dados, a conhecida 
CAP R E, como órgão subordinado ao Ministério do Pla
nejamento. 

As atribuições iniciais desta Comissão situavam~se 
principalmente no terreno da disciplina da aquisição e da 
locação de computadores por órgão públicos. Logo a se
guir, em 1975,já na Administração do Presidente Ernes
to Geisel, o Conselho de ComérCio Exterior deterrriilloll 
que todas as importações na área de informâtica ficas
sem- submetidas ao controle prévio da CAPRE. 

Finalmi:nte. em 1976, confiou-se à CAPRE, por decre
to, responsabilidade de formular a Política Nacional de 
Informática.~ nesse quadro que a CAPRE eslabeleceu o 
grande objetivo de criação de uma capacidade tecnológi
ca nacional em termos de projeto, desenvolvimento e 
producào no Brasil de equipamentos de processamento 
de dados e de software, meta a se aicançar principalmen
J.e através de empresas brasileiras. 

A etapa seguinte foi a emissão em 1979 de um docu
mento abrangente sobre a Política Nacional de fnformá
tica, sáb a forma de diretrizes aprovadas pelo Excelentís· 
simo Senhor Presidente da República João Baptista fi
gueiredo. Ao ritificar o objetivo de capacitação nacional 
no setor, através -do uso predominante de empresas bra
sileiras. as diretrizes presidenciais estabeleceram cm fa
vo_r das mesmas, a aplicação do conceito de reserva de 
parcela do mercado na ãrea de micro e minicomputado
res. 
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As diretrizes previram, outrosSirn,a cria-ção de um ór
gão de maior hierarquia para a direção do setor, do que 
resultou, ainda em 1979, a fnstituição, por decreto, da 
Secretaria Especial de Informática, coino órgão cOrilple
mentar do Cons-elho de Segurança NacionaL 

Dando execução às direfrizes presidenciais, a SEI bai
xou a tos através dos quais buscou promover a criação de 
uma indústria nacional de computadores. Na área de mi
cro e miniproceSsadofe5 estipulou que somente seriam 
autorizados a fabricá-los no Brasil, empresas efetiva
mente brasileiras, definidas em termos de conbtrole ex
clusivo e permanente, tanto das operações e atividades 
quanto ao capital social por pessoas físicas residentes no 
País. A fabricação de outros tipoS de coinputadores fi
cou aberta às empresas c-om participação ·de capital es
trangeiro, dentro de um programa de progressiva nacio
nalização dos equipameilfoS e befls -produzidos. 

A ênfase principal da política posta em prática pela 
SEI se situa, para começar, na criação de uma capacida
de efetivámente brasileira de fabricação e de projetes na 
área de produtos finaiS, riõS setores de tecnologia menos 
complexa e onde o potencial de mercado é maior. Pre
tende, pela reserva desta parcela do mercado, dar opor
tunidade a que firmas brasileiras possam consolidar-se e 
adquirir condições de competir, tanto com o similar im
portado, quanto com o que possa vir a ser produzido no 
País por firmas estrangefras. Para isso, torna-se neceS
sário ·que a empresa brasileira se capacite, nãO-apenas 
para fabricar equipamentos, senão também para absor
ver e dominar tecnologia estrangeira e, em particUlar, 
para gerar tecnologia própria, adequada às característi
cas da demanda e das necessidades nacionais:·o Objetivo 
da criação de empresas brasileiras em condições de se 
tornarem, a longo prazo, fortes e competitivas interna
cionalmente, não poderia naturalmente ser assegurado 
num quadro de livre competição, para a produção no 
País entre pequenas firmas nacionais recém-constituídas 
e firmas estrangeiras de grande porte e tradição. Nem se
ria possível, igualmente, garantir a meta de soluções tec
nológicas nacíonais, se admitida a participação estran
geira, ainda que minorítária, nas empresas brasileiras be
neficiadas com a reserva de mercado, como decorrência 
do desequilíbrio de forças inevitáveis em tais parcerias, 
não só no terreno financeiro, como também no têcniéo. 

Note-se, por outro lado, que a Política Nacional de In
formática distingue no momento, entre a fabficação to
cal do produto final, a qual estimula fortemente, e a 
fabricação local de partes de componentes, neste últiino 
caso, admite flexibilidade nas importações por firmas 
fabricantes dos produtos finais, mi medida em que taiS 
importações, sem comprometimento da autonomia téc--
nica _dessas empresas; permitem que elas se conservem 
nesses produtos finais a nível mais próximo do estado da 
arte no plano mundial. 

Nobres Senadores, estamos persuadidos de que os ob
jetivos fixados na ârea de informátiCa correspondem ple
namente ao interesse nacional. A informática permeia, 
em escala crescente, praticamente todos os setor_es da ati
vidade humana, revolucionando técnicas de produção e 
de comércio, a pesquisa cienfífica, os meiõs de transpor
tes e de comunicações. Deverá ter, por isso mesmo, pro
fundas repercussões, não só na organização económica 
do País, mas em sua própria organização social, com re
flexos, até mesmo, sobre a poSição do indivíduo na socie
dade e sobre a coesãç e integridade cultural de uma 
Nação.---

0 carãter de multilrn:3.lidade da informâtica recomen
da sim que a formulação e a supervisão da política nacio
nal no setor sejam confiadas a órgão central de alta hie
rarquia, com efetiva ca-paCidade e autoridade de C'oorde-_ 
nação dos inúmeros agentes e instrumentos governamen
tal~ e privados, através dos quais aquela política vai se 
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materializar. dai a escolha do Conselho de Segurança 
Nacional, como ponto focal das ações nesse terreno. 

Tal decisão não significa, de nenhuma forma, uma 
predominância das considerações de defesa nacional, na 

-formulação e execução da polftica de informáttca; Segu
rança nacional é, na realidade, em nosso Pais, um con
ceito em que, de forma crescente, preponderam as ques
tões relacionadas com o desenvolvimento político, eco
nômico e social. 

As ações tomadas na área de informática se relacio
nam com o estado de garantia que deve ser proporciona
do ao País, para a consecução dos objetivos nacionais; 
s_ã.9 aç9esJ portanto, que não se confundem com os atos 
voltados para a defesa nacional, vinculadas diretamente 
à preservação do território, das instituições nacionais e 
da _o_rdem política e social. O que me parece claro de 
q-ualquer modo, é a intrínseca incompatibnidade das ati
v idades de informática com o esquema-de coordenação 
apenas setorial. 

- Srs. Seriadcii'es, na promoção dos objetivos da política 
nacional de informática, dois instrUmentos- prifú:ípa1s 
vêm sendo utilizados: a reserva de mercado setorial em 
favor de firmas privadas e efetivamente brasileiras e, em 
caráter complementar, o direcionamento das compras 
governamentais para produto de fabricação dessas em
presas. A concretização da reserva de mercado se proces
sou essencialmente através do controle de importações, 
as empresas efetivamente brasileiras são as únicas autori
zadas a importar tecnologia e insumos requeridos para a 
fabricação de determinados tipos de computadores. 

De acordo com a lei n9 5.025, ~e 1966, que criou o 
Conselho de Comércio Exterior, cabe ao POder Executi
vo baixãr normas sobre o controle de importações, o que 
faz no_rrnalmente através do CONÇEX e da CACEX, -a 
quem incumbe a emissão de licençaS de importação. Foi 
com base nessa competência que o CONCEX estabele
cel_!,_ em reSÇllução de 3 l de dezembro de t 975, que a 
emissãO das licenças na ârea de informática ficaria sujei
ta à prévia concordância dos órgãos respo·n-sâVeiit pelà 
polftica de informãtica. Não se caracteriza, portanto, do 
ponto de vista técnico jurídico, uma reserva estrita e for· 
mal de mercado, desde que não necessite importar tecno
logia ou componente, uma empresa mesmo sem atender 
a definição de .efetívo controle brasileiro, não estaria, em 
tese, proipida de fabricar no País micro e minicomputa
dores. 

_ _A instituição, em termos formais e estritos, da reserva 
de mercado, isto é, do direito exclusivo de fabricação 

_ para atendimento da demanda de determinado produto 
rursetviÇo, é maté-ria que eXige lei federal, na medida em 
que constituiria exceção ao princípio constitucional de li
berdade de iniciativa. 

A Carta Magna autoriza a exceção quando indispen
sável, por motivo de segurança nacional, ou para organi
zar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia, 
no livre regime de competição. 

A lei que conceder ao Poder Executivo autoridade 
para instruir formalmente o conceito de reserva de mér. 
cado terá, naturalmente, de estabelecer os limites de sua 
aplicação, em termos da duração e da exclusividade a ser 
concedi~a; além disso, das qualificaçQes exigidas aos que 
dela se beneficiarão. Em outras palavras, o Poder Execu
t1VO deverá dispor de flexibilidade para, de forma judi
ciosa, ajustar a reserVa de mercado ao caráter dinâmico 
do setor que se pretende organizar. 

As medidas de proteção e assistência do Governo à iil· 
dúStda nacional na áreá- de informática são, por outro 
lado, perfeitam-ente compatíveis éom obrigações quere
sultam de tratados ou acordos em que o Brasil é parte. O 
exame dessa compatibilidade é facilitado quando se leva 
em --conta a distinção entre problemas relacionados com 
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o tratamento do capital estrangeiro e as questões que di
gam respeito às regras internacionais de comércio. 

No que toca ao investimento estrangeiro, cabe desde 
logo observar que a matéria, em nosso País, com exclusi
vidade, é regulada por lei interna que disciplina as con
dições de ingresso, de remuneração e de retorno do capi
tal de origem externa e, bem assim, as ãreas em que pode 
ser aplicado. 

O Brasil não subscreveu nenhum tratado internacional 
desse domíni_o, podendo, pois, por lei interna, estabele
cer a qualquer momento restrições à entrada de capital 
estrangeiro, em áreas que a União deseja monopolizar, 
reservar-com exclusividade a brasileiros, ou até não sub
meter à exploração, por motivos económicos e mesmo 
ecológicos. 

Na hipótese de a nacionalização ocorrer em setor onde 
haja investimento estrangeiro, a úniCa obrigação de or
dem constitucional interna estã na concessão àquele in
vestimento, do mesmo tratamento deferido a brasileiros, 
no tocante à desapropriação que vier a ser considerada 
necessária:. 

Neste ponto, aliâs, assinamos com os Estados Unidos 
da América, em 1965, acordo que estabelece um esque
ma de garantia de investinienfõ, efetuãdos por nacionais 
de um país no território do outro. 

No âmbito do comércio internacional, a questão rela
tiva à proteção do produto de origem nacional se coloca 
de forma distinta. O comércio internacional acha-se re
gulado por ·regr-as de amplitude pratiCamente uniVersais, 
às quais o Brasil se submeteu, ao subscrever o Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio- GATT. Os objetivos da 
política nacional de informãtíca e os instrumentos por 
ela utilizados são, contudo, perfeitamente compatíveis 
com o GATT. 

Cumpre observar, desde Jogo, que nos termos do 
GATT, os países m~mbros não se acham obrigados a im
portar bem produzido no exterior. As partes contratan
tes f.êm o mesmo din!iio de proteger o mercado nacional. 
Ao fazê= lo, contudo, deverão, por um lado, dar preferên
ci~s a ba~reiras tãt--ifárias, e só -por exceção recorrer a 
obstáculos não tar.ifários. 

Ao importar, deverão evitar discriminações entre pro
dutos de origem externa (cláusula de nação mais favore
cida), e produtos importados e fabricados no país (clãu
s~la de tratamento n~cional). 9 princípio dO tratamentO 
nacional significa, na realidade, que uma parte contrata
da do GATT não pode, através de impostos e regula
mentações internas, desfavorecer __ o produto estrangeiro 
depois de introduzido no país, SOb as condições tarifárias 
acordadas pelo pafs no GATT, Trata-se de princípio de 
grande expressão para a realização dos propósitos de 
promoção do comércio internacional de mercadorias; 
daí a razão por que os Estados Unidos da Améric:i,-eiitre 
outros países, vem se empenhando para dar ao GATT, 
hoje circunscrito ao comércio de bens, competência na 
área de intercâmbio de serviços, e assim estender o alc~;m
ce da aplicação do princípio do tratamento nacional a 
exportações de serviÇos de informática. 

A aplicação do princípio do tratamento nacional a 
mercadorias, entretanto, está sujeiiã, no âmbito do 
GATT, a algumas qualificações importantes, e de espe
cial relevância para o que estamos fazendo na área de in
formátiCa. O GA TI reconhece, por exemplo, o direito 
das partes contratantes, em particular dos países em de
senvolvimento, de impor restrições à importação, ínclu
sive de natureza quantitativa, Se consideradas justifica
das do ponto de vista de suas necessidades de desenvolvi
mento econômico. 

Esse seria ·õ caso de medidas de proteção tomadas 
para fomentar o estabelecimento de setores industriais 
novos, como o da informática. É indiscutível, igualmen
te, o direito de um país membro, como o Brasil, de subsi
diar a sua produção, especialmente se o faz para atendi-
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mento do mercado interno. No caso de subsídios à ex
portação, o ~xercício desse direito está sujeito apenas à 
composição do dano comprovadO~ que possa resUltar 
para o interesse de outros países, JlO respectivo rriercado, 
ou em terceiros mercados. 

O fato de o Brasil, numa determínada.circunstânda de 
aJustamento da sua economia, decidir a redução da mar
gem de subsídios, que concede a seus produtos," não re
presenta, entretanto, nem a proscrição de uma opcão 
vã lida de política económica, nem muito meilos_renúncia 
unilateral, ao direito que nos é assegurado pelo GATT. 

Como um País em- dificuldades no balanço de paga
mentos, o Brasil pode, aliás, invocá-las para impor res
trições generalizadas às importações. Por· proposta do 
Brasil, o exame do cabimento de tais medidas, pelo 
GATT, se fará a parfiT-de agora à luz do impacto sobre 
nossas exportações, dos obstáculos que a elas oponham 
nossos parceiros comerciais. 

As restrições iriipostaS soO a alegação àe dificuldades 
de balanço de pagamento são de natureza transitória, e· 
menos adequadas, em princípio, à utilização como ins
trumento específico de promoção de um determinado se
tor de atividades. 

Merece finalmente destaque o fato de o GATT expres
samente reconhecer em seu art. 31', § 81', o direito de uma 
parte contratante orientar as contas governamentais, de 
íorma a privilegiar pmdutos fabricados no país. 

Ã luz do que precede pode-se legitimamente co~cluir 
quanto à in-existência de (jualquer ii1Compatibilidade: 
não só entre o próprio Conceito de reserva de mercado ê 
nosso compromisso no GATT, como também entre estes 
e os instrumentos específicos, pelos quais o Governo 
vem assistindo às empresaS efetivamente brasileiras, na 
fabricação ·de rnicro e minicomputado-re:S; COntroie de 
iinportação e compras de 'órgãos do setor público. 

O mesmo s_e pode dizer em relação a nossos compro
missos com o Fundo Monetário fntern3ci0nal, o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano, Os instrumentos de 
proteção adotados pelo Governo e mesmo a reserva for
mal de mercado não entram em choque, de nenhuma 
forma, com as obrigações que o Brasil assumiu ao- subs
crever, por tratados, os a tos constitutivos daqtieras insti· 
tuições internacionais n·o campO rrlonetário e fin<iilceirà, 
são compromissos ocasionais, assumidos no bojo de 
contratos assinados com tais organizações, e se existirem 
não podem ser invocados senão dentro dos limiteS das 
transac:ões específicas a que se referem. 

A Política Nacional de Informátíca vem sendo posta 
em prática de forma abrangente e intensa.. Há sete anos, 
em 1977, nada se produzia no País, em qualquer classe 
de equipamento de processamentos, hoje, parcela majo
ritária do mercado nacional, na área de micro -e mini pro
cessadores, já é fabricada aqui por empresas c:fetivamen
te brasileiras. As próprias einJ)reSis s-Ob controle estran~ 
geiro estão nibricando, no Brasil, volumes crescentes e 
expressivos de equipamentos de mêdio e grande porte. 
Todas essas mutações estão se processando no quadro e 
no mercado nacional em forte expansão, o que cria opor
tunidade de desenvolvimento, tanto para as empresas 
brasileiraS, como para as estrangeiras naqUelas áreãs 
fora da reserva de mercado. __ 

O modelo adotado pelo Governo, como os SCS~ Sena
dóres podem verifkai', se- apOia essencialmente na em
presa privada, em particular aquela genuinamente brasi
leira, pelo seu c_ontrole gerencial e acionãrio. A reserva 
de mercado se estabeleceu em setores específicos, e em 
benefícíó de um grande n(Lmero de companhias, e entre 
elas, no setor sob reserva, vigora o regime de livre com
petição, que normalmente deverá induzi-Ias, a mêdio 
prazo, a uma maior eficiência, tanto do po-ntO de vista de 
qualidade quanto sob o aspecto do custo. 

Essa é uma questão impOrtaritei para o Us-uái-io, parti~ 
cularmente na área da indústria, cu}a capacidade dé 
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competição no mercado externo vai depender, no futuro, 
do que as empresas brasileiras de informática- possam 
oferecer efetivamente em áreas com controle de processo 
e_ de automatizaçãó- da produção, Neste terreno coloca
se, realmente; à empresa brasileira de informática c 
grande desafio de poder nlanter-se em dia com o estado 
da arte no mundo, sem que isso implique, contudo, sem 
liffiites e sem propósilos definidos na invocação lccnoló
gica, como um fim em si mesmo. 

Si. Senadores, Sr. Presidente desta Comissão, o Go
verno segue atentamente os debates que se travam no 
Congresso Nacioriã.l a -reSpeito da política de informáti
ca. O meu propósito principalmente ao vir aqui, hoje, foi 
não só o de trazer subsídios pãra a reflexão de V. Ex~s, 
mas, sobretudo de colher ensinamentos para nossa próR 
pria deliberação. A experiência por nós"-intensamente vi
vida, no âmbüo do Executivo, nos anima a trabalhar atiR 
vamente sobre um Projeto de Lei, a respeíto do qual preR 
teindemos ouvir todos os setores interessados do lado da 
pesquisa, da produção e do consumo, antes de submetê
lo à apreciação do Exm~> Sr. Presidente João Figueiredo, 
Estamos convencidos, como creio_ também, ser o pensa
mento _dominante no Congresso Nacional, de que o 
prosseguimento _em bases estáveis e duradouras da políti
ca de informática, que o GoVerno tomou a iniciativa de 
pôr em marcha, requer a institucionalização de seus 
grandes objetivos e dos seus-principais mecanismos e ins
trumentos de execução. A consolidação da experiência 
acumulada pede, no meu entendimento, um texto_especí
fico, de grande força legal e de grande expressão polftica, 
em cuja elaboração participe de forma proeminente o 
Congresso Nacional. 

A complexidade dos problemas, a rapidez: das trans
formações tecnológicas pela qual se manifesta os confliR 
tos ,Ç.e interesses externos e internos constituem, nestli 
área, fatores que reclaman certamente de todos, Executi

-vq_ e Congresso Nacional, uma ação conjunta muito fir
me, vigorosa, para podermos nos manter permanente
mente numa linha dos mais altos interesses nacionais. 
firmeza e vigor, que, no entanto, não se devem traduzir 
em fórmulas cuja rigidez possa comprometer a flexibili
dade de ação de que deveremos dispor para atuar com 
eficiência em setor cjUe cresce vertigiosa e revolucionaria
mente. 

Muito obrigado, Senhores. 
(Mui to Bem! Palmas!) 
Se o Sr. Senãdor Roberto Campos permitir;-eU gosta~ 

ria de rapidamente apresentar alguns resultados alca-ilça- -
dos nos últimos anos do ponto de vista numérico e quali
tativo. 

Eu passo a palavra, agora, ao Coronel Jouhert de Oli
veira Brízida, Secretãrio de Informãticã~ 

O SR. JOUBERT BRIZIDA- Eu creio que vou ter 
que usar o amplificador natural. 

Estã primeira transparência, que não acredito que es
tejam vendo, é para provar qu-e os dados que aqui -rela
ciono não se limitam ou estão limitados à prOdução de 
computadores. _ ~ __ 

A_SEI se preocupa baSiCa.~ente com vãrios aspectos, e 
um deles, o _aspecto social, ou seja, as aplicações da in
formãtic_a para o homem brasileiro, são mui~9: levados 
~em consideração. Eis por que a nossa política é subdivi
dida em industrial, _que é a que eu vou expor números, 
uma política de exploração de serviços, onde se inclue_m 
a telemática e a teleinformâtica, uma de importação e de 
exportação, e também onde um novo fenômemo conhe
ddÓ como fluxo de dados transfronteiras ou transport 
date able-bodled começa a tomar umª importância muito 
grande nos fóruns internacionais; um-a potíiicã de insU
mos básicos, onde necessariamente a microeletrónica e 
os recursos humanos são considerados; !J.ma política de 
ciência e de tecnologia -centrada basicametlte sobre o 
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Centro Tecnológico para a Informática, que será iriaugu
raqo dia lO de maio, com a presença do "Sr. Presidente 
da.Repúbtica; e, por fim, uma polftica de informatização 
da sociedade, que: tem como um dos seus principais 
apêndices a automação, seja ela a automação industríal, 
seja a automação dos serviços. 

Então, como disse no início, vou-apreSentar números, 
apenas, da política industrial c especificamente da pro
dução de computadores, não é só de computadores ou de 
eq~ipamentos que a Informática se preocupa. Mas, eu 
vou apresentar dados desse particular, porque é uma in
dústria mais consolidada historicamente no BrasiL 

Inicialmente, alguns dados de 80/81 e 82. O Brasil 
possuía, em 1980, 8.844 computadores, dos quais 17% 
eram feitos por indústrias de capital 100% nacional, e os 
outros __ 83% _eram feitos pelas empresas multinacionais. 
Esse número cresceu em 1981 para 14.249 computado
res, já, então, 42% desses 14 mil eram feitos pelas empre
sas de capital 100% nacional, e os outros 58% pelas cor
porações transnacionais. Em I 982, instalamos 24.339 
computadores, dos quais, 67% fabricados por empresas 
de capital nacíonal. Seguramente 15 mil, em 1982; os da
dos de 83 estão exatamente nesta direção, estão sendo de 
24.339. .. 

Eu ia explicar exatamente essa diferença do verde para 
o amarelo. O amarelo é menor do que o verde porque es
tâ se preoCüpando com o valor. Os computadores feitos 
pela iÕdústria nacional são _os menores. A microinforritá
tica, exatamente, são os que têm menor preço. Por isso a 
participação do Brasil no valor do parque instalado ain
da não é tão grande como os dados que passo a mostrar. 

- Em I 982, o parque instalado no Brasil era de I .6 bi
lhões de dólares, dos quais apenas 7% eram de empresas 
brasileiras, os pequenos computadores. Em 1981, cres
ceu o valor dõ parque irisialado para 2,l4;dos quais 14% 
já eram-nacionais. E, por fim, em 1982, o valor do par
que áscendeu a 2.776, dos quais, então, 19% das empre· 
sas nacionais. Vejam a diferança flagrante que exiSte en
tre o amarelo e o verde: o amarelo é valor e o verde é 
quantidade. Claro está que as empresas brasileiras fabri
cam Os equipamentos menores, por isso mais baratos. 

Aqui estâ a evolução do parque industrial do Brasil, e 
lSfo qui cfeve estar muito difícil para ser vísto pelo fim da 
sal<t; mas desde 1977 atê o ano de 1983, só fabricantes de 
i::o~Putadores: periféricos e terminaís. NOtr!m, erit ver
melho, as empresas com capital estrangeiro, e em azul, as 
-de capital 100% nadonal. Em 1977, tínhamos nove 3.zuiS, 
e duas vermelhas. Esta progressão é geométrica ou expo
itericial, como pode ser visto;- e no" ano paSsado, nós 
tínhamos 123 empresas de capital 100% nacioriar numa 
acirrada competição e 13 empresas de capital estrangei
ro. Não contamos aqui as empresas que fazem, também, 
sistemas digítais de conttole distribuído, controles nume~ 
ricos a computador, e controladores lógicos piogfanlâ.
veis, que é um outro setor _da informãtica voltada para a 
aut_omaçãQ._No total dâ 154 empresas, 

Aqui, a revolução da participação nas vendas do mer
cado brasileiro; em azul, as transnacionais, e, em amare
lo, as de capital 100% brasileiro. Notem que 
1979,80,81,82,83, o percentual das empresas de capital 
genuinamente nacional chegou a 46%, partindo do ini
cial de ll Isso em termos reais representa o seguinte: em 
termos de dólares, 79 a 83, em laranja, o faturamento das 
corporações internacionaiS, e, em amarelo, o faturamen
to das corporações de capital 100% nacional. Esta trans
parência mostra claramente que hâ espaço para todo 
mundo, embora o amarelo cresça em gradação mais 
acentuada do que o Iaranjfl, 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- (Fora do 
microfone) - O preço do mercado interno ... 

O SR. 10UBERT BRIZIDA - Isto é faturamento, 
Senador. 
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-- Fatura

mento a preços internos ou a preços internacionais? Para 
comparações internacionais, nosso valor interno de pro
dução tem de_ ser dirigido por três ou quatro. 

O SR. JOUBERTBRIZIPA- Não Senhor. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- (Fora do 
microfone) ... Três vezes o custo internacional. O Sr. divi
de 950 por três e terá aí uma proposta .. 

O SR. JOUBERT BRlZIDA -V. Ext está partinâó 
de uma suposição que eu acho que é uma premissa que 
não está correta. EuJc!rla que dividir os preços das nacio
nais por três. Esse levantamento do preço já foi feito e se-
nós quisermos importar um eqtiipcimento estrangeiro, 
pagando to_das as tributações, ele sai mais caro do que o 
adquirido aqui no mercado interno. ~ um dado comple
to. 

O SR. PRESIDENTE (Ro~berto Campos)- Os dados 
que nos foram trazidos pelo O EICOM, na semana pas
sada, são diferentes. 

O SR. JOUBERT BRIZIDA - Embaixador, os da
dos da ABICOMP são os da SEI, eles se baseiam nos da 
SEI; está aqui O Secretário Executivo_da ABICOMP que 
pode dizer isto_ para V. Exf-

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Podería
mos analisar separadamente produção para o mercado 
interno e para exportação? 

O SR. JOUBERT BRtZI_DA -_Pois não, Semidor. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Entre 
1982 e 1983 decresceu tanto a produção para o mercado 
interno como para a exportação. Aquela declinou de 808 
para 728 milhões de dólares; esta declinou ainda mais
de 217 para 168 milhões de dólares. 

O SR. JOUBERT BRIZIDA_- Este aqui, Senador, ê 
do faturamento, aquele é do valor do parque instalado. 
É todo o parque acumulativo. Esse aqui é o faturamerito 
por ano. E esse faturamento, evidentemente, implica 
também em exportações. Aquele é do parque instalado 
dentro do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Rob_erto Campos. Fora do mi
crofone.)- Muito obrigado. 

O SR. JOUBERT BRIZIDA - De nada, Senador. 
Vamos para o próximo, então. 

Aqui nós temos um quadro de vendas_ "versus" impor
tações. ~ para demonslrar o índice de nacionalização 
atingido pelas empresas que trabalham no setw. __ Notem 
que aqui são das empresas de capital 100% nacional, da
quelas vendas a que hâ pouco me referi; o amarelo foi a 
quantidade importada. Notem que as importações vêm 
decrescendo gradativamente, o que demonstra a nacio
nalização dos produtos no setor. O percentual 49 mi
lhões de dólares, para urna_ venda de 687 milhões de 
dólares, dá bem uma medida do grau de nacionalização. 
Isso não significa dizer que as multinacionais, tambêm, 
não estão fazendo, como mostra a próxima transparên-
cia. 

Aqui está o faturamento das multinacionais. "versus" 
a quantidade importada; evidentemente o percentual 
não é tão favorável, porêm ós equipamentos que ãs-mul
tinacionais fabricam no Brasil são, de fato, equipatiten~ 
tos mais sofisticados. Por isso exigem maior importação. 

O quadro, porém, que me parece, causará maior im~ 
pacto nessa audiência é o que eu tenho a mostrar-agora. 
Este quadro retrata a locação de profissionais de nível 
superior nos dois tipos de empresa. Tenios aqui o ano de 

\981, o ano de \982 c o ano de 1983; a coluna à esquerda 
de cada ano, a indústria de capital 100% nacional e à di
reita, a indústria multinacional. 

Vejam o seguinte: em desenvolvimento de hardware e 
software, isto é, pesquisa e desenvolvimento dentro da 
empresa, nós tínhamos em 1981, 831 funcionários de 
nível superior trabalhando nas empresas brasileiras, no 
de capital estrangeiro, apenas 97 estavain desenvolvendo 
hardware e software. Em 1982, os números de nacionais 
de nível superior cresceu -para 1.083; os das multinacio
naís cresceu de 10 para 107. Em 1983, o número", das na
cionais Que desenvolvem hardware e software passou de 
1.353, enquanto o das multinacionais passou para 12 t. 

Vê-se claramente que a locação de funcionâiios- de 
nível superiOr-nas empresas trã:nsfiácionais ê mú.itcYdes
favorávet em relação às nacionais, por um motivo extre
mamente simples: não há nada a desenvolver no País, 
v~rfl t1,1do desenvolvido das empresas de suas matrizes. 

Onde estão concentrados os funcionários de nível su
perior?_Nas empresas de multinacionais, em marktting, 
em vendas.-1077, em 1981; 1130, em 1982; 1284, em 
198L 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Eu gos
taria de formular mais uma pergunta. 

O SR. JOUBERT BR1ZIDA - Pois não, Senador. 

O "SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Acredito 
que os dados relevantes sejam os da produtividade por 
té-criico, por Operário. Se Uma fábrica ú~m--d-uas--Vezes O_ 
número de técnicos qualificados e não produz duas vezes 
o produto, está apenas desperdiçando .. recursos huma
nos, está produzindo caro. Ao produzir caro, Contrai-se 
a demanda de outros setores: portanto, diminui empre
gos em outros setores. Segundo, é prática das entidades 
internacionais em infonnática dividir o seu pessoal de 
alto nível, entre a produção propriamente dita e a pro
gramação, o software e a instrução do consumidor, ·que 
também exige pessoal de alto nível. 

O SR. JOUBERT BRfZIDA --Concordo plenamen-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Grande 
parte do pessoal de venda, de que v. s• parece falar de
preciatiVamente, é pessoal de alto nível. 

O SR. JQUBERT BRIZIDA- A produção estã aqui 
enl- cima, Senador. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, 
-para uma questão de ordem. Sr. Presidente, eu verifiquei 
na lista e verifiquei que hã muitos inscritos para interpe
lar. Pediria a: V. Ex• que guardasse o Regimento e espe
rasse a· oportunidade, quando V. Ex• poderã, exaustiva
mente, ii'lterpelar, porque da maneira como as coisas an

·danÍ, acho que toda a audiência está sendo atropelada, 
Peta intt!derência segulda de V. Ex• 

O SR; PRESIDENTE (Roberto Campos)- Pedires
clarecimentos não só é praxe desta Casa, mas uso e cos
tilrtie em fódas as reuniões, onde se quer chegar a algum 
resultado objetivo. 

O SR. FÁBIO LUCENA --Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma Questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto_ Campos)- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR-. FÁBIO LUCENA ~Sr. ~residente, a praxe 
deSta Casa recomenda que os debatedores fiquem todos 
no mesm_o níyeJ; assim, eu pedirei a V. Ex•, com a sua 
merecida atenção, que passasse a direção dos trabalhos 
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para o Vice-~residente, que é o nobre Senador Severo 
Gomes, a _filn de que V. Ex• pudes;e participar dos deba
tes sob a coordenação de um Presidente dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto CampOs) -A minha 
intenção é fazer exatamente issO quando se iniciarem os 
debates. Mas, gostaria de relembrar ao nobre Senador 
Fábio Lucena o que dispõe o Regimento Interno no art. 
94, §Único; "Quando o Presidente funcionar como Re
l~tor, passará a Presidência ao substituto eventual, en~ 
quanto discutir ou votar o assunto que relatar". Eu não 
s~u ~ Relator desse assunto, entretanto, eu preferirei, 
quando se iniciarem os debates, passar a Presidência ao 

_V ice-Presidente Severo Gomes, lembrando a V. Ex• que 
o farei por cortezia e respeito à praxe que já se estabele
ceu na Casa, mas não por injunção do Regimento [nter-
no. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR.-PRESIDENTE (Roberto Campos) -Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Benedito Fer

-reira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, eu 
gostaria de consignar, no meu modesto entendimento, 
que cabe a V. Ex•, como Presidente, conduzir e nortear 
os _debat_es da Comissão como bem lhe aprouver, uma 
vez que V. Ex• preside, V. Ex' decide. Dai por que eu 
peço vênia aos nobres Senadores, embora, seja vago o 
propóSitO-- de-- tOdOs acompãnhãrem os debates, mas 
como V. Ex• preside os trabalhos, eu creio que cabe a V. 
Ex•, realmente, orientar e conduzir qualquer esclareci~ 
mento que V. Ex,~jutgue válido para o plellário. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Muito 
obrigado! 

Tem a palavra o Sr. Joubert Brízida. 

O SR. JOUBET_ BRlZIDA- Então, respondendo à 
pergunta do Presidente, o nobre Senador Roberto Cam
pos, eu concordo plenamente com o que foi dito a respei
to da produtividade dos funcionários de nível superior. 
Gostaria de dizt?T também que a produtiVidade dos fun
cionários de nível superior das empresas decapital\00% 
nacional é idêntica à produtividade das empresas multi
nacionais. Em alguns casos, até, superior e os dados da 
A_BICOMP estão a demonstrar esse fato. 

Quanto à segunda parte da pergunta do nobre Sena
dor, na produção está, aqui, representado o mesmo cres
Cimento, já, agora, favorável às empresas_ nacionais; de 
279, _elas passaram para 557 e para 696, enquanto as mul
tinacionais se mantiveram estâveis, ou por Qutra, decres
ceram de 396, 422 e decresceram i:tqui pai} 379. Então, 
na produção estão __ os funcionários de nível superior de 
que trata o nosso Senador. 

Eram esses os dados que eu queria apresentar e estarei 
prontO a reSponder às perguntas que me forem endereça-
das. -

O SR. DA NILO VENTURINI- Eu estou_ pedindo 
ao Sr. senador Roberto Campos, que me permita cum
primentar outros membros desta Comissão que agora 
vejo, aqUí,-nesta reUriião. E também registrar a presença, 
aqui, do Sr. Embaixador da Colômbia, que nos distingue 
com a sua presença nesta exposição. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Como 
estou inscrito para ser o primeiro debatedor, peço ao 
nobre Senador Severo Gomes que assuma a Presidência 
da Comissão. 

O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, eu pediria 
a V. E_x~ que convidasse outro Senador para presidir, 
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porque eu pretendo partidp;:\"r Oos-aebates_ e acho que se
ria extremamente inconveniente que eu estivesse no 
exercício da -Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Pelas 
praxes da Casa, se o Vice-Presidente não se sente em 
condições de assumir. a Presidência, deverá assumiw]a o 
membro mais idoso da Casa, que ê o nobre-Senador Luiz 
Cavalcante. Não gostaria de lembrar a sua idade, mas é 
preciso fazê-lo, por especiosidade regimental. 

O SR. ALMIR PINTO- Ele não é o mais velho, ê o 
mais vivido. _ 

O SR. PRESIDENTE (Roberto-Campos)- Convido 
o nobre Senador Luiz CaValcante para assumir a Presi
dência dos trabalhos. (Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- COmeço 
por dizer que esta é .uma honra que eu, de bom grado, 
dispensaria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Cam
pos, primeiro debatedor inscrito. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Ministro banilo 
Venturini, muito obrigado pela sua exposição, assazes
clarecedora, que confirma a utilidade desses debates. Se 
esses cantatas tivessem sidos mantidos anterforme-nte, 
teria sido possível evitar um certo grau-di passionali
zação dos debates e formação de maniqueísmos de am
bos os lados, que transformam a consideração de um 
problema estritamente técnico-económico num proble
ma politlco-passional. Pretendo ex pungir essa dlscussão 
de suas conotações polítiCo-paSSTciJl"ais. Acredito ter au
toridade para fazê-lo, pois tenh9 uma cont_ribuição apre
ciável para a teoria e a prática do desenvolvimento na
cional. Minha primeira pergunta é a seguinte: A SEI de
senvolveu um conceito especial-e original de empresa 
"genuinamente naciorial"; e com base nessa definição, 
que inexiste em lei e na COnstituiçãO, passOu a diSCfimí
nar esse tipo de empresa das demais que não têm tOO% 
de capital nacional, sejam elas controladas por capitais 
nacionais ou estr:.~ngeiros. Isso ê para miin, uma espécie 
de cassação económica, resíduo do sistema autoritário. 
Essa discriminação, -que não tem base legal, essa cas
saç-ão do direito de produzir cm certas áreas, aplicada a 
firmus, que não sejum I 00% nacionais, ainda que tenham 
sido nacionalizadas ao nível de 51%, 52%, 60%, toma 
várias formas que passarei a citar: 

- Proibição de atuar e invertir em certas áreas, arbi
tmriamente fixadas pela SEI. Chegamos ao ponto em 
que não há mais direito de produzir, há uma concessão 
para produzir. ü industria"! viril um concessionárlo~"Ora, -
a figura do concessionário" é estritamente definida na 
Constituição e nas leis para o caso de serviços públicos " 
ou explorações mineniis. Não é uma figura conhecidit na -
indústria manufaturcira, 

Denegação de licenças de importação. ~ um segun.do 
instrumento, o que coloca para aquelas empresas nacio
nais, que já estãvam operando no setor, e não têm capa
cidade de elevar seu grau de controle de 51% de controle 
a IOO%, de, por não disporem de capital, uma dificil 
opção: Ou continuar operando, mantendo seus emprega
dos U custa de contrabando - é o contrabando externo 
- ou emigrar para a economia subterrânea - contra
bando interno (produção clandestina). 

A contrapartida da cassação do direito de produzir é 
um incentivo ao contrabando. Além disso, um terceiro 
método usado é a denegação de licença de projetas de ex
portação. Há inúmeros projetas de exportação desapro
vado:; ou arquiV<ldos. Nessa fase de crise- cambial e de 
crise de empregos, uma só empresa teve oito projetas de 
expansão de exportações rejeitados. E esses projetas da
riam ao Brasil, em 5 anos, 2 bilhões de dólares de expor
tações adicionais. E o Sr. Pastore; meu clmigo Pastore, 
passou semanas em Nova Iorque, "para fechar o "jum-

bo''. buscando somas como 50, 60, 40 milhões de dóla
res, batia humilhado, às portas de bancos americanos, 
que obviamente lhe diziam: "Os Srs. são masoquistas, 
querem sofrer como devedores, quando poderiam se sa~ 
tisfazer como- exportadores." 

Outra empresa teve 5 projetas de exportação denega
dos, que representariam 400 milhões de _dólares, também 
em 5 anos. A lista é grande, não vou aqui amolar o audi
tório. Basta identificar_mos a natureza do processo e a 
gravidade da arbitrariedade cometida. 

Conseguimos - e a OpOsição teve O mérito -principal 
_n_~a bataJha - conseguimos ~!i_minar o "~nstituto _9.a 
Cassação Política". E, agorã, a Secretaria do Conselho 
de Segurança Nacional - órgão que eu conheço bem, 
porque dele fui membro inventa um novo conceito: a 
cassação econômica do direito de próduzfr. 

Consideramos um caso recente: o do Grupo chefiado 
por um empresário do mais alto nível e polftico de gran
de futuro, o Dr. Olavo Setúbal, candidatou-se à pro
dução de minicomputadores. Apresentou um projeto 
com a tecnologia importada d~ FOnilation lnc, que ele, 
empresarialmente, julgava a tecnologia melhor, mais ba
rata e conducente, a preços razoáveis para o usuário. 

Sua proposta e a de 4 outras empresas não foi aprova
da. Foi-lhe cassado do direito de produzir superminis. O 
grupo teve , em contrapartida um privilégio, - isto ê, 
um cartório para produção de semicondutores._ Pro
dução que aliás não foi iniciada aindi:t, porque ainda não 
se montou um esquema de incentivos governamentais, 
que terá que ser terrivelmente generoso, porque o merca
do brasileiro de semicondutores é insignificante; Tenho 
os dados precisos aqui: é qualquer coisa como 0,211% do 
mercado mundial. 

Temos ai dois níveis de arbitrariedades: i..tmà: arbitra
riedade na outorga de um semimonopó!io de Pi-oáução, 
coisa que beneficia o industrial; outra arbitrariedade, 
cassando-lhe o direito de prodUzir em determirladas 
áreas,_ Senhores, e· isSo que se chama de reSPeito à- ordem 
legal? Faz isso sentido? No momento em que queremos 
uma abertura política devemos, também, querer a aber
tura económica. Nada de cãssações d-o dírelto de produ

....z.ir. O_.direito de produzir é do empresário que corre o ris
co. Ele dec:ide o que deve e quer produzir; ele deveria ~er 
o direito de importar aquilo que quiser, sujeito uniCa
mente a uma coisa: não ao arbítrio da SEI e sim às carên
cias cambiais. _O critérío é meramente racionamento 
cambial, não do racionamento em virtude da nacionali
dade do produtor. 

Ele deve ter o direito de escolher a tecnologia. f: absur
do que um militar sentado na SEI diga a uma empresa 
que ela deve desenvolver a s_ua própria tecnologia, e que 
p~o deve importar uma tecnologia mais barata, porque 
isso _é _uma decisão empresarial. O que convém ao 
usuário-é que a tecno]cigia seja a mais económica e a 
mais barata e a mais eficaz. E cabe confiar no julgamen
to do empresário que está arriscando o seu dinheiro, não 
o dinheiro da SEI. Então, se a SEI, arbitrariamente, es
colhe um projeto porque simpatiza, com a tecnologia 
aqui redescoberta e acontece ser essa tecrlologia desas
trosamente baixa em qualidade, toda a economia sofrerá 
um declínio de produtividade. Porque a qualidade prin
cipal da informática, como bem indicou o Ministro, é a 
sua perfusão em toda a economia. Passemos a analisar 
juridicamente essa nova definição de empresas "genuina
mente nacionais" quç não existia no nosso Direito. Isso 
viola vários principies legais e constitucionais. 

O art. 153, § 19 da Constituição estabelece isonomias 
entre pessoas e empresas. E o§ 28. diz: ''É assegurada a 
liberdade de associação para fins lícitos. Nenhuma asso
ciação pode ser dissolvida senão em virtude de sentença 
judiciiil", O que tem feito a SEI? Tem chamado empre
.sários que tinham, às vezes, participações rnill.Oi-iiâ"iias 
estrangeiras, da ordem de 20, 40, ou 49%, e dito a esses 
empresários: "Dissolvam suas associações ou então não 
terão licença de importlijção, nem acesso ao.FINAME, e 
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não poderão vender a Orgãos governamt:ntais. Não 
adianta o pobre do empresário dizer que isso é uma vio
lação dos direitos básicos da Constituição, porque teria 
que recorrer ao Judiciário. Isso levaria três anos e as re
presálias da SEI matariam suas empresas em dois meses. 
O empresário não terá outra alter-nativa se não abando- _ 
nar o ramo ou tornar-se um contrabandista, 

O art. 300 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei n9 
6.404, de 1976, diz textualmente: "São nacionais as em
presas organizadas de conformidade com lei brasileira, e 
que -tem no País a sede de sua administração." Empresas 
nacionais, portanto, são aquelas que têm duas caracterís
ticas: - serem organizadas de conformidade com a lei 
brasileira e terem, no País, a sede de sua administração. 
Isto é lei, não é decreto, não ê ato normativo. E cabe ao 
Congresso defender_ a hierarquia das leis, porque o Con
gresso só vicejará e prosperará se puder legislar e se sua 
legislação não for letra morta. 

O art. 29 da Lei 4.131, de3-9-62, também proíbe dis
criminações entre as empresas nacionais e estrangeiras, 
exceto as discriminações contidas na própria lei. O que 
significa que discriminações novas só podem ser introdu
zidas por uma nova lei, nunca por decreto; e têm sido in
troduzido, por decretos, atas normativos e portarias. 

De onde se conclui que a SEI vem praticando ilegali
dades desde a sua fundação, e como ninguêm ê obrigado 
a violar a lei, seus atas são nulos de pleno direito. 

Consideremos ainda que o próprio Conselho dC: Segu
rança Nacional, ele próprio está víolando a Consti
tuição. Se lermos a Constituição, o que verificaremos? 
Verificarerií.os que o Coi:tselho de Segurançpa Nacional 
é, uma assessoria direta, no mais alto nível, do Presiden
te da República, para a formulação e execução da politi
ca de Segurança Nacional. 

Art. 38 "O Conselho de Segurança Nacional é presi
dido pelo Presidente da República e dele participam, em 
caráter de membros natos, o V ice-Presidente da Repúbli
ca e todos os Ministros de Estado. A lei regulará a sua 
organização competente em funcionamento e poderá 
ainda admitir outros membros natos ou eventuais". A 
Secretaria do Conselho de Segurança ê exatamente o que 
o nome diz: Secretaria. ~uma municiadora de documen
tos, preparadores de papéis, não é formuladora de deci
sões. 

Ao que saiba, o eminente Ministro talvez me corrija, 
nenhum dos atos normativos, nem sequer o Decreto de 
1979, fundador da SEI, foi submetido ao plenário do 
Conselho de Segurança, e todas as indicações são de que 
4 ou 5 Ministros consideram toda essa legislação ilegal 
-sob o ponto de vista jurídico, e inteiramei:tte des<i.con
selhável, sob o ponto de vista econômico, além de ser 
contrária a entendimentos internacionais do Brasil, 
como depois a exporei. 

Se olharmos para o Decreto-lei n\' 200, ·em cuja fOrmu
lação, aliás, tive parte, não chegaremos à conclusão dife
rente, O Decreto- Lei n9 200 que reformulou a estrutura 
administrativa do País, diz que a competência do Minis
tério da lndústria e Comércio abrange: desenvolvimento 
industrial, pesquisa e experimentação tecnológica. Diz 
ainda que a competência do Ministério da Fazenda 
abrange assuntos monetários, creditfcios, financeiros, 
fisCais e poupança popular. Nada há aqui que dê à Secre
taria do Conselho de Segurança, e nem mesmo ao Pie~ 
náiio do Conselho de Segurança autoridade para agir 
nessa âfea-- novamente, ê útil repeti-lo, o Conselho de 
Segurança é um órgão meramente assessorial, e suas Se
cretaria ê um assessor de wn assessor- portanto um ór
gão de 2• classe, na organização administrativa do Pais. 

Ao Ministério da Indústria e do Comércio cabe por lei 
o desenvolvimento industrial e comercial, o comércio ex
terior, a pesquisa e a experimentação tecnológica. 
Cor:rrrgura:se· poTtantci, uma diuturna violação das leis, 
qiie-"ãté agora tem permanecido sem protesto. E a razão é 
óbvia. Os empresários, vendo os seus direitos lesados, 
hesitam em recorrer ao Judiciário, pois que sofreriam ráM 
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pida retaliação sob a forma de licenças de importação 
denegadas, câmbio denegados, fiscalizações especíãls-pu~ 
nitivas, crédito bloqueado nos bancos oficiais, e assfm 
por diante. São mecanismos de estrangulamento. É a 
cassassão por estrangulamento. O que eu proponho é 
terminarmos o instituto da cassãSSão económica, da 
mesma maneira que terminamos o instituto da cassassão
política. 

Passarei, agora, dos aspectos meramente jurídicos aos 
aspectos econômicos. O absurdo económico a atitude da 
SEI, isso é de um óbvio ululante. O Brasil é escasso de 
capitais: não tem recursos sequer para financiar a pes
quisa agrogenética necessária à ali~entação _do povo; so
mos abrigados a importar milho, feijão e trigo, este me
diante empréstimos em moeda forte. Veja-se o grau de 
primitivismo de nossa pesquisa agrogenética. Apesar dis
so, a SEI, ao forçar a dissolu_ção das empresas mistas, co
mete os seguintes absurdos económicos. Primeiro, desen
coraja o ingresso de capitais de risco, que contribuiria1p 
para diminuir o nosso endividamento; segundo, provoca 
a evasão de divisas, porque as empresas que vendem suas 
participações têm de repartir o capital. Assim, deixa de 
entrar capital e saí caPital que não precísanasair-:-Tercei
ro, encarece a tecnologia, porque a tecnologia comprada 
no mercado é quase sempre mais cara e menos atualiza
da que a fornecida pelo sócio. Quarto, diminuem as ex
portações~ e a queda' das exportações ê evidente.-AB ex
portações em 1983 foram de 243 milhões de dólares, 
caíram para 217 milhões de dólares em 82, e 168 milhões 
de dólares em 83, num período em que todo o mundo en
trava em crescimento explosivo. Entre 82 e 83, as expor
tações de informâtica de Taiwan aumentaram 14%, e as 
Filipinas - um país bastante atrasado e bastante desor
ganizado - exportou só em semicondutores 1 bilhão de 
dólares. Comparem-se essas cifras com as brasileiras. 
Mesmo a produção para o mercado interno no caso da 
produção para o mercado interno, as estatístiCaS são 
muito duvidosas, porque ela é computada a preço de fa
turamento que não são os preços internacionalmente 
competitivoS. Para tornâ-los competitívos ou parã
reduzir-mos a urna base competitiva seria neci:ssârio 
diVidi-los por três. Mas mesmo sem esse redutor, a pro
dução interna baixou de 808 milhões para 728 milhões. 

Agora, para termos- uma idéia da comparação de 
preços nacionais com os internacionais- e isto é funda
mental para se avaliar o valor da produção "interna -
nós temos que o microcomputador CPU 512, o disco 96 
MB, que se encontra no Brasil por 84,2 dólares, nos Es
tados Unidos tem os seguintes preços: 43 dólares; (CPU 
512 disco 200 B), 27,9 dólares, (CPU 1024 70 MBT dis
cos), e47 dólares para o supermíni 2B. Os microcompu
tadores, foram os itens ·cuja produção maís cresceram 
dramaticamente em termos numéricos, - principalmen~ 

te o microcomputad_or de entretenimento e para o qual 
realmente não precisaríamoS de uma SEI -, bastando 
uma boa propaganda no dia da criança, um microcorri
putador que custa no Brasil 12,5 dólares, custa nos Esta
dos Unidos 3,5 dólares. Os impressores de linha 1.100 
LPM, custam nos Estados Unidos 22 dólares, e no Brasil 
66 dólares - três yezes mais. Os discos magnéticos- aí 
nem é bom falar. Se o disco magnético for rígido, ele cus~ 
tarâ no mercado internacional4,8 dólares, e aqui custará 
21 dólares. Se for a fita magnética, custará no mercado 
internacional5,9 dólares e no Brasil 16 dólares e 80 cen
tavos. Tenho aqui as lis.tas comparativas de preços de 
outros produtos, mas sei-ia enfadonho detalhá-las. 

Passemos aos· microcomputadores para não alongar 
muito. Um microcomputador com vídeo integrado, dois 
discos, discos drive 64 KB, no exterior custa 200 dólares, 
no Brasil custa 3.900 dólares. Um disco- magnéticO_ Custa 
no exterior 200, ctiStaría ái:fui Crifre 400 a 600 dólares. 
Uma impressora matricial, que custa no exterior 300 
dólares, custa aqui 1.000 dólares. Um microcomputador 
de entretenimento que custa no exterior de 60 a 200 .dóla
res, custa aqui de 200 a 600 dólares ... Vejam, portanto, 
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como as estatísticas nacionais de produção baseadas no 
valor de faturamento, supereStimam- o valor r~:ãl da pro
dução a preços competitivos. Na exportação isto não su
cede, porque a exportação tem que ser faturada aos 
preços internacionais. 

Pergunto então ao ilustre Ministro: foram as autorida
des fina"nceiiaS-õi.ividas sobre as conseqilências económi
cas._ clãs medidas? 

Foi o plenário do Conselho de Segurança consultado.:? 
Se o foi, poderia o Secretário-Geral do Conselho de Se
gurança fornecer ao Senado Federal cópia das atas de 
plenário, onde o assunto foi discutido? Não caberia ale
gar segredo de segurança, pois o assunto foi objeto de 
correspondência a empresas individuais e objeto também 
de notícias de imprensa. 

Esta é a primeira pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Com a pa
lavra o jlustre Ministro Danilo Venturini. 

O SR. DANILO VENTURINI - Meus Senhores, 
nobre Senador Roberto Campos, nin&uém desc_onhece a 
nossa amizade. V. Ex• mesmo começou o debate dlz;endo 
que não devíamos passionalizar um assunto que exige re
flexão. Se eu fQr a Platão, meu nobre Senador, ele me di
rã o quê? Moderar, coordenar, harmonizar. Em benefi
cio de quê? SitUar as coisas em um conjunto ordenaâo. 

Segundo ponto: Lincoln, que todos nós conhecemos, 
deixou para a pOsteridade a seguirite mensagem: ~·_Quero 
que seja dito de mim, por aqueles que me conhecem_m_e
lhor, que sempre colhi um cardo e plantei urna flor, 
quando pensei que 'tlma flor fosse plantada". 

Ora, meu caro Senador, se no momento não consegui
mos por fim às nossas diferenças, podemos, ao menos, 
ajudar a tornar o miuldo e este debate num lugar mais 
segura para as nossas divergências. V. Ex!-, acredito que, 
in-advertidamente:, disse que eu, como Ministro de Esta~ 
dO,- dirijo um órgão de segunda classe. V. Ex' citou o 
Decreto-lei n'i' 200, que V. Ex• trabalhou na sua feitura. 
Eu parto da Constituição Federal. Qual é a competência 
do Conselho de Segurança Nacional? É estabelecer ·as 
bases para a política nacional; 

21') -estudar, no âlnbito intefno e externo, os assuntos 
que intê!'essem à SeguranÇa Nacional; 

39) Estabelecimento QU exploração de indústrias que 
interessam à Segurança Nacional. 

V. Ex• esqueceu-se de mencionar, explicitamente, o 
Decreto-lei n9 1.135, de 3 de dezembro de 1.970, que dis~ 
põe sobre a organização, competência e funcionamento 
do Conselho de Segurança Nacionai. __ O quê é qt.ie pres
creve este Decreto? 

"O referido Conselho disporá de uma Secretaria Ge
ral, como órgão de estudo, planejamento e coordenação 
dos assuntos de sua competência, e poderá contar com a 
cofaboração de órgãos complementares, necessârios ao 
cumprimento de sua finalidade constitucional. A SEI é 
um órgão complementar do Con_sel_ho de Segurança Na
cfonal. 

2<;>) Estamos-inteiramente acordes, e eu repisei na rili
nha exposição, de que urge uma lei federal, sem o que, 
estaremos defendendo o País, mas, usando de uma facul~ 
dade de arbítrio, que o próprio corlCeitO- de Segurança 
Nacional, aceito pelo Supremo Tr:fbunal Federal, atribuí 
ao Senhor Presidente da República naquelas âreas em 
que é- necessário defender o intereSse nacional. 

39) O outro aspecto, meu Caro Seriá.dor, diz o 
Decreto-lei, a que me referi e que dispõe sobre a organi~ 
zação, competência e funcionamento do Conselho. "As 
decisões do Senhor Presidente da República serão con~ 
sUbstanciadas em diretrizes, ou em qualquer outro ato, 
dirigido aos Ministérios, Ou a outros órgãos da adminis
tração federal". 

Este é o art. 9~'~ "A Secretaria Geral do Cons~lho de 
Segurança Nacional, atualmente dirigida por um Minis
tro de Estado,''- note V. Ex• que não é um milit_ar que 
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está 13, é um Ministro de Estado, poderâ, amanhã, ser 
até mesmo, para usar a indicação que o Sr. faz a[, o Mi~ 
nistro da Indústria e-Comércio; mencionado no Deçreto
lei n~' 200. 

Qual a missão deste Secretffi,rio Geral? Ele é incumbido 
pelo Senhor Presidente da República de estudar a políti
ca de desenvolvimento no País das a.tividades de infor~ 
mática. Pr:u:a_.a formJIIação desta polítiCa, como disse aos 
Srs. na niinha exposição, o Governo julgou conveniente 
estabelecer o órgão cÇ~mpl~mentar do CO"I!§elho de Segu
rança_ nacional, para assessorá-lo neste camPõ.- Então, 
meu nobre Senador, não vamos discutir números. Deve
mos situar o !).OSso debate num patamar mais elevado. 
A-ê{ui, ao Seu -Iãdo; já lhe -ªlss·e, ·que todas as divergências 
qu~e_femos, quanto a númêros~ qtiãfito a pretensas irregu
laridades, eu estou disposto a forÕ.ecê--los a V. Ex• Invo
co, aqui, o testeniunho do Deputado Fernando Sant'An
na, quando, uma vez, tivemos oportunidade de conver
sar a dois, sobre um assunto, que não nos foi pOssível 
completar, quando numa exposição na Comissão de Re
lações Exteriores da Câmara. Então volto a propor a V. 
Ex• Nas brigas, quem sai perdendo é a verdade. Re
lembro a V. Ex' a sua_ própria colocação de que não de
vemos passionalizar aquilo que deve ser tratado racio
nalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Senador 
Roberto Campos, V. Ex~ tem algo a dizer? 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Ministro;V. Ex' 
parece estar identificando duas coisas diferentes: a Secre
taria do Conselho de Segurança Nacional e o Conselho 
de Segurança Nacional. A Secretaria do Conselho de Se
gurança Naciõnal é mero órgão municiador e assesso
rial. 

O SR. DA NILO VENTURINI -Não ê o que diz o 
Decreto-lei. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Suas recomendações 
têm que ser transmitidas ao Conselho de Segurança Na
cional, e só então podem tornar-se uma recomendação 
ao Presidente da República, que as aceitarâ ou rejeitará. 
O que tem havido são atalhos. Os Ministros da área eco
nômica, por exemplo, e o Ministro de Comunicações, 
não têm sido consultados. E a Secretaria tem agido, ela, 
como se fosse o Conselho de Segurança Nacional, da 
qual fazem parte todos os Ministros. 

Como V. Ex' sabe, o CSN tem compoSição complexa. 
Consultem o art. 88 da Constituição: 

"O Cof'!Selho de Segurança Nacional é presidido 
pelo Presidente da República e dele participam, no 
caráte~: cte membros natos, o Vice-Presidente daRe
pública e todos os Ministros de Estado_." 

Portanto, a Secretaria do Conselho de Segurança Na
cional não pode falar em nome do Conselho de Segu
rança, a não ser que tenha havido uma reunião em ple
nário, e que haja assentimento dos membros em formu
lar uma recomendação assessorial ao Presidente da Re
públici. 

Quanto ao estabelecimento ou exploração de indús
trias que interessem à Segurança Nacional, vale lembrar 
que isto é parie do inciso 49, "c", da Constituição, art. 
89. E este inciso 4~' ser refere a área indispensáveis à segu
rança nacional, e refere-se essencialmente às áreas de 
fronteiras, como: 

-a) concessão de terras, abertura de vias de 
transporte e instalação de meios de comunicação; 

b) contrução de pontes, estradas internacionais e 
c~pos de pouso; e 

c) estabelecimento ou exploração de indústrias 
que interessem à segurança nacional." 

Isto tudo, no capfÚ-!lO que se- refere à segurança nacio
nal nas âreas de fronteira. Não é uma carta branca para 
o Conselho de Segurança, formular política industrial. 
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O SR. FERNANDO SANTÃNÁ- Sr. Presidente, 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cav"ãlcante)- Tem a pa
lavra V, Ex' 

O SR. FERNANDO SANTANA- 1': simplesmente 
para confirmar a declaração do Senhor MhliSiro Danilo 
Venturini. Nós estávamos na Comiss"ão de Relações Ex
teriores, e eu formulei a S. Ex• 5 questões: E a CciiiliSSão, 
erradamente, Tmpediu que ele as respondesse no Ple-
nário. Ele, então, teve a gentileza de convidar-me ao seu 
Gabinete, e lá deu-me todas as respostas que deveiii tú
me dado na Com"issão, e-que não-as deú, porqúe a Co
missão, erradamente, -impediU-que eie as fizesse, a des
peito de ele demonstrar a firme disposfção de respondê
las ali mesmo. Era o que eu tinhã a dizer. ----

O SR. DAN!LO VENTUR!N! - Muito obrigado. 

O S-R. PRESIDENTE (Luiz Cãvalvante) - General 
Venturiril. V. Ex.• tem algo a dizer? 

O SR._ DAN!LO VENTURTN! - Eu gostaria de 
complementar minha resposta à questão levantada pelo 
nobre Senador Roberto Campos, com mais duas colo
cações. Não tenho conhecimento de nenhum ato pratica
do pelo Secretãrio- Ge-ral do Conselho, ou pela Secreta
ria Geral do Conselho, senl(j_ue estivesse dentro das dire
trizes específicas do Senhor Presidente. 

Segundo: O Ministro das Comunicações conhece ofi
cialmente o meu pensamento, e eu conheço, oficiahriCn
te, o pensamento dele. b uma área que estamos discutin
do, para levar depois ao Presidente aquelas alternativas, 
que permitam compatibilizar esta: faixa de tr".msíção, jâ
que a Lei das telecomunicações é uma lei relativamente 
antiga, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológi~ 
co. Ela é de 1962. 

Segundo aspecto, nobre Senador. Volto a repisar o as~ 
pecto de que o Governo Federal, atravês do Presidente 
Figueiredo, está solicitando, de público, e oficialmente, 
por nosso intermédio, a colaboração desta Casa, para 
que, se existe alguma irregularidade, o quanto antes a 
saibamos, através de quê? De uma lei, como disse eu, que 
tenha base legal, mas que também tenha expressão polí~ 
tica. Não posso cuidar dos aspectos setoriais. TeilfiO que 
colocar isto no grande conjunto, que é o desenvolvimen~ 
to político, económico e também o social, para assegU~ 
rar, como os Estados Unidos asseguram, a defesa do seu 
povo. 

Se V. Ex•s me permitirem, o nosso nobre senado~ R o~ 
berto Campos cita um progresso lá no Extremo Oriente. 
Pois bem Srs. eu tenho em mãos aqui um artigo do Sr. 
Victor Badzink(?) que diz no seu artigo ~·Inverno 
83j8'f.".- quem ê o Sr. Victor Badzinck? 1'3._ consult-or em 
política e tecnologia e política de segurança nacional do 
Governo dos Estados Unidos, desde 1973. 2-1)~ PhD em 
Relações Internacionais, pela Universidade de Co!Üm~ 
bia. 3Q} Foi membro da cadeira de relações internacio
nais da Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos . .E. 
pesquisador associado e conferencista do Instituto de Es~ 
tudos de Guerra e Paz, da Universidade de Cofú-rltbia. 
Não ignora o nobre Senador Roberto Campos, sabe dis~ 
so melhor do que eu, porque ê do ra:mo-.- que os -Es-tados 
Unidos têm todo __ o interesse em manter uma poSição, 
que lhe faculte assegurar, à dis-târii::ia, a defes'á do seu ter
ritório. E ê por isso que o Governo ameriCãáo- íllveste 
maciçamente naquela área. --

Agora, se V. Ex' me permite, está aqui dito pelo Sr. 
Victor Badzinck:-

Mesmo assim a indústria de defesa americana so~ 
freu o impacto da concorrência estrangeira, na me
dida em que, para se manter competitiva, foi obriga
da a buscar mão~de-obra mais barata. Os fabrican~ 
tes americanos de semicondutores ciiaram insta
lações no exterior principalmente no Extremo 

Oriente- agora guardem os Senhores esse_dado c-

90% dos semicondutores empregados na produção 
aluai de armamentos nos Estados Unidos provêm 
das instalações de_ companhias americanas naquele 
longínquo cenário mundial." 

~r<J. esta a colecção que eu queria fazer. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- O Sr. Se
nador Roberto Campos prossegue com a palavra. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Senhor Presidente, a 
SEI vem autorizando ou proibindo associações empresa
riais, em violação do direito de livre associação protegi
do pelo artigo 153, § 28-da Constituição Federal, que diz 
textualmente: .. É assegurada a liberdade_de associação 
para fins lícitos. Nenhuma associação poderá ser disso!~ 
vida senão em virtude de decisão judicial. >f 

Eu tenho visto várias correspondência da SEI dirigi-__ 
das a vários empresários. Não ~ei se um delC,s aqui está 
presente, o Dr. Gilberto Souza Joque, teve que liquidar a 
sua empresa, forçado a dissolver sua associação, em vio
lação do artigo 153, § 28 da Constituição. Isso não pode 
ser autorizado pelo Conselho de Segurança, não pode ser 
autorizado pelo Presidente da República, porque o Pre
sidente da República está sujeito à Constituição e à~ leis. 

Pediria, põrtanto, a S. Ex' o Ministro que se abstivesse 
de dítai as firmaS, -qual deve ser a composição do seu ca
pital, e muito menos· de forçar dissociações de empresas, 
porque=ísSo corttraria frontalmente o art. 153, § 28 da 
Constituição. E cria sitúaÇão &izari-a: ·o empresário não 
tem -o direito mais de produzir o que quer, não tem o di
reito de escolher a tecnologia, não tem o direito de esco~ 
lher seus sócios. 

OUtra coisa que eu gostaria de perguntar ao Ministro, 
uma vez que aqui si enfatiza tanto a segurança riacional, 
é que País no mundo confia o desenvolvimento de sua 
política industrial de informática à área miiitãr?-Mesmo 
os Estados Unidos, que têm uma responsabilidade enor~ 
m-e de __ suprimento de eletrônica militar p-ara as suas pró
prias forças armadas e para o MuitdO Ocidental, não 
criou um dispositivo militar de produção informática~ 
Eles explicitam determinadas condições para a expor~ 
tação de equipamentos de informática visando, aliás, seu 
êxito, dificultar o acesso soviétiCo a tecnOlOgiaS de pon
ta, mas _a produção ê livre: não dizem aos empresários 
·quem dev_e produzir, quem não deve produzir, com 
quem se devem associar. Admite~se que empresas total
mente estrangeiras, japonesas por exemplo se instalem 
na CaJjfórnia, e os japoneses são seus maiores competi
dores:_ admitem que empresas holandesas comprem as 
empresas americanas pioneiras na informática, como a 
SIGN ETICS, admitem todo tipo de associação. A infor~ 
mâtica é considerada um problema industrial e não um 
problema militar (per si). Na Europa, também não é um 
problema militarizado. E certamente esses países têm um 
orçamento de defesa muito superior ao nosso e proble
mas de__segurança consideravelmente mais graves. 

Nos dois casos mais bem sucedidos no Oriente, Tai
wan e Corêia, que são Países expostos a constante peri~ 
go, um de invasão pela China Continental, e o outro de 
invasãq_pe_la Corêi;t _do Norte, esses países, que gastam 
quase metade do seu orçamt::nto na defesa. não introdu
ziram o sistema de cotrole militar da política industrial 
de informática, porque sabiam que isso amord."açaria a 
atividade criadora e destruiria a criativiâade. A informá-
tica é civil, e no caso da Taiwan, dirigida pelo National 
Sdence Council a não ser n<~. .. Cortina de Ferro", cuj(!S 
procedimentos eu não gostaria de ver imitados, não acre
dito que haja ninguém que considez:e .que o melhor meio 
de se desenvolver a área da informática (que abrange, 
microcomputadores de entretenimento, equipamento de 
automação de escritório, equipamento de controle de 
processos, equipamento de telecomunicação, os quais 
constituem a vasta maioria da demanda da informática) 
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não acredi_to que nenhum país defenda a teoria de que 
essa atividade que exige enorme criatividade e agressiví
d~de individual, seja objeto útil de controle militar_,__ _ 

O SR. PRESIDENTE (L uiz cavai cante)- Tendo em 
vista que há ainda Onze debatedores, eu me permito soli
citar_ aQ Senador Roberto Campos, como também a to
dos os demais de batedores, que façam as suas perguntas 
em bloco e o Senhor Ministro Venturini responderia 
também de uma vez a cada debatedor. 

Com a palavra o Ministro Venturini. 

O SR. DANILO VENTURINI- Eu só queria a}iiO~ 
veitar esta outra intervenção para dizer aO itobre Sena
dor Roberto Campos que tomei nota da primeira obser
vação dele, sobre pretensas irregularidades praticadas 
por um órgão que me é _vinculado e segundo, considero 
impf:rtinei"lte a Colocação que o nobre Senador faz, que 
temos um militar à frente da Secretaria ESpe-Clal de "In
fofffiática. V Ex• pode-atê, e eu sei que não é esse o seu 
pesamento, porque eu o conheço de longa data e viaja- -
mos juntos muitas vezes, ao tempo do Governo Castello 
Branco, V. Ex• está querendo estabelecer uma dicotomia 
entre militares e civis. Então, para Sepultar e!õte proble
ma, de"vo dizer aos senhores que o militar, por uma ques- _ 
tão de carreira, optou pela profissão das armas, e que 
hoje dirige a Secretaria de Informática, foi o mesmo ele
mento que me foi requisitado pela organização das 
Nações Unidas, para produzir este documento que hoje 

- -é difusão internacional. f este mesmo elemento que o se
nhor, à guisa não sei do que, teima em dizer que é um mi
litar, quando lá está um técnico de altíssimo padrão e um 
homen como nós dois, inteiramente voltado para Q inte
resse deste BrasiL Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Cavalcante) -Com a pa
lavra o Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Uma última pergun
ta a fazer, Na carta dirigida pelo Governo brasileiro ao 
Fundo MOnetário lnternacioanl, reafirmando aliás dis
positivos que se contêm no acordo do GATT, o Governo 
brasileiro se compromete a apresentar ainda este ano de 
84 um programa de substituição de restrições quantitati
vas de importação, pela técnica mais racional de pro
teção, que é a proteção aduaneira. Ao que tudo indica, 
não só não se está trabalhando no sentido de mudar a 
restrição quantitátiva por proteção aduaneira, como a lei 
qúe se imagltl:i- que seja submetida ao Congresso, espero 
que com vista prévia dos Ministros-da -área Econômica e 
de Comuilicaçõe-s, agrava as restrições quantitativas e 
por assim dizer, as institucionaliza. Essa agravação de 
restrições quantitativãs, em-vez de sua substituição por 
tarifas aduaneiras configuraria uma violação de compro
missos internacionais. 

O SR. DA NILO VENTURINI- V. Ex~ fala sobre o 
.que não conhece; eu próprio, na minha exposição, tive a 
oportunidade de dizer que os entendimentos mantidos 
com órgãos internacionais são episódicos, mas isso não 
quer dizer que o Brasil abriu não da sua opção de garan~ 
tiro seu des_envolvimento económico, buscando-se sim a 
participação estrangeira, mas dentro das regras livre
merite convencioriadas por tratados e convenções. 

Segundo asPectO: esteja V. Ex~ tranqUilo de que o pro~ 
jeto de lei que V. Ex• não conhece, mas que estamos ela~ 
borando, é bem menor que o seu. Não fora o tratamen
to, vamos dizer, no campo universitário e ele teria, no 
máximo, 14 ou 15 artigos, af incluídos, o revogam-se as 
disposições em contrário. 

Esteja V. Ext absolutamente tranqüilo de que o Poder 
Executivo -confia, de tal forma, no Congresso Nacional, 
que para cá mandará um dispositivo em que se estabele~ 
ce uma moldura e um quadro bem amplo, dentro do 
qual se-pOssa: trabalhar, porque não queremos uma lei 
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episódica, mas sim 1;1ma lei que possa assegurar continui
dade, no tempo, das metas que estabelecemos. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) - Eu per
guntaria ao Senador Roberto Campos se ele me dâ a 
honra de solicítaf que reassuma o seu posto. 

O SR. PRESlDENTE (Roberto Campos)- O segUn
do orador inscrito é o Sendor Fãbio Lucena, a quem 
concedo __ palavra. 

O SR. FÃBIO L·UCENA -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Srs. Deputados, Sr. MinistrO Danilo VentuiínE 

Ao que me parece, Srs. Con-gresSistas, Sr. MíiiíSfrO, 
salvo melhor juízo, atingimOS um ·porno, -neste debate, 
em que é impossível fugir- ao passionalismo, porqtie-na 
verdade, Srs. CongressiStas, o qUe aqui se-discute, rieste e
em outros encontros, é um conflito entre o rec.ente passa
do autoritário e a perspectivã da ampla discussão entre 
Congresso Nacional e o Poder Executivo, sobre os as
suntos como_ informática, de fundamental importância 
para os interesses nacionais. 

Disse bem o eminente Senador Roberto Campos, no 
início destes trabalhos, quando egocentrizou a polêmica, 
colocando-se S. Ex~ com o pronome eu, o que eu digo é 
patriótico, e colocando o MinistrO Ventlr.rini do outro la
do, porque S. Ex• o Ministro disse, também: é patriófic(i. 
De sorte que a sociedade cingida, neste debate, entre os 
que apóiam a Política Nacional de lnformáticá, tal como 
está sendo executada, e com algumas providências para 
aperfeiçá-la, providências que só podem resultar de de
bate, da discussão, e os que apaixonadamente comba
tem, sistematicamente, essa política. 

Vamos aos fatos, Sr. Ministro. Parece-me QUe o artigo 
a ser invocado da Constituição não é o 153 § 28, poi:'que 
nenhuma associação foi dissolvida, em virtude de deci
são judicíal, e se o tivesse_sido a Secretaria Especiãl de 
Informátitã nãn tetiã condições de interferir junto ao ju. 

diciári_o para a dissolução dessa associação. 
O que me parece deva ser invocado é o artigo 160 da 

Superlei que preceitua: 

"TITULO III 
DA ORDEM ECONÚMICA E SOCIAL 

ArL 160. A ordem econômica e_social tem por 
fim realizar o desenvolvimento nacional e a juStiça 
social, com base nos seguintes princípios: 

I -liberdade de iniciativa; 
II -valorização do trabalho como condição da 

dignidade humana; 
III - função social da propriedade; 
IV- harmonia e solidaridade"-entre as cate8Cirias 

sociais de produção~ 
V- repressão ao abuso do poder econômico, 

caracterizado pelo domínio dos mercados, a elimi
nação da concorrência e o aumento arbitrário dos 
lucr_os; e 

VI - expansão das oportunidades de emprego 
produtivo." 

No que pertine ao mandato constitucional, Srs. Con
gressistas, e pela fartura de documentos a que os Depu
tados e Senadores têm tido acesso, e pelo volume de 
publicações da imprensa, de um e de outro lado, já é 
possível concluir, com bastarite clareza, que a política 
nacional de informática se adapta, regorosamente, ao es
tatuído no artigo 160 da Constituição Federal. 

É pieciso- deixar bem claro, todavia, ou outro lado da 
política nacional de informática, o lado que passionali
zou a polémica, a tal ponto que do passionalismo não é 
possível fugir. Por exemplo: em artigo publicado no re
cente dia )9 de abril, sob o título. A undécima Lei Cam
pos Kafka, o Exm9 Sr. senador Roberto Campos diz que 
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á Se-crefaiia ·de informática e, por derivação, o Conselho 
de_ Segurança e o Ministro Venturini estão associados 
aos marxistas val_e dizer, aos comunistas; o Sr. Venturini 
é o mais no.,.,o comunista que hã na República; palavras 
do S~na~or _Roberto Campos, eu vou ler;. "Ouvi de um 
amigo que esse fleit ocasional de militares e marxistas 
constitui uma espêcie d~. "minimarxismo": Eiitão é o mi~ 
nimarx_ismo, ou marxismo, como queiram os mais fecun
dos, os !llais purista~, é o minimarxismo, na opinião do 
outro lado da Política Nâ.cional de Informática, isto é, 
uma ãsSOCiãÇão de militares, de marxistas que está diri~ 
gindo a política nacional de informática.' 

Isto vem a propósito, Srs. Congressistas, da afirmati
va, do outro lado, da polêmica de que os militares estão 
dirigindo a Politica Nacional de Informática. 

Convém salientar que o Conselho de Segurança Na
cional se compõe, conforme o artigo 88 da Constituição, 
do Presidente, do Vi ce-Presidente da- República, e de to
dos os Min-istros de Estado; existeril apenas 3 Ministros 
militares:.os Ministros da Marinha, do Exército e da Ae
ronáutica. E me parece que, no que pertine às decisões 
promanadas do Conselho de Segurança e da Secretaria 
de InformátiCa, para efeito de execução parece-me muitO 
apressado ou muito pecaminoso insinuar ou acusar que 
essa decjsão_-Seja essencialmente militar, uma vez que, 
conforme acredito, e acredito por testemunhas, as mais 
varíaCfãS: ·essa discusSão toma presentemente muito mais 
carpo, dentro do Congresso Nacional e nas instituições 
culturais de ensino nas universidades, nos centros de pes
quisa e tecnologia do que propriamente dentro dos quar-

-téis brasHciros, e o passionalismo vai além, Senhor Mi
nistro Venturini, a ilustre, por todos os títulos, Deputa4a 
Crist_ina Tavares apresentou à Câmara dos Deputados 
um projeto de lei sobre Informática, Que é do conheci
mento de V. Ex• Nem menos o projeto foi à discussão, 
rlem mesmo adentrou às Com-issõeiiTécniCas competen
tes da Càinarã dos Deputados, e o_ Senador Roberto 
C<ünpos, que representa o outro !ado da Po!ítiça Nado
na! de lnf_ormática, escrevia no Jornal O Globo, do dia 4 
de dezembro, sob o titulo: o Big Brother já chegou o se
guinte: 

"No Brasil, ele já chegou ou chegará em 84, se 
for aprovado um projeto sobre Informãtica que a 
esquerda radical do PMDB ãpresentou na Câmilra 
dos Deputados". 

A esqu_~rda radical, segundo consenso unânime até 
nas sOciedades-dirigidas por ditaturas de direita, até nas 
dirígldas pela própria esquerda, a esquerda radical; são 
evidentemente os marxistas, são os coml.mistas. Então o 
Senador Campos singularmente promove o casamento, 
em segundas núpCíãS, do Ministro Venturini COm o 
PMDB, aqui ·class_ificado pelo Senador Campos como 
esquerda radical, sem que S. Ex~, com a sua notável e 
prodigiosa inteligência, se tive-sse dado ao trabalho da 
leitUra e da análise do projeto da Deputada· Cristina Tii-
vares. 

Mas·, vamos aos-mitoS, senhor Minfstro, aos m-itos da 
política nacionill de-lnforniâtlca, e sobretudo da reserva 
de mercado. Esses mitos-Circulam amplamente nos Paí
ses, onde as multinacionais têm suãS matrizes, Cm pai-ti
cu lar onde se localiza a IBM, que é a principal articula
dora da invasão do mercado brasileiro. Eu não diría ape
nas por multinacional, mas tambêm por joiót-venttires, 
conforme repetidamente defendido _em publicações do 
eminente Senador Roberto Campos. Esses mitos, decor
rem do seguinte, conforme se contém no Boletim do Ins
tituto de Economia Industrial da Universidade Federal 
do rio d_e Janeiro, publicação relativa a setembro de 83. 

"O terceiro fator, que eleva a concentração do 
niercado e a imposição de barreiras, à entrada são 
as práticas discriminatórias adotadas pelas grandes 
empresas multinacionais de Informática. _A IBM 
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tem sofrido diversos processos legais na Europa e 
nos-- EstaCfos Unidos, por causa de suas práticas 
competitivas. Em janeiro de 82 a Justiça americana 
suspendeu um processo no qual a IBM era acusada 
de violação de Lei Antitruste que já durava 13 anos, 
mas ainda estão pendentes diversos processos priva
dos nos Estados Unidos. 

Para dar exemplo, nos últimos lO anos a IBM, 
foi processada pela Greem Raund, em processo ini
ciado em 72; pela TELEX em 73; pela CALCON em 
76; pela MEMOREX em 78, e pela TRANSA ME
RICA e XEROX em 79. 

Atualmente o caso mais importante é uma ação 
da Corte européia C'ontra as práticas competitivas 
da IBM, no Mercado Comum Europeu." Condu
sà_ci_ da leitura, Senhor Ministro Venturini: .... Se no 
Mercado Comum Europeu a indústria européia se 
vê nas contigêitcia-s de recorrer ao Poder Judiciário, 
para enfrentar a competição da IBM, o que não 
õ:lcontecería nos pafses da América Latina, que se
gundo o Senhor Roberto Campos, em artigo sobre 
"O Agente Lanmja", publicado no dia 25 de março 
de 84, o que não aconteceria nos países Latino
Americanos, que, segundo o Senador Campos, são 
perdulários, sem poupança, tecnologicamente ima
turos e cambialmente falidos, alêm de serem, con
forme outro artigo de S. Ex', datada do dia 6-11-83, 
de serCm cultiVadores de um processo crôniCo de 
burrice, nós os latino-americanos, e muito em parti~ 
cular os brasileiros, estamos envolvidos não do 
homo sapiens para o javântropo, mas para o homo 
burros, cOtiforme teoria do Senador Campos. (Ri
sos) 

Mas, Senhor Ministro, Valnos- ãos mitos internacio
nais contra o Governo brasileiro, sintetizados pelo ilus
tre Senador Campos no artigo ·~A I i' Lei Campos
Kafka". 

Essa décima primeira lei é a seguinte: A eficiência 
competitiva está narazão inversa do grau_dejnterv~nção -
governamental, isto é: quanto menor o grau de inter
venção governamental, maior o grau da eficiência com
petitiva - a ~lha e manjada falácia internaC-ional que, 
Cultivando -uma piOsaíca burrice dos países latino
americanos, colocam os seus Estados e, por meiO dele, os 
seus empresários como incapazes de executar e planeja
rcm urt:~a política de desenvolvimento. 

Primeiro mito: o Brasil é um mercado tão grande e 
atraente que pode maltratar os investidores? Infelizmen
te, não! 

"Em 83, explica o-Senador Campos, o mercado de ele
trônica brasileira comparado ao mercado mundial, que 
representou 250 bilhões de dólares, e cresce a 14% ao ano 
não representava senão 0,6% da indústria de dadOs, 0.8%
da telecomunicações, e 3.9% da eletrônica de consumo." 
Esses percentuais colhidos a esmo pretendem demons
trar que o Brasil trata mal os investidores. Este ê o (9 

_mito j;í,_ cª-b.ulmente contestado, não digo desmentido em 
respeito ao caráter do eminente Senador Campos, mas 
contestado em números demonstrados a este Plenário 
pelo Sr. Titular da Secretaria Especial di frlformática. 

Segundo mito~ são apenas 4 os mitos- a Política de 
Informática da SEI deflagrou um desenvolvimento ex~ 
pfO-sivo no setor~ "Falso", proclama-O Sef!ador Roberto 
Campos: falso, falsidade. Mentira, palavras minhas, 
como sinônimo de falso. Explicação do Hustre Senador: 

''As estatísticas correntes, além de, segundo a 
DIGIBRÁS, envolverem boa dose de dupla conta
gem, revelam, ao contrário, perda de dillamismo, o 
que não é de admirar, face à incrível burocratização, 
que ele, a seguir, chama de bagunça dos processos e 
ao furor xe_nófabo dos administradores da SEI e, 
por via de consequência, do Conselho de Segurança 
N_a~_ional." 

Eu não sabia e lamento, Sr. Ministro, ser informado 
de que V. Ex' é um xenófobo e, para tanto, me preocupei 



I !08 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II). 

com as origens do seu nome, e para o bem da Pátria, 
como o_ nome também do Senador Carlos Chiarelli, 
como o meu nome Bittencourt, e tantos outros nomes, 
eles são consequência da extraordinária capacidade bra-
sileira para atrair e receber a concorrência dos biótiPoS __ _ 
internacionais. - -

Continua S. EX.': 

"As exportações tendem a diminuir pelo blo
queio imposto pela SEI à ativldade das firmas es
trangeiras. O Sr. Titular das SEI demonstrou ali que 
as firmas estrangeiras, que as multinacionais, parti
cipam do modo como bem-entendem- na poiítica de 
informática." Inclusive, deu números, para nós, 
bastante desagradáveis, referentes à participação de 
proficionais de nível universitário na iit-dústr-ia es~ 
trangeira e na in-dúslría nacional. Para iló$, profun~ 
damente lamentãvel, porque chega a ser aviltante e 
degradante para a inteligência nacional, que apenas 
1/10 da inteligência usada pela política nacional de 
informática esteja sendo aproveitada pelai-indús~ 
trias multinacionais. 

O Terceiro mito, Sr. Minístrõ, é sobre Taiwan e Cin~ 
gapura, que são o novo paraíso terrestre do eminente Se~ 
nadar Roberto Campos, isto é, pefõ menos estou aqui 
c_om 17 artigos de S. Ex~. para p_rovar que eu idoS, Ex~. 
porque S. Ex• tem muito a ensinar e não se pode d"eixar 
de ler um homem da cultura e da experiência de Roberto 
Campos. 

O SR. PRESIDENJB:-(RoberiOGrilpos) - Obriga~ 
do pela propaganda i 

O SR. FÁBIO LUCENA - E, por falar em propa
ganda, Sr. Presidente, o Sr. Roberto Campos em um ar
tigo publicadO em 17 de janeiro, recome-nda aos brasÜei~ 
ros, no fim do artigo, a leitura do livro de J. C. Mello, 
sob o título ''A Incrível Política de InformátiCa", oilde se
contém injúrias-, agressões, di(amações e calúniaS-aô Go--' 
verno brasileiro, à Política Nacional de Informática, ao 
Conselho de Segurança, à Secretaria de Segurança, in
clusive, à pessoa do seu Titular, de V. Ex•, que é acusado 
por· aquele escritor, cujo livro merece propaganda em ar
tigo do Senador Roberto Campos, que é acusado de prOw 
mover atividade cartorária na política de informática na
cional, e é acusado mais, de ter endossado e avaliado · 
contrabando, pirataria e roubo - contrabando, pirata
ria e roubo, peço V. Ex• que tome por termo o que estou 
afirmando, para as devidas providências legais- que es
tariam sefldo praticãdãs por enlpresârios marginais, mas 
com o pleno e perfeiio endosso de V._Ex•. 

Vamos ao quatro e último mito, me parece o maiS 
sério: "a política da Secretaria de Informática está infor
matizando rapidamente a ec_onomia brasileira. "Mint
chura", palavra do Senador Roberto Campos, palavra, 
Senador Chiarelli - por favot, V. Ex• pode ver. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Dá de fé. 

O SR. FÁBIÓ LüCENA-:....... "Mintchura", propagan
da, agora deve agradecer o PDT, propaganda do Goverw 
nadar Leonel Biizola. "Mintchura", em que consiste a 
"Min_tchura"? Consiste no seguirite, seillll~~ o ~miriente 
Senador Roberto CampoS: - - -

"O Brasil está se atrasando rapidamente, nossa 
defasagem tecnológica ein relação aos- Estados Uni
dos e Japão ê estimada em 12 anos, é muitO pouco, 
porque se formos Olhar a defasagem ria Corridi:l es
pacial estaremos, seguramente, a 100 anos. A da 
Coréia em- 3 anos, a de Tãiwan 1 a 5 anoS~ ãq)en: 
dendo do produto. Todas as escolas públicas secun
dárias de TaiWan põSSU.eiri, Pelo menos, um micro~ 
professor, e Cingapura já--Opera 100 roDôs, coisa 
que, no Brasil, ainda é curiosidade da Feira do 
Anhembi". 

V. Ex• observa, ilustre Ministro, cOmO-o outfo lado 
coloca a questão. Não querendo - eu já sei que estou 
cansando o auditório, mas peço perdão e vou, evidenti· 

_ ~eJ?te,_ s~r_mais_ sucinto. O Sen~dor: R:"ober~o Campos_ 
chama a atenção_da razão e dá-lhe adeus no artigo "Alô 
r~q_, _t_chãu", py.!llicado no dia 6 de noyem_bro de l9_&3~ 
Inicia ele um artigo com uma epígrafe de Demóstenes: 

"Há pessoaS que crêem-·~~baraça'r aquele que 
sobe à tribuna, perguntando-lhe: então, que fazer? 
A esses dou a_respo_sta que mi?_P;trece a mais equâni
me e veraz: não fazer o qUe-esti:tis fazendO atualm'en
te." 

Demóstenes. Isto é, V. Ext, Sr. MinistrO, acoriselhRdo 
por Demóstenes, mi psicografia do Senador Roberto 
Campos, deve fazer tudo o que não está-fazendo, coisa 
com que eu e o Congresso Nacional não concordamos. 

Vamos à Política de Informática; "Não seria dificif 
trãÇar-sc uma política naCional de informática". Pala
Vras do Senador Roberto Campos. '.'Basta ler as propo~ 
siçõé"s da Secretaria Especial de Informática de cabeça 
para baiXo, com sinal tro?ado, em __ m?a operação aritmê
tica,-por exemplo, onde houvt!sse o sinal mais, colocar si
nal menos", Aliâs, isto, Sr. Ministro, é u-m âito xistoso 
dos escóliireS - o colega estava cÔ!ando Umã.- prOva di 
matemática, e o outro que estava sendo subtraídO na sua 
prOva disse ao calão: "vê Se páfa de colar". E o c~Ião 
respondeu: "eu não estou colando, onde você está colo
cando o sinal mais, eu estou colocando o sinal menos". 

Mas &eln, então a "reserVa de mercado" que o Sena
dor Roberto Campos escreve entre aspas, é preciso escla
recer que em todos os artigos de s: _Ex• a locução reserva 
de mercado, locução substantiva, res_erva de mercado es
tá colocada entre aspas: "reserva de mercado". 

O SR. PRESIDENTE (Roberto _Campos)-- Para dis~ 
tlnguir dç reserva de cartório. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Para distingüir, muitO--
obrigado. -

"A reserva de mercado", tal como concebida. vai 
acarretar redução de mercado; por quê? Primeiro
quero, Sr. Ministro, que S. Ex' confiftne se- isso é 
verdade ou. não - a reserva de mercado, tal como 
concebida, vai acarretar redução de mercado; por 
quê? Primeiro, eleva os preços internos, pois as in

_dústrias. viram cartórios; 
Segundo: diminui os investimentos potenciais; 

___ Terceiro: prejudica as exportações e o antagonis
mo às empresas internacíonais experientes nos mer
cados externos; 

Quanto: burocratiza uma indústria que exige sin
gular criatividade." 

Nestes quatro itens "Do Outro Lado da Política de 
Mercado", do lado internacional, do lado não brasileiro, 
que se contrapõe ao lado brasileiro, quer civil, quer mili
tar, quer do Partido do GOverno, quer de Partido de 
Oposição, mas, EO Jildo briisiieiro, que é a Polftíca Na
cional de Informática da SEI, gostaria que S. Ex' funda
mentasse as q~~tro primeiras perguntãs qUe lhe faço, 
agradecendo a- gentileza pelas resPostas: se o desejar, 
passÕ-lhe o texto em que contém sublinhado em verme
lho para distingUir do agente cor laranja. 

O SR. DAN ILO VENTURINl - Muito obrigado, 
nobre Senador Fábio Lucena, pela sua participação nes
te debate: ComO disse, para mim ele tem -esse segundo 
lado tão ou mais importante do que o primeiro, de trazer 
aqui o pensamento do Governo Federal, mas recolher 
dos Srs.luzes e contribuições válidas pai-a a Política Na
cional de Informática. 

Sei que o no-sso nobre Senador Roberto Campos tem 
uma série de leis ligadas a KafKa; que me permitam citar 
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uma ·que -é de um pensador anónimo, mas que poderia 
ser de Kafka: 

--"O dia do juízo final, na verdade, não é um dia, 
mais um tribunal em seSsão permanente, onde o Sr. 
será julgado não pelo que -disse, mas sim pelo que 
fez_" 

De forma que leio também, não só de nobre Senador 
Roberto_ Campos, mas todos artigos escritos sobre esta 
àrea de tanta relevância no momento e, graças a Deus, o 
povo brasileiro está envolvido no debate desta questão. 
Não importa divergências de opiniões, O impOrtánte ~ 
que estas opiniões estão sendo levantadas. 

Seiutlilo aspecto: V. Ex• se refere a uma obra do Sr. J. 
C. Melo. Depois que o Sr. J. C. Melo escreveu essa obra, 
há uns poucos meses atrás, ele esteve comigo e me deixou 
assinada uma carta, em que ele diz o seguinte: 

"J,_ C. Melo tem experiência de mais de trinta 
anos exatamente em hardware, software e type real 
para controle de processo, sendo um dos poucos 
brasileiros com tal experiência específica.- Por Isso -
respeitosamente pleiteia que a sua nova firma seja 
engajada nos projetas acima; são projetas mais liga
dos à área de produção de material bélico, responsá
vel pelo desenvolvimento dos hardware e software 
internos dos referidos mísseis, trabalhando em con-

-junto com outros grupos encarregados desta ma
téria." 

Diz ele mais: 

"Em resumo, a INFULLPART pleiteia integrar 
os grup-os-acima na EM BEL, na PRÓLOGO ou em 
organizações similares ao nível de desenvolvimento 
ein caráter confidencial." 

"Quanto ao envolvimento político de J. C. Me
lo" - palavras textuais dele -!'ele já garantiu ao 
Governo, diretamente ao Excelentíssimo Sr. Minis
tro Danilo Venturini e à Diretoria da Secretaria Es
pecial de Informática espontaneamente" - ele gri
fou - "que hão mais fará pronunciamentos públi
cos diretos e indiretos, reservando suas ocasionais 
divergências técnicas para relatórios reservados à 
própria SEI. 

Embora não se trate de acordo político, J. C. 
Melo compreende que é óbvio que a sua nova políti
ca acima, juntamente com ã confidencialidilde total 
referente aos projetas em causa, são condições sine 
qua non para participação nos referidos projetes." 

Assinado: João Carlos Melo. 

Então meus Srs., me dispenso de mover qualquer ação 
contra o Sr. J. C. Melo, no que me diz respeito e-àqueles 
que comígo colaboram neste órgão complementar que é 
a SEI, porque ele teve um ge~to grande de me procurar e 
deixar com-igo o documento que aqui está, não Só rubri
cado mas assinado por ele. 

Quantõ às- quatro observações que V. Ex• apresenta, 
pediria ao Secretário Especial da InformãtiCa, Coronel 
Joubert, que produza as respostas. Desculpe, nobre Se
nadof, é que elas envolvem uma série de questões técni
cas e deixarei então ao técnico a resposta. 

b SR. FÁBIO LUCENA- Há vários trechos grifa
dos. 

O SR. JOUBERT BRIZIDA --Estau_yendo aqui. 
A prímeira é: "Eleva os preços internos, pois as indús

trias viram cartórios". De fato, já tíve oportunidade de 
falar a respeito dos preços e também sobre a quantidade 
de empresas que trabalham no setor, que acirradamente 
disputam o mercado e que começam a exportar seus pro
dUtos._ Diria que a exportação das empresas de capital 
100% nacional ainda é incipiente e é particularmente 
para os pafses que nos cercam: Argentina, Paragua;, Pa-
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namá e Venezuela. Mas, incrível como possa parecer, 
uma empresa de software brasileira já exportou software 
para a Alemanha e a empresa ELEBRA está exportando 
placas lógicas para os Estados Unidos. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Quanto 
em dólares? 

O SR. JOUBERT BRIZIDA - Muito pouco. 

O SR. PRESIDENTE -(Roberto Campo~) - Quão 
pouco? 

O SR. JOUBERT BRIZIDA- Sinceramente não te
nho esse número, mas ê muito pouco e iJÍcipieitte: 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Uin mi
lhão e seiscentos mil dólares. 

O SR. JOUBERT BRIZIDA - Muito obrigado. 
A segunda apreciação: .. Diminui investimentos Poten

ciaís". Creio que não, Porque, muito pelo Contrário, as 
empresas estrangeiras estão investindo no Brasil. A cada 
dia que passa somos procurados por empresas que quew 
rem aqui colocar suas fábricas porque admitem o mercaw 
do brasileiro- como altamente aira:ente e querem vir 
fabricar computadores de grande porte no Brasil. 

E todas as empresas que aqui estão mostram sinais 
clarissimos de investimentos no País, o que demonstra a 
potencialidade e a pujança do nosso mercado. Aliãs, se 
não o 10~>, o 8~' do Mundo 

Terceiro: "Prejudica as exportações, pelos antagonis
mos, às empresas intenlacionaiS experientes nos merca
dos externos". Não ê verdade. Não é verdade porque as 
empresas tradicioilaís ·exportadoras: IBM e Burroughs 
continuam tradicionais exportadoras, têm compromis
sos conosco para cada computador que internam no 
País, exportar dois ou três e vêm cumprindo religiosa
mente seus termos de_ compromisso. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - V.- Ex• 
pode citar os dados de exportação? 

O SR. JOUBERT BRIZIDA - V. Ex• já citou. 

O SR: PRESIDENTE (Roberto Campos) - Revela 
um declínío grave. - -

O SR. JOUBERT BRIZIDA- Foi conjunturalmen
te, o mercado japonês foi da IBM e foi tomado, as iin
pressoras coloridas e é uma série da divisão internacio!lal 
do trabalho da IBM que faz com que eles procurem, 
para equalizar e para melhor apropriar os seus custos, 
dividir, através da divisãO internaciorial do trabalho ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O senhor 
sabe que foram rejeitados cinco projetas de uma empresa 
e oito de outra? 

O SR. JOUBERT BRIZIDA- O dado que o senhor 
afirma carece de veracidade, porque acabamos de apro
var o Projeto 4381 da IBM, de fartfssim_as possibilidades 
de exportação. E: um computador extremamente potente 
que a IBM irá fabricar dentro do nosso País,_ como aca~ 
bamos de aprovar, também, o projeto da Burroughs, do 
computador que substitui o B-6900. Eu creio que os da
dos que V. Ex• tem não se coadunam com a realidade. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cilmpõs).::: DiScuti
remos depois. 

O SR. JOUBERT BRIZIDA - Muito obrigado. 
O último dado: "BurocratiZa u-rriã.-lridústríã- qUe- ex-ige

singular criatividade". Eu diria que, muito pelo con
trário, como os -dados que pude ter a oportunidade de 
mostrar, está aberto um espaço para a criatividade, para 
a engenharia e para a tecnOlogia brasileira. Pode ser até 
-e nisto eu d_o_u_um pouco a mão à palmatória ao Sena-
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dor - que estejamos sendo algo burocráticos; talvez 
sim, e é o único ponto em que eu daria um pouco dera~ 
zão ao Senador Roberto Campos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Estou satisfeito, Sr. Mi
nistro, com as reSpostas e dou por encerrada a minha 
participação. Muito obrigado. 

O SR. DANILO VENTURINI- Muito obrigado a 
v. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Há 
vários oradores inscritos, alguns Deputados e outros Se
nadores~ darei preferência aos Senadores ·peta ordeffi- de 
inscrição e, depois, aos Deputados. 

O próximo orador inscrito é o nobre Senador Carlos 
Chiarelli. Tem a palavra V. Ex•. 

O SR._ CARLOS CHIARELLI -Sr. Presidente, Sr. 
Miilistro banilo Venturini, Srs. Senadores, Srs. Deputa
dos, Sr•s e Srs. participantes desta reunião: 

Senhor Ministro, a quem incumbe nesta hora dirigir as 
iildagaçõeS fleftinentes, buscando, iilclusive, ser perti
nente sobre a matéria e à luz do Regimento, que convém 
seja respeitado, para que o debate tenha a produtividade, 
a fecundidade necessária, registro preliminarmente o 
agradecimento de cada um de nós, e creio que todos nós 
membros do Poder Legislativo expressamos, nesta hora, 
pela sua presença, pela abertura do diálogo e, sobretud?, 
pe"la men"ifestação (ranca e clara de um posicioname;nto 
do Governo a respeito desse tema essencial nas defi
nições das díretrizes políticas do País. 

Procurarei, inclusive, em atenção ao ~diantado da ho
ra, formular objetivas e di retas perguntaS a V. Ex•, no in
tu•to de que, ao colher a resposta necessária, estejamos 
contribuindo para o efetivo esclarecimento da opinião 
pública e, sobretudo, da sociedade brasileira, em face 
deste momento em que se -exige do poder, e não- ap-enas 
do Executivo, mas particularmente do Legislativo, uma 
definiÇão séria e idónea, sem passionalismos, sem emo
ciona!ismos e sem interesses subalternos para uma ques
tão de tamanhri transcendência no hoje, sobretudo no 
amanhã. 

Primeira questão, Sr. Ministro: Q Brasil não poderia se 
conformar em ser um importador dos produtos de infor
mática, em lugar de despender grandes somas de recur
sos, púa a criação de uma indústria local, considerando 
ainda que as tecnologias de informática tornam-Se, se
gundo se diz, rapidamente, quase vertiginosamente ob~ 
soletas? 

Segunda questão: por que a indústria de informática 
não poderia ser, segundo se ouve, segundo se lê, segundo 
adyogam alguns, como a indóstria auto"mobilística? 
Uma indústria meramente montadora? -

Terceira indagação: como é possível desenvolver tec
nologia de ponta com a esc~ssez alardeada, às vezes re
conhecida, nem sempre Comprovada, de recursos exis
tentes no País para esse fim? 

Quarta_ indagação: por que a Política Nacional de In
forritáti"Ca Q-ptou clara e decisivamente, e inaiS-do que op
tou, instrumentalizou e implementou a reserva de merca
do, em lugar de buscar alternativas outras que, às vezes, 
são-defendidas Por outros segmentos do campo técnico e 
arem-esmo -põ'f-pa"i-Cefa-5 minõl-itárias··na·c~anlpo polítiCo 
de uso de instrumentos tarifários? 

Quinta indagaçãO: pOr-quantO teriipo;Sr. Ministro, se
rá, a seu juízo, necessário preservar, manter o sistema de 
rc~cry'! de ~erc;~do? __ Estamos trab~lhando a prazo _fixo, 
estã~oS lrabaihando cOm prazoS ã.Ieatórios? -

Outra indagação: por que a Secretaria Especial de In
forrriática foi coOStitUfda, foi ·cri3.dá, "foi vinculiiôã na es
tl:utura_e nQ_âmbito do Conselho de Segurança Nacio~ 
na!? Aqui ouvin10s dígressõeS, dissertações, d"iVer8ênCiaS 
superficiais sobre a matéria. Ouvimos-ponderações dt! V. 
Ex• Mas, enfim, quais os reais fundamentos para consi
derar a, _infoi"ináticà- dentro das diretrizes nacionais, os 
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objetivos nacionais, quais as razões e os fu_ndamentos 
para considerar a informática como matéria, como tema 
de segurança nacional? 

Mais outra indagação, Sr. Ministro: qual é a política 
para o software? Está ela traçada? Será ela tratada simul
taneamente na proposta legislativa que V. Ex• anunciou 
deverá ser encaminhada pelo ExecutívO? Ou haverá de 
ser matéria deixada ao sabor das circll:nstâncias, à_ luz da 
realidade económica, política, cultural e tecnológica do 
País, para outra oportunidade? Ou apenas ficará- para 
um segundo momento já previamente estabelecido após 
a sedimentação _do debate nacional? 

Sr. Ministro, oútra indagação: crê V. Ex• que a Políti
ca Nacional de InformátiCa atual, esta que vive neste 
momento e que é preconizada e posta em prática pelo 
Governo nacional, é adequadamente respeitosa dos 
princípios básicos da livre iniciativa, da economia de 
mer_cado, enfim, da chamada dem_ocracia económica, 
que se deve fundar e fundamentar essencialmente na pre
valência da __ capacidade competitiva e criativa, claro que 
tendo em vista requisitos e préwrequisitos essenciais de 
respeito à soberania nacional? 

Uma outra pergunta, Sr ~Ministro, que importa muito 
conhecer: o que fizeram, como agiram, de que forma 
procederam os países que servem de sede, que são hoje as 
matrizes das grandes transnacionais, para, no momento 
inicial do processo de crescimento e afirmação tecnológi
ca dessas próprias empresas, antes de ganharem elas as 
dimensões suprafronteiras que têm, e a capacidade de 
pressão que exercem, além dessas fronteiras, e sobretudo 
no Terceiro Mundo, o que fizeram os seus países
matrizes, com relação a viabilizãwlas? O que fizeram os 
pafse.o;-matrizes paFa assegurar a elas a condição de adul
tas, _e.!Jlancipadas, fortes, sólidas e competitivas? 
Deixaram-nas ao sabor das circunstâncias, ao jogo livre 
de mercado, indiferentes às circunstâncias da compe
tiÇão, ou esSes países- e -vamos citar de modo mais ob
jetivo para que a pergunta não fique de maneira muito 
indefinida e para_que não fique na zona gris do não en
tendimento - o que fizeram particularmente os Estados 
Unidos da América e o que fez o Japão? Estabeleceram 
historicamente reserva de mercado? Tiveram leis prote_ti
v;s? Fixaram normas_ tutelares? Obrigaram o poder 
público à aquisição imperativa de produtos de_correntes 
da fabricaç_ão das suas empresas nacionais? Ou deixaram 
tudo no jogo de um liberalismo clássico que muitaS vezes 
se arrota sem dtgerír? 

Estas seriam essencialmente as questões, Sr. MiniStro, 
mas não gostaria que elas ficassem soltas, elas são apre
sentadas como obrigação fundamental do parlamentar 
que quer ouvir do Executivo, e sobretudo de quem tem a 
responsabilidade pelo tratado e pela execução da políti
ca, respostas que sei V. Ex• as dará com a franqueza que 
lhe é habitual, com a coragem com que tem assumido a 
proposta da Polftica Nacional de lnfori1)ática e com -a 
abertura disponível ao processo democratizante que es
tamos a viver, e que esta hora e esta reunião são testemu~ 
nhas. 

Entretanto, gostaria de registrar, a nível de opinião 
pessoal, um ou dois comentários. Não posso aceitar que 
transite em julgado nesta reunião a afirmativa, a opinião 
ou a premissa sequer de que uma definição a respeito de 
uma Política Nacional de Informática do_hoje e do ama
nhã brasile-iro seja. um-a matéria- reservada exclusivamen~ 
te ao compartimento da análise e dos iniciados em ma
téria técniCl;l. Esta também pode ser uma questão técnica 
e tecnológica, mas esta é muito mais, e antes de mais na
da, umu questão essencialmente política, e como" tal deve 
ser tratada. 

Defi1ür PolítiCã Nacional de Informática é tarefa es
sencialmente integrada às grandes opções de política des
te -Pals, é inatêria essencialmente -ádstrita à opção que 
este País está a fazer _e deve fazer a respeito da consti
tuiçãO~ da foriTútçãõ- e da montagem da sociedade brasi
leira. ~ uma opção essencialmente ligada ao esforço de 
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democracia, pelo qual, afinal de contas, estamos cada 
um de nós dando a sua parcela. Não se trata apenas de 
discutir números e eStatísticas, chamar aqueles que vem 
egressos dos PhDs, dos cursos especializados, trata-se 
sobretudo des_entir o reclamo, a expectativa e o desejo de 
montagem de uma sociedade que se quer autónoma, 
emancipada, independente, sem xenofobias, evidente
mente, e é nesse particular que esta Casa- e disse-o bem 
V. Ex• - tem uma responsabilidade prevalente, não sei 
se é bem esse o_ termo- preeminente, e ê por isso que me 
agrada muito esse debate, e sobretudo a anunciação feita 
por V. Ex• de que para o Congresso virâ uma ProPOSta 
enxuta de conceitos gerais, de diretrizes ilmplas para que 
o Congresso debata na sua plenitude de composição, e 
saiba V, Ex• que estamos em face de um aspecto pecu
liar. Numa época de enormes dificuldades de diálogo 
político-partidário, do qual somos todos testemunhas e 
participes, de grandes diferenças de enfoques no campó 
político, de dificuldades jurídicas e instituciOriais, à luz 
do direito de divergir, que é próprio da democracia, esta 
temática, a Política Nacional de Informática, a proposta 
e mais do que isso, a ação governamental, que quero lhe 
dizer nesta oportunidade, -que quando a defendi, como 
outros c_alegas e companheiros da Bancada do PDS as
sim o fizeram--no Plenáno -do Senado Federal, tive a hon
ra e o prazer de receber apartes dos ilustres Senadores da 
Oposição, ao -iniciar pelo Senador Humberto Lucena, 
Líder da Bancada do PMDB, para dizer da sua absoluta 
concordância, da sua total anuência, de seu absoluto su
porte, em nome próprio e da Bancada, à política traçada, 
implementada e executada pelo Governo Federal. Creio 
que este é um aval significativo neste momento de aber
tura, encontrarmos um consenso tão valiOso e tão im
portante sobre tema tão substancial. Por isso, Sr. Minis
tro, creio que aqui fazeinos um debate político, e aqui 
buscamos uma solução política, e haveremos de 
encontrá-la. 

Humilhados ficaríamos, Sr. Ministro, se tivêssemos de 
joelhos cedido à imposição que se quis fazer, por nieiõ de 
pressão de agentes estatais e credores do grande Sistema 
FinanCeiro, quando tentaram, na renegociação da dívida 
externa, obter do nosso País, mudança da postura de re
serva de mercado, na demonstração do apetite voraz dos 
interesses internaCiOnais sobrC o nosso mercado. E para
benizo a postura adotada pelo nosso Governo de re
chaçar, mesmo num momento de dificuldades, as preS
sões que utilizaram Csses age-ntéS finãnceiros e essas au
toridades estatais de grandes países e de grandes potên
cias. E digo-lhe mais Sr. Miilistro, é extreniamente vâlio
so nesta hora ter em mãos essa publicação chamada. .. ''O 
Brasil em Informática", resultadO da reunião realizada 
segunda-feira, em São Paulo, no campus da UniVerSida
de de São Paulo, onde o documento foi aprovado por 
unanimidade, e nele se lê, nada mais, nada menos, como 
conclusão e manifestação, apoio à Política Nacional de 
Informática, rePUdiando todas as pressões internas. ou 
externas, que procuram modificá-la, em benefício de po
derosos interesses contrários ao interesse m<tior d-esta 
Nação. E quem subscreve esse documento? A Asso
ciação Brasileira da Indústria de Computadores e Peri
féricos: a Sociedade Brasileira de Comp-ufação; Asso
ciaç-do de ProfisSionais de Processamento de oa:dos;- As
sociação Brasileira de Serviços de Informática; Socieda
de dos Usuários de Computadores e Equip3.inCntos Sub
sidiários;. entidades de profissionais- da ârea de _engenha
ria, arquítetura e agronomia, e uma centena de outras 
instituições repreSentativas da- sociedade brasileira, da 
sociedade civil brasileira, livre e democraticamente reu~ 
nidas para dar a sua solidariedade. Aqui está a manifes
tação de todos_os segmentos; do profissional, do emPre
sário, do usuário, d_o fabricante, do cientista, lado a lado 
com essa política que está sendo preconizada e que have
rá de ser normatizada por hierarquia legal de maior v a-
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lia, na tramitação que s_e fará nesta Casa, com aper
feiçoamento que nós haveremos de oferecê-la supraparti
dariamente no interesse maior de que a nossa política 
realmente seja uma Política Nacional de Informática- e 
não uma política internacional de informática,-como es
tranhamente às vezes se sente que se quer a ela conduzir. 

Por isso, nessa hora em que se houve por porta vozes o 
lamento das multinacionais; as mesmas muftinacionais 
que filturaram 800 milhões de (iólares neste País em ven
das no exercício de 1982, contra os 687 milhões de dólaa 
res das empresas nacionais; é estranho que-Se ouça ainda 
esse gemido, que parece nascer desse apetite incontrolâ
vel daqueles que são contra a resetva- de mercado, por~ 
que querem que este País, como Nação colonizada, que 
não aceitam que venha a emancipar-se, são contra are
serva de mercado, Sr. Ministro, porque querem que este 
País seja sempre um mercado, de reserva para os seus in
teresse-s. Era issO, muitO obiigado: (PalmaS- Prol()~nj;a
dis.) 

O SR. DANILO VENTURINI --Muito obrigado~ 
nobre Senador .Carlos_Chiarelli. Pediria a sua compreen
são porque são nove quesitos. Irei respondendo alguns 
integrados em outra pergunta e no final V. Ex•, por obsé~ __ 
quio, me dirá se respondi ou se ficou alguma coisa sem 
resposta. 

Vejamos talvez, aquele problema mais crucial impor
tar, em vez de produzir? Qual a alternativa preferível? 
Importar e adaptar à tecnologia existente, concentrando 
os recursos nacionais de pesquisa em inovações em algu
mas áreas promissoras ou desenvolver tecnologia pró
pria no amplo espectro das atividades de informática? 

AqUi me pareá-:, -Srs. Senadores, que se estabelece quã
se que uma dicotomia, e não ê possível resolver o proble
ma, como eu disse, nem encontrar, primeiro, os pontos 
de convergência para, nu ln segundo tCmpo, então, elimi
namos õs pontos de divergência. A primeira alternativa: 
importar e adptar à tecnologia existente. Os Srs., por fa~
vor, relevem que eu leia esse trecho porque eu reputo de 
muita importância o registro que faço: 

, "Concentrando os recursos nacionais de -pesqUi
sa em inovações em algumas áreas promissoras nos 
remeteria, seguramente, à situação de to anos atrás, 
quando nos satisfazíamos com a pura e simples im
portãção dos equipamentos e dos software. Éramos 
consumidores de tecnologia; as poucas adpatações 
realizadas deveram-se mais a condicionamentos 
operacionais dos usuários do que a preocupações de 
capacitação tecnológica. As pesquisas· e inovaçõCS 

_em áreas promissoras não saíam das prateleiras dos 
laboratórios universitárioS; "faltava O er~ffientô'mod
vador - o mercadO. Convivemos loniamente com 
a juventude e com os professores de várias universi
dades do Sul ao Norte. VerifiCãmos- qtie se didica~ 
vªm- elçs à pesquisa pura, à falta de-urrla motivação. 
No dia em que buscamos criar essa motivação, as 
própiíaS:--universidades n1õàifica-fani o- seu--Sistima 

_ de trabalho e passaram a buscar, também, na área 
_ indus_trial, aqueles elementos de convicção que lhes 

permitissem ajustar um procedimento comum, no 
sentipo da CJtpacitação tecnológica."_ 

Bãsta dizer que aindã- ou-Í~o_dia,_coºy:~!sandoocom o 
Dr. Hélio de AzevedO da SUCESU, os doiS chegal!l-O.!à 
conclusão de que ê ainda muito pouCo na INICAMP, 
por exemplo, temos 85 elementos apenas se dedicando 
espC:cificã:mente a esta ârea. 

Mas vejamos a segunda alternativa: desenvolver tec~ 
nologia-Própria no amplo es_pectr(_?_ da_.~tivida!ie d~_infor
mática. É utópica, não ~xiste Pais algum no mundo que 
seja auto-suficiente na tecnologia de informática; a regra 
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é a interdependência, ainda que com acentuada predomi
nância das nações desenvolvidas geradores de tecnolo
gia. 

O Sr. deve conhecer uma extensa reportagem que o 
Presidente da SONY japonesa deu, há pouco mais de um 
ano, em que para instalar uma fábrica na área de infor
mática nOs Estados Unidos, demandou todo um esforço, 
não só ele ajustamento à paisagem industrial americana, 
mas o que é mais importante, Senador, a mulher japone· 
sa !em um íó_dice de habilidade no uso dos componentes 
que a mulher americana ainda não havia atingido. En
tão, foi necessário que o governo japonês, em seu labora
tório, mandasse reexaminar a questão para que a SONY 
pudesse, então, ao montar a fábrica, criar aquilo que, 
c.om muito orgulho, dizem eles, temos uma SONY ame
ricana. Porque ela, realmente, é diferente da SONY Ja
ponesa, sobretudo no que respeita à formação de recur
sos humanos. 

Então, digO eu aos Srs., que nos seguiméntos de tecno· 
logia de ponta, não hâ como fugir à necessidade de seen· 
contrar a solução adequada, deve-se esquadrinhar todas 
as possibilidades da gradação que existe até mesmo entre 
o preto e o branco. O que se busca, no fundo, é a capaci· 
tação científica, tecnológica e empresarial, que nos per· 
mita decidir, com autonomia, quando e o que desenvol
ver internamente, e quando e o que adquirir do exterior, 
para posterior" adaptação e inovação, ou mesmo, apenas; 
adquirir. Como disse aos Srs., ainda há pouco, ninguêm 
está-impedindo que empresas estrangeiras produzam mi· 
croS emíOis no Brasil, apenas o GOVerno, naqueJã reser
va de parcela de mercado, estabeleceu que os parcos re· 
cursos disponíVeis- Para importação seriam distribUídos 
neste setor apenas para empresas brasileiras. 

Então, meus Srs., é necessário que se responda caso a 
caso as seguintes indagações: 

Primeiro, o mercado presente ou do futuro próximo é 
atraente? 

Segundo, o item é estratégico? 
Terceiro, o investimento em desenvolvimento tecnoló

gico é proporcional a este, isto é, serã ressarcido? 

__ Quarto, há o domínio dos princípios científicos e o 
acesso aos insumos báSicos para realizar o desenvolvi· 
menta? 

Quinto. o mercado pode esperar o tempo necessârio 
ao desenvolvimento próprio? 

Então, meu caro e nobre Senador Carlos Chiarelli, a 
resposta positiva a essas questões -determina o dêsenvol
vimento local do produto, assegurando o suprimento do 
mercado, ao mesmo tempo que buscamos a capacitação 
tecnológica. 

No setor da informática brasileira, as compras de tec
nologia são realizadas caso a caso, após consulta à pró
pria comunidade. Porque, anote- e este dado para nós 
é muito importante para eliminar aquela observação sem 
propriedade do nosso Senador Roberto Campos- para 
evitar a 6stat_ização, para evitar a burocratização, o Go
verno quer neste setor, a todo tempo, desenvolvê-lo atra
vês da livre iniciativa, para nós, através da empresa pri
vada. 

Já adquirimos, por exemplo, tecnologia externa para 
mini-computadores, impressores, unidades de discos 
magnéticos e fita- inagnética, sisten1as d~ controle dístri
bufdos, controladores lógicos programados e Comandos 
numéricos. NóS temos, aqui, inclusive, uma indústria de 
mãquinas e fç:~rainentas, a indústria Romi, que no ano 

_de: 1982, graças a aperfeiçoamentos que introduziram em 
S1;.1,1.S equipamentos, enquanto no Brasil ela vendeu na or~ 
d~ de 620 tornos, só entre novembro e dezembro de 
19__82 ela vendeu cerca de 2.800 equipamentos para o ex
terior: 
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Estamos prestes a decidir sobre a conveniência de 
comprar a tecnologia do supermini compufador, nã()e 
ainda uma decisão de GOverno, aquela questão de querri 
vai produzir ou de quem não vai produzir supermírii no 
País. GraçaS à disciplina com que se dá, a aquisição de 
tecnologia, é feita a preç-o inais baixo e Sob condições fa~ 
varáveis de assimilação. E fica, tambêm, assegurado pela 
participação das empresas industriais, sem vínculo com 
o setor de informática, coin as Suas fontes exterriãs de 
tecnologia, de forma a assegurar o desenvolvimento lo~ 
cal das próximas gerações de equipamentos. Sempre que 
para um determinado produto nosso mercado se afaste 
do estado de arte internacional, seja devido a_a_lguma efe
tiva inovação tecnológica do exterior, seja porque não 
podemos realizar nos níveis mínimOs oS investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento necessários, o Brasil bus
ca a atualização, através da aquisição externa, é um pro~ 
cesso que utiliza o crit~rio do crescimento por patamares 
tecnológicos. 

Ainda outro dia recebi do Dr.( ... ) uma placa que me 
deixou, digamos assim, tocado. Nós e o nobre Senador 
Roberto Campos, que fatilbérn é sensível a isso, estamos, 
hoje, buscando fazer da agricultura brasileira um com~ 
ponente expressivo no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, ou seja, criar 1iiriii -soCiedade média rural com~ 
patível com a sociedade média urbana. Pois bem, 
tratava-se de liberar um equipamento para um centro 
científico da IBM, e que hoje está instalado aqui no bra, 
sil, e opera em ligação ,íntíma com a EMBRAPA, no sen· 
tido de nos ajudar. Então, veja o Sr. que não fomos blo~ 
quear, fomos buscar a participação da tecnologia estran
geira, sem o que não poderfamos assegurar à EMBRA~ 
PA as condições de que o Governo precisa parã moder
nizar a nossa agricultura. 

O segundo aspecto que eu gostaria de abordar é: deve 
o Estado limitar-se à formulação de diretrizes e oferta de 
incentivos? No caso, V, Ex• cita a reserva de mercado ou 
deve. o Estado intervir diretamente na produção -indus
trial? Em parte já respondemos a esta pergunta, quando 
dissemos que _uma vez encontrada a base legal, que tenha 
expressão política, o GoVerno deseja que isto seja da in
teira iniciativa e liberdade da empresa privada, Em ativi
dade em que o empresário naciorial se sentir atraído, ele 
vai ocupar esse espaço. Entretanto, não raro é necessário 
que o Governo participe num setor, ou porque não tem a 
rentabilidade esperada no prazo desejado pela empresa, 
ou porque não foi considerado ainda atraente para esta 
empresa. 

No entanto, na área de informática, mesmo contando 
com todos os estímulos possíveis, como- os benefícios de 
crédito, incentivos, tarifas aduaneiras, e mesmo a pro
teção do mercado, alguns fatores como a falta de tra
dição, o porte do investimerito,- e a segurança face àS 
pressõeS externas, com ressonância em certos segmentos 
domêsticos, inibem a empresa, ~ nesta hora que o Go
verno, poder Executivo, melhor dizendo, participa do 
processo, buscando com as empresas estrangeiras um 
ponto de equilíbrio, volto a dizer; não temos nenhuma 
dificuldade em discutir- com· os representarites ou titula
res das empresas estrangeiras, Tenho aí, na minha pasta, 
inclusive uma carta do Sr.( ... ) quando aqui esteve, o ano 
passado, participando do Conselho Empresarial Brasil e 
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mente na indústria química. O Estado deu todo o emba
samento para que a indústria química pudesse se desen
volver. E na segunda Grande Guerra, quando começou a 
faltar o SuPrimento --do petróleo e de combustível, a 
aviação alemã chegou a consumir 99~ da gasolina de 
aviação, a Pa:rtir de um produto sintético gerado. 

Segundo aspecto: a própria Inglaterra dispõe, hoje, de 
um sistema de rádio, de telecomunicações, que todos nós 
invejamos. Mas segundo o Sr. Victor Badziuk, o Gover
no se colocou por trâs desse grande projeto, olhando ao 
fundo para que, na oportunidade devida, não tivesse que 
enfrentar um problema, problema que o Sr. Victor Bad
ziuk coloca, hoje, no seu artigo, quando, comparado às 
grandes nações:__l~~tados Unidos, Alemanha, Japão, e ele 
se situar em t.!ês setores: máquinas e ferramentas, eletrô
nica e computador. E chega à conclusão de que, na déca
da de 90, os Estados Unidos terão um desafiõ- muifo for
te, por parte sobretudo da indústria japonesa, que está 
fazendO isso não só como produção industrial mas, 
sobretudo, como uma afirmação da capacidade tecnoló
gica do Governo e da sociedade japonesa. 

Meu caro- Senador, resta aqui o software. Sincerarrien
te, não temos elementos suficientes para incluir neste an
teprojeto de lei, que levaremos ao Sr. Presidente da Re
pública, o software, porque o software, se me permite, 
também, é um produto ao qual estão associados as mais 
diversas manifestações da inteligência artificial, da inteli
gência agregada às máquinas, das linguagens e prosse:
guimentos da comunicação do homem com a máquina 
automática e das máquinas automáticas entre si. _Mas, 
pelo jeito, o japoneses hoje já estão trabalhando nos 
computadores de quinta geração. O software é uma obra 
de natureza intelectual, um produto da lógica, um bem 
incorpóreo, inta-ogíVel. 

No ramo de !)-egócios de processamentos de dados, o 
software é um elemento de dominação de mercado. As 
grandes companhias, desenvolvem o chamado software 
proprietário, específico para a arquitetura, e característi
cas de suas máquinas que formam a cultura tecnológica 
própria que lhes permite conservar os seus clientes ao 
longo de muitos anos. O software diferencia um sistema 
de computadores de outro e estabelece uma pronunciada 
caracterização do produto. É elemento estável no pro
cesso comercial. Enquanto o hardware é um elemento pe
recível, descartâvel. 

A biblioteca do software, que um grande fornecedor 
pode fornecer aos seus clientes, aumenta indefinidamen
te, pois, o processo ê acumul.ativo. De forma que, o Go
verno não tem_ os elementos de condução para, nesse 
projeto lei, tratar dele. Será provavelmente um outro 
projeto de lei a- ser também exaustivamente discutido, 
não só na área de pesquisa, na ârea de consumo, mas, 
sobretudo, com a participação muito integrada entre 
Executivo_ e Legislativo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto _Campos) - Muito 
obrigado ao Ministro Danilo Venturini. 

Estados Unidos. Temos pontos de vista dife"ientes, sirii. __ _ 

O Senador Chiarelli e eu próprio levantamos questões 
sobre modelos alternativos para desenvolvimento da in
formática. O Senado não tem recursos de pesquisas, e eu 
perguntaria se a Secretaria Especial de Informática po
deria comunicar·nos com alguns estudos. Sugeriria, es
sencialmente, uma análise comparativa da evolução da 
informática em diferentes países, não desenvolvidos ou 
subdesenvolvidos, porque não adianta compararmo-nos 
co~ os Estados Unidos e Japão. Comparações interes
santes seriam, por exemplo, com os países dinâmicos do 
Leste Asiático, Coréia, Taiwan, Cingapura, Hong Kong, 
em que, há muito tempo, têm uma política de informáti
ca definida. E outros paíseS que estão agora redefinindo 
sua política de informática, que são as Filipinas, o Méxi
co e a lndia,_ Os estudos sobre sucesso ou insucess_o_ que 
cada um desses países teve seria algo para nós íriteressan
te. Com a SEI dispõe de quatro subsecretarias e 13 de-

mas não temos divergênCíàS inSanáveiS. 
Em diversos paíseS- avaOÇados, a presença do Estado 

no setor produtivo ê maior do que muitas vezes se imagi
na. Recentemente, o próprio Governo Alemão iniciou 
estudos para reconsiderar sua participação em maiS-- de 
900 empresas do País. Claro que não ê um exemplo a se
guir, mas isso-não significa um quadro gei-a!.~ no- ãrtigo 
a que me referi, há pouco, do Sr. Victor Badziuk, ele exa
mina a siúiação da Alemanha na guarda da Primeira 
Gnillde Guerra, Onde este País decidiu iriVestkl:ruiCfç-a:--
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partamcntos deve ter mão-de-obra suficiente para esta 
tarefa. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Eu gostaria de com
plementar parte dessa solicitação de material: que tam· 
bém, se fosse possível, que nos enviassem uma -infor· 
mação sobre o modelo institucional, que me parece ex
tremamente valioso, para que se possa, rigorosamente, 
fazer uma comparação dos diferentes momentos de está
gios na atualídade, qual o seu perfil nos diferentes pa!ses. 

SR. DANILO VENTURINI -Se o nobre Senador 
me permite, eu chamo novamente o secretário de infor
mática, Coronel Joubert Brfzida para expor este assunto. 

O SR. FERNANDO SANTANA- Pela ordem, Sr. 
Presidente, Queira _anotar que vou me retirar. Em conse-
qf!êncúi, não precisa me chamar. Questão de compro-
niisso. --

O SR. JOUBERT BRlZIDA- A respeito da solici
tação do -rlObre Senador Roberto Campos, eu diria qUe 
nós não temos 4, mas 5 subsecretarias, temos 140 funcio
nários no total, incluindo datilógrafo,office-boys e secre
tárias. São cerca de 140 funcionários, dos quais 60 de 
nível técniCo. Com toda certeza e satisfação, prestaremos 
ao Sr. Senador os necessários esclarecimentos. 

A respeito de Taiwan, Cingapura e Hong Kong, eu 
ta-mbém- tive a oportunidade de visitar esses pa:íses, fun
cionalmente falando, e creio que eles fazem parte de uma 
divisão internacional do trabalho altamente lesiva a al
guns interesses nacionais, daqueles palses. tanto é assim, 
que, Taiwan e ã Coréla do- Sul eSt1io mudando o seu en
foque tecnológico e não querem simplesmente 
transformar-se em paises consumidores de tecnologia, e 
sim, montadores. A exceção de Cingapura, por Uma 
opção nacional, se transformou no paraíso das multina· 
cionais, é -qUase um lugar de draw back, tendo em vista o 
seu entreposto comercial de porto livre. De modo que 
Cingapura continuará por 3.1guffi tempo ·ainda como um 
entreposto comercial. Porém, Taiwan, Corêia do Sul e 
parte de Hong Kong, esão mudando o seu enfoque tec
nológico, ainda mais, porque a vantagem comparativa 
que tinham da mão-de-obra mais barata já não é maís 
verdade e sendo assim, os países industrializados, como 
os Estados Unidos e o Japão, estão retirando desses paí
ses as encomendas que antes faziam, porque os processos 
industriais estão se automatizando e em conseqüência, 
não necessitam mais de mão-de-obra barata. Isso é uma 
vantagem comparativa que os países do Terceiro Mundo 
tinham e que não têm mais. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Eu não 
queria entrar no complexo debate. O efeito positivo oU 
negativo da política de infonnâtica se traduz na pro
dução per caplta, na renda nacionaL se eu adicionar O 
efeito sobre a renda por habitante, verifiCitr-Sé-eritão Se 
esses países enriqueceram ou emprobreceram. Isso ~ o 
que conta. Seu enriquecimento foi dramâtico, pois que 
partindo de patamares mais pobres têm renda por habi
tante superior à do Brasil. 

O SR. JOUBERT BR!Z!DA- !';uma verdade, nobre 
Senador. 

O SR. DA NILO VENTURINf- Permite-me, nobre 
Senador? Eu volto ao registro~ a Cor~ia do Sul~ um país 
com o qual mantemos as melhores relações, como tam· 
bêm, não ignora V. Ex•, acho que enquanto possível com 
Taiwan. Acontece o seguinte, nobre Senador Roberto 
Campos, que pela própria localização desses países no 
concerto dos grandes conflitos internacionais, eles têm 
de receber o apoio de cada uma das partes, não só dos 
Estados Unidos como também da União Soviética. E 
como disse aos Senhores, por registro do próprio doeu· 
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menta que li aqui. 90% da encomenda dos semiconduto
res produzidos naquela área, são encomendas do Depar
tamento de Defesa dos Estados Unidos. 

O SR~ JOUBERT BRIZIDA - Complementando a 
informação, visitei uffi pafs, recentemente, com o nosso 
Ministro das Relações Exteriores, que tem muita identi
dade com o nosso, a India. A fndia e o Paquistão, Con
seguimos, de fato, identificar muítos Pontos comuns, 
ainda mais porque, a lndia resolveu desenvolver-se tec
nologicamente falando, é extremamente capaz em mi
croeletrôni"Ca, erri -cori1-pt.itãd0r6s, em energia nuclear e 
em bioengenharia, exatamente, as tecnologías do futuro, 
Com esse sentido iniciamOs Uni diãlogo -n1Ulto- profíCUo
com a lndia, ademais que o diálogo Sul está faltando 
muito nas relações internacionais. Recoin-eildo, tambêm, 
porque creio QUe nãO seria- muito conVêriíerite, apenas,· 
estar visitando aS indústriãs dos patíies eStrar18:eiroS. O 
Japão, evidentemente, já conheço também, por necessi
dade de serviço, mas o importante é conhecermos bem a 
indústria brasileira. Então, recomendo que todos os to
dos os nossos Senadores e Deputados, envolvidos com o 
problema, visitem as empresas brasileiras e compareçam 
ao Congresso Anual, que será este ano em novembro no 
Rio de Janeiro, quando se faz a grande mostra anual da 
informática brasileira e se espera o mesmo sucesso do 
ano passado. Cito alguns números: Anhambi, outubro 
de 1983, freqUência de-povo igual a 300 mil pessoas, área 
de exposição igual a 20 mil ml, número de expositores, 
400 empresas. Estes números dão bem uma demons
tração da pujança do parque de informática do Brasil e 
que merece ser visitado" pelas nossas aUtoridades. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Imagino; 
então, que se vai fazer esse estudo comparativo, porque • 
seria interessante. 

Passe~os ao outro debatedor, o nobre Senador Severo 
Gomes, em seguida o nobre Senador Márcondes -GàdC
lha e depois o nobre Deputado Salles Leite. 

O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, Sr. Minis
tro e membros desta ComiSsão, eu gosfai'ía-de retomar 
aqui uma questão levantada pelo nobre Senador Carlos 
Chiarelli, que é o pioblema da natureza das decisões, a 
questão política, recllsailáO Cs5a1deia- ae-que existe urria 
questão técnico--ecOnôffiíCa~ eao-oUtrOJaao:-eXistiria 
uma questão político~pas.Sioiiã.L A verdade é que todas 
as decisões téci1ICO:.eeonômicils -sãõ pofítiCãs: Por quê'? 
Porque elas beneficiam ou prejudica-m Unii clãSSe sOcial, 
beneficiam ou prejudicam uma região do País, benefi
ciam ou prejudicam um setor da economia· e llós te"inos 
um exemplo claro no nosso País, que ê a desigualdade re
gional, na medida em que providências sãO tOmadas com 
um determinado objetivo e que afetam, diferentemeilte, 
as classes de uma sociedade. O problema, até vamos di
zer, do setor da economia, como é o caso do setor finan
ceiro com relação ao reStante dã.economia. Portanto, se 
todas essas decisões estão dentro do conflito social, elas 
são de natureza política e só POdem sei- tOmadas dentro 
da área política, da ãrea que pode fazer a mediação des~ 
ses conflitos. - -

Um exemplo claro está no que aqui foi referido, o 
problema da agricultura brasileira, que importa hoje fei
jão e importa milho. Na verdade, a agricultura brasliei
ra, nesses últimos 40 anos, foi a que mais cresCeu em: to
das as nações, no entanto, porque as decisões técnicas 
eram tomadas no sentido de um modelo de exportação, 
os nossos produtores rurais permaneciam carentes·,-deSã
Jimentados e até com fome, para exportar a soja e matar 
a fome das galinhas ou dos porcos de outros países, quer 
dizer, um modelo econômico~-onde não havia o elemento 
político. Essa é uma quistão fundamental que vem da 
história, mas que, nesses úfiimos 20 arios, se acCrítuoU~ 
tremendamente, quer dizer, separar a decisão política da 

questão técnico-econômica, admitindo que a questão 
técnico-econômica se resolve em si. Não, todo o conheci
mento da sociedade, e até dos nossos conflitos externos, 
mostra isso. 

Então, o problema da informática mostra com mais 
relevo e V. Ex• traz aqui a natureza política dessas deci
sões. Por quê'? Porque nas decisões económicas e técnicas 
está implícito o aumento ou a redução do poder nacio
nal, a lesão da soberania nacional ou o seu fortalecimen
to. Mas se a luz maior, hoje, aparece no campo tecnoló
gico, nós entendemos que isso é um fenômeno abrangen
te e daí a importância de buscarmos a constrUÇão no País 
de_ um cenário que seria, através, da recuperação das 
prerrogativas do Legislativo, onde pudesse mediar esses 
conflitos internos da sociedade brasileira. 

Então, a minha primeira pergunta ê saber de V. Ex• se 
a compreensão do problema político em _relação à infor~ 
mática, também, se estende numa visão mais ampla da 
questão técnica, econômica e política, e lembrando que 
muitas vezes ela é passionaL Por quê'? Porque isso afeta a 
vida das pessoas·, profundamente, como nós temos assis
tido. E no caso se V. Ex•, estaria de acordo em que só se 
poderiam resolver, de uma ma_neira correta, os proble
mas econômicos dentro do País, se tiVéssemos a me
diação política, portanto, se tivéssemos a: restauração 
das prerrogativas do Legislativo. 

O segundo ponto diz respeito ao problema da expor
tação, que aqui também foi abordado, em que se salien~ 
tava a hipótese de que com uma outra política de infor
mática o País poderia estar, amanhã, exportando 2 ou 3 
bilhões de dólares, quando hoje nós assistimos a queda 
das exportações. Ora, nós já tivemos hã pouco tempo 
uma declaração de um banqueiro americano em uma en
trevista ao jornalista da_ Folha de S. Paulo, Paulo Fran
cis, em que ele afirmava que se o Brasil privatizasse, in
teiramente, a sua indústria petrolífera, pesquisa de pe
tróleCi;ôentro de 12 meses o País estaria independente e 
auto-suficiente em petróleo. É evidente que todos nós sa
bemos que isso não ê verdade, a colocação dessas listas 
na frente é uma maneira enganosa de colocar a realida
de. Então, perguntarei a V. Ex': essa queda das expor
tações - porque nós sabemos que caiu muito mais nas 
exportações das empresas multinacionais do que das na
cionais- está ligado a um problema da política da SEI, 
ou está ligado, realmente, ao protecioriismo, e é urria cri
se internacional'? E se não afeta muito, profundamente, 
ou até não afeta a indústria da informãifca, Produz polí
tica nos diferentes países e cria dificuldades para a expor~ 
tação. 

A outra questão é aquela que foi colocada, de que a 
política de informática deve estar ligada ao problema do 
usuário. Aqui, em outros debate_s, nós j_á colocamos essa 
questão e gostaríamos de saber de V. Ex•; porque se nós 
ficarmos atentos ao usuário, nós íiíamos procurar até à 
semelhança de que o importante é aumentar o número 
de motoqueiros no Brasil e não de conhecermos e produ
zirmos, no Brasil, a motoci<:_le~a, embora a moticicleta te
nha uma importância muito menor do que tem a indús
tria, d_e informática no Brasil. Quer dizer, a questão 
maior é o domínio da tecnologia da infoi'Inática. E aí 
-uma questão a V. E~*: V: Ex' entende que o problema da 
tecnologia da informática não deveria, vamos dizer, ser 
um instrumento pa,ra o alargamento do debate na ques
tão mafS an1pla da tecnologia nacional? 

Outra questão, Sr. Ministro, é que como se referiu, 
aqui, o Sr. Presidente da Comissão, de acordo com a Lei 
das Sociedades Anónimas, as empresas nacionãis são 
aquelas organizadas no País e que têm sede no País. 
Quer dizer, dentro desse conceito, no País não há empre
sa estrangeira, são todas nacionais. A lembrança de que 
as Filipinas, que são um país extremamente desorganiza
do e atrasado tem hoje uma indústri;~-que eXp-orta 1 bi
lhão de dólares. Ora, se esse país é tão desorganizado e 
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tão atrasado. eu aCho que fica claro que essa indústria 
não tem nada a ver com as Filipinas. Ou teria tanto a ver 
com as Filipinas como teria a base naval de Guantâna
mo com Cuba. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-- Metade 
da produção é de uma firma exclusivarrierite filipina, 
roO%: 

O SR. SEVER O GOMES --Eu não entendi a pe-rgun
ta. Poderia repetir'? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Metade 
da produção é realizada por uma firma chamada DY
NETICS que é inteiramente filipina e a outra metade por 
uma ~rma originária do SILICON V-ALLEY da-Califór
nia. 

OSR. SEVERO GOMES- Eu não conheço, infeliz
mente, os dados das Filipinas, apenas quero lembrar que 
foi V. Ex~ quem fez referências ao enorme atrasO da Si
tuação filipina, e que lá, então, tem essa indústria tão flo
rescente._ E todos nós sabemos que Filipinas, Taiwan, 
Coréia são todos enclaves americanos no sudoeste asiáti
co, e não creio que haja ninguém no País, que queira 
transformar o Brasil num enclave americano. 

Mais ainda, Sr. Ministro, ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Senador, 
permite um aparte a V. Ex''? 

O SR. SEVERO GOMES- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Isso que 
V. Ex• chama de um enclave americano, e de economia 
dependente, tem 15 bilhões de dólares de reserva cam
biaL Pode comprar onde quiser. 

O Brasil terminou [983 com reservas cainbiais negati
~as de 3,3 bilhões, e só agora amealhou 1 ou 2 bilhões de 
dólares oriundo de empréstimos. Quem é mãis depen
dente'? Taiwan, que tem em caixa 15 bilhões de dólares, 
Cingapura, com 19 bilhões de dólares, ou o Brasil, que 
deve 100 bilhões de dólares? Com essa dívida toda, onde 
há hi.dependêncía'? Qual é a renda por habitante de Tai
w3.n-? Maio-r do que a do Brasil. Qual ê a renda por habi
tante de Cingapura'? Duas vezes a do Brasil. Esses é que 
sãO os dâdos que interessam. 

Soberania é-. uma ficção quando a gente precisa tomar 
emprestado até mesmo para comprar petróleo! V. Ex' 
não teria vindo aqui ao Senado se não houvesse emprés
timos estrangeiros para comprar petróleo. Porque a pro
dução da PETROBRÁS é menos da metad_e do consumo 
ou quase a metade do consumo. Também a indústria na
cional estaria paralisada sem matérias-primas, porque 
sua importação depende de empréstimo. Enquanto V. 
Ex~- deblatera retoricamente sobre independência, nossa 
economia revela diariamente aguda dependência de fi
nanciamento para as importações mais essenciais. 

-O SR. SEVERO GOMES~ V. Ex• sabe, Senador 
Roberto Campos, que a grande massa da dívida externa 
brasileira cresceu, nesses últimos anos, assentada no 
que'? No crescimento das taxas de juros americanas, na 
deteriorização das relações de troca. A metade desse 
dívida foi acUmulada, por quê'? Porque não ti'lemos a ca
pacidade de defender a nossa economia, porque conti
nuamos submissos ao que determina o Sistema Financei
ro Internacional, que teve até um seu representante- e 
essa seria u-ma pCl-gÜnta feita ao Sr. Ministro Venturini 
- Q que ~charia ~a maneira com que o Sr. George 
Shultz vem ao Brasil para criticar a política de informáti
ca, mostrando que nós seríamos muito mais felizes se 
fôssemos mais dependentes dos Estad9s Unidos? 
~Mas, continuando, Sr. Ministro, voltando a essa ques

tão da interferência externa, aqui salientou o Senador 
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Carlos Chiarelli a luta da SEI para resistir às pressões ex~ 
ternas e construir, realmente, uma política independente 
que diga respeitO ao intel-eSse itaclOnal. Então, a primei
ra pergunta, com relação a isso, diz respeito à opiniãO 
que faz V. Ext das manifestações do S6crefãr10 Shültz. E 
a segunda é que a SEI tem sabido resistir a essas pressões 
externas. No entanto, sr. Ministro, o BrasH estã cedendo 
em outros terrenos, onde ~s questõ_es são muito mais 
dramáticas. Quer dizer, está cedendo com relação à polí
tica econômica que-está levando o parque industrial bra
sileiro à destruição, está cedendo numa política e<::onô
mica que aprofunda a recessão, reduz os salários,-õuma 
política salarial imposta pelo Fundo Monetário Interna
cional, os que têm emprego recebem menos, os que não 
têm, não recebem nada. Nós estamos numa profunda 
crise. Por quê? Porque não estamos sabendo resistir 
como se-resiste na área da informática, a es-sas pressões 
externas. EntãO, eu pergiintari:ii -a V. Ex~. se da mesma 
maneira com que V. Ex~ tem, hoje, o apoio do Congresso 
nessa luta contra as pressões externas, se não teríailioS 
em V. Ex~ .• também uma aliança na luta contra as pres
sões externas, que estão levando o povo brasileiro à mi
séria e à fome. Muito obrigado. 

O SR._ DA NILO VENTURINI - Muito obrigado, 
eminente Senador Severo Gomes. Creia que não vai aí 
uma fuga. Mas quanto à priineíi-a pergunta, polítiCa-de 
informática versus, políficã. Ccoilômica, eu i:iediria a sua 
compreensão. Eu me preparei para trata:r-da política de 
informática. Este é um setor em que me considero sem 
condições de debater, e pelo respeito que me merece o 
auditório, eU pediria a sua co·m:preenSão para não tratar 
dele. 

A segunda colocação: queda nas exportaçõ~: Tenho 
aqui os elementos últimos da participação do nosso re
presentante no GATT. O Comitê que trata _de_uma nova 
agenda, tendo em vista a ampliação das competências do 
GATT, colocou três questões, das quais duas me pare
cem inteiramente ajustadas à colocação que V._ Ex• faz. 

A primeira é a seguinte: desejavam ele saber se Q Brasil 
elevou o nível de restrição às importações. 

Segundo: se esta elevação decorreu d~ de~~riqração 
dos paga~entos externos do BrasiL Orienta9ão do Go
verno do Brasil quanto a essas perguntas: o nosso repre
sentante procurou mostrar as razões do crescente endiví~_ 
damento externo do Pals. Confirm-OU que, realmente, o 
Brasil elevou o nível de restrições às importações. Citou 
como principais medidas adotadas: a suspensão das li
cenças de exportações, o aumento de número de itens su
jeitos a sobretaxas tarifárías, a redução do teta para im
portação para as empresas estatais e a centralização do 
controle das transações cambiais. 

Justificou estas medidas_ alegando que houve deterio
ração dos pagamentos externos, por motivos que escapa
ram ao controle do Pa(s. L~m_brou, ainda, que as medi
das restritivas à importação refletem negativamente nª 
atividade económica do País, com toda as suas conse
qüências sociais e políticas~ Em seguida, enumerou as ra
zões que dificultam o balanço- de pagamento_: primeiro, 
queda nos preços dos produtos básicos de exportação; 
segundo, queda na demanda _de importação, por parte 
dos parceiros comerciais; terceiro, medidas protecionis
tas adotadas por países industrializados e pelos próprios 
países subdesenvolvidos como o nosso, por razões inter
nas de cada um. Efeito 'negativo do nível extremamente 
elevado de juros na conta de serviços. Diminuição do fi
nanciamento internacional, tanto na parte de emprésti
mos comerciais, qLfanto na j)ãrte de investimentos dire
tos dos governos. 

Argumentou, a seguir, que o ajuste do balanço de pa
gamento deve basear-se na expansão das exportações e 
não na redução das importações. No entanto, isso s-6 se: 
rá~ossível, nobre Senador, se os países importadores di-
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minuírem o extraordinário ·arsenal de -barreira-s cOmer
ciais. Exemplificou o nosso Embaixador que, somente 
no ano de I 983, foram aplicadas as seguintes quantida
des de medidas não tarifárias em relação ao Brasil -
anotem be_m: Japão, 68 produtos, Estados U_nidos, 318 
produtos; e Comunidade Económica Européia, 520 pro
dutos. Em seguida, ele passa então a defender a posição 
do Brasil. Como vê V. Ex•, a queda da exportação e.~tá aí 
plenamente explicada. 

Terceiro item da POlítica Nacional de InfOrmática,,en
carada só do ponto de vista do usuário. Nós estamos in
teiramente de acordo com V. Ex~: ninguém pode aspirar 
a capacifação tecnológica, se olharmos a qu<:istão de um 
lado só. Por isso é que há três anos estamos investindo
no bom sentido- nos laboratórios de pesquisas das uni
versidades, buscando conquistar a adesão das classes 
produtoras do Brasil, e é por isso mesmo que só preten
demos submeter ao Senhor Presidente o anteprojeto de 
lei, depois que tivermos ouvido todos os segmentos da 
sociedade, _direta ou indiretamente envolvidos na ques
tão. 

Quanto à observação de V. Ex~ da lei das sociedades 
anónimas, o Presidente desta Comissão, o Senador Ro-:.. 
berto Campos, citou a Lei nl' 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. No seu artigo 300, diz ele: 

Ficam revogados o Decreto-lei n"' 2.627, de 26 de 
setembro de 1940- Atenta o Senhor, está distante 
- exceção dos artigos 59 a 73. 

Ora, o que é que diz o artigo 59? 

"A sociedade anônima ou compahia que depen
da de autoriza,ção do Governo pai-a funcionar, 
reger-se-á por essa lei, sem prejuízo do que estabele
cer lei especial." 

Parágrafo único; "A competência para a autori
zação, é sempre do Governo Federal." 

"Art. 60: "São nacionais as sociedades org<Útiza
das na conformidade_da lei brasileira e que tem no 
País a sede de sua adffiinistração." - -

Parágrafo único; "Quando a lei exigir que todos 
os acionistas ou certo número deles sejam br"ãsirei
ros, as ações da Companhia ou S.A. revestirão a 
forma nominativa. 

Na sede da sociedade, ficará arquiVado -uma -có
plã. autêritica do documento comprobatório da na
cionalidade." 

Então, esta é a norma que_ yem motivando o Governo 
na montagem do seu anteprojeto de lei. Não sei, nobre 

-- Senador, se respondi. Muito obrigado. 

O SR. PREsiDENTE (Roberto Campos) - Se até 
agora, não haYia qualquer lei criando restrições, como 
foi legal toda essa ação? A verdade é que até agora não 
existe nenhuma lei que autorize a SEI a ditar a compo
sição de capital das empresas. 

O SR. DAN ILO VENTURINI- O nobre Senador 
Roberto Campos me dispensa de responder a esta per
gunta, porque Senador, vamos entrar aqui num dabate 
estêril." Aqueles que se julgarem prejudicãdos do ponto 
de vista legal, que sigam os caminhos legais. O Governo 
está praticando atOs que julga devam preservar a manei
ra de s_er, de .viver e _de pensar do povo brasileiro. V. 
Ex~ ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - O Go
verno rião existe para se substituir às leis, e sim para 
cumpri-las. 

O SR. DANILO VENTURINI -O Governo estã 
cumprindo a lei, mas lembro a V. Ex.• que no seu perío-
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do. V. Ex• podia com muita facilidade baixar um 
decreto-lei, o GO'ierno do Presidente João FigUeiredo 
não deseja fazer isso. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O Minis
tro Danilo Venturini sabe muito bem que nenhuma das 
grandes reformas búsicas do Governo Castelo Branco foi 
feito por decreto.lei. A Reforma Agrária, o Estatuto da 
Terra, a Reforma Habitacíonaf, a Reforma do Códígo 
Tributárío, tUdO -issO foí votado no Congresso. 

Muito bem, passemos adiante. Há três Senadores ins
critos; Marcondes Gadelha, Marco Muciel e Luiz Caval
cante: depois passaremos aos Deputados. Dado o adian
tado da hora, recomenda-se brevidade. 

Com a palavra o Senador Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, 
Sr. MinistrO Oãnifõ Venturini, eu quero nle congratular 
com V. Ex~_, pela firmeZa, pela elegância e a estrita racio
nalidade com que se posicionou a respeito da Política 
NaciQnal de Informática_. É um alívio perceber que a 
nossa incipiente indústria de informática já é, de qual
quer forma, uma realidade promissor~Le isso compensa 
sobejamente do ponto de vista histórico, todas as dificul
dades, os percalços e os espinhos dos primeiros passos. 

Entre essas dificuldades estão, naturalmente, as in
comp-reensões, a crítica apresSada, a exaltação retórica 
-fruto naturalmente do passionalismo que envolve a 
questão. Fala-se, por exemplo, insistentemente, abusiva
mente em discriminação, referindo-se a uma atitude me
ramente defensiva num setor em que nós estamos ainda 
engatinhandõ. Fala-se em discriminação contra mons
tros de alcance global. 

No entanto, as duas Casas deste Congresso fêm regis
tras intermináveis de práticas de concorrência imperfeita 
exercido pelas grandes corporações multinacionaís, e 
que vão desde dunping ao subfaturamento, o superfatu
ramento, a adulteração de insumos, e sobretudo a reser
va de mercado, altamente lesiva aos interesses da nossa 
balança de pagamento. Porque essa reserva de mercado é 
exercida em nlvel internacional, as matrizes desse grupo 
determinam qual a filial de qual país que po~e exportar 
para tal outro país. Nós tivemos aqui, dados, situações 
iguais a esta, em que o Brasil precisava exportar- no 
entanto a reserva de mercado estabelecida pelas matrizes 
das grandes corporações não permitiram, o caso por 
exemplo de Angola, que queria nos comprar automóveis 
há algum tempo atrás, mas a matriz alemã de uma deter
minãda empresa determinou que a filial australiana de· 
veria exportar os 15.000 automóveis para Angola. E V. 
Ex~ encontra exemplos às centenas de situações como es
sa, sem que-surja nenhum COndestável em defesa dos in
teresses da nossa balança de pagamento neste caso. 

Fala-se insistentemente em obscurantismo, nós temos 
uma atitude medieval contra a transferência de tecnolo
gia no momento em que estabelecemos a nossa reserva 
de mercado no campo ainda restrito do setor de informá
tica. -ora~ Senhor Ministro, nós c-onhecemos longamente 
a crônica da transferência de tecnolOgia em selares do
minados. Poderia também citar exemplosa: escolho ape
nas a indú-stríã farmacêutica, por exemplo, hoje quase 
totalmente em mãos do capital estrangeiro, e no entanto 
nós até hoje não sintetizamos aqui dentro do País sequer 
a aspirina, que foi descoberta no século passado. Entre
tanto, esse prÕblema da transferência de tecnologia, para 
nós-é crucial- pelo menos para efeito de dicussào. E a 
mfriha per'gtiiifa a V. Ex• é a seguinte: exite uma fatia do 
mercado de iriform-ática que está livre, que não está sob 
reserva, _um setor importantíssimo, um setor muito-airl
plo, o setor dos grandes computadores. A minha pergun
ta a V. Ex•: existe alguma trUnsferéncía significativa de 
tecnologia neste setor que não está sob reserva de merca
do? É a primeira pergunta. E a segunda: como está o 
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apoio da Secretaria Especial de Informática à formação 
de profissionais de alto nível, nesse campo de informáti
ca aqui no Brasil? Nós constatamos, com alegria, que o 
setor sob reserva de mercado absorve quase 1.300 fun
cionários de alto nível, enquanto que as multinacionais 
empregam 121. Eu perguntaria a V. Ex~ como_ V. Ex• 
avaliaria a formação dos nossos profissionais não apenas 
no que recebem pelo exercício prático nas empresas, mas 
também em nível de graduação universítáría e de pós
graduação e se existem perspectivas de convênios com 
outros países e com entidades internacionais para apri
morar ainda mais o nosso pessoal, os nossos recursos hu
manos que são, naturalmente, o setor mais importante 
nesta dura luta pela consolidação da informática no Bra· 
sil. 

Muito obrigado. 

O SR. DAN! LO VENTURINI - Muito obrigado, 
n~bre Senadoi- Marcorides Gadelha, Vou deixar a pri· 
meira pergunta; por envolver aspectos técnicos, para ser 
respondida pelo Secretário de lnformáticã, -maS me óete
rei na segunda pergunta, que reputo, da mais alta rele
vância, para que riós, realmente, atinj<imOS;-progressiva
mente, a capacitação tecnOlógica, não só iiesté Sefof, nlas 
também em outros setores, como bem disse o Senador 
Severo Gomes. 

Como citei agora, há pouco, um dado da UNICAMP, 
tínhamos lá 85 elementos, em nível de pós-graduação. É 
um número insígiiificante pará os oójCtivOs ijue persegui
mos. No anteprojeto de lei, que estamos elaborando, es
tamos propondo â. criação de uma Fundação, Centro
Tecnológico para Infornlâtiéa, Qüe ·nãa·deSejiirilõS -Seja -
estatizado. E por isso mesmo estamos propõildO-nO pro
jeto de lei, que se abra um espaço,- para que a iniciativa 
privada brasileira assuma esta responsabilidade. O Go
verrto dará aquelas condições que forem necessárias, mas 
quer que isto seja responsabilidade da infcl3ii.V2Pdvada-:-
A partir daí, acreditamos, nobre- Senador, que sairemos 
deste aspecto; que-eu-chamaria até artesanal, para en
trarmos então num trabalho ordenado, sistemático, e 
que, realmente, nos permita completar um projeto que 
vem sendo desenvolvido em íntima ligação com o Minis
têrio da Educação e Cultura. 

Eu passaria a palavra ao_Sr. Joubert de Oliveira Brízi~ 
da. 

O SR. _JOUBERT BRIZIDA - A este respeito eu 
gostaria de complementar o que o Ministro disse, acres
centando que a SEI estabeleceu uma ComisSãO Especial 
de Formação de Recursos Humanos, a de n9 14, que con
tou com uma vasta representação de experts públicos e 
privados, pessoas físicas e jurídicas, que nos deu um con
junto de recomendações muito interessantes. Felizmente 
contávamos nessa reunião com a presença do Prof. Hei
tor GurgO!íno, -membro Clo Conselho Federal de Edu
cação, o qual ficou de preparar um projeto de formação 
de recurs_os humanos em informática:,-a -ser encaminhado 
a este mesmo Conselho Federal de Educação, que está 
sendo feito neste momento. 

Quanto à primeira párte da pergunta do Senador Qa.:
delha, eu gostaria de ler uma resposta já -preparãda; por
que eu acreditava que esta pergunta, fatalmente, seria 
feita. 

A presença das empresas estrangeiras na faixa dos 
equipamentos de maior porte é total, pois as nacionais só 
estão operando até a faixa dos equipamentos, conheci
dos como minicomputadores, embora, tenham planos, e 
nós estamos inceniív8.i'ldo Para isso, para atuar na faixa, 
imediatamente, superior. Apesar de maciça presença das 
empresas estrangeiras na faixa superior do mercado, a 
sua contribuição tecnológica para o País, ainda fica 
aquém do que se considera aceitável. Discussões sobre o 
assunto têm-se desenvolvido, de modo a obter resultados 

mais expressivos, nos respectivos balanços de pagamen~ 
to, em maior índice de--riS.ciorralização, em exportação de 
partes-peças e componentes a serem produzidos JlO País; 
em internação de atividade de pesquisa e em desenvolvi
mento de novos produtos, não apenas country sdapta
tions. Resultados esses, que possam ser transferidos, e 
outros, qUe possam representar benefícios para a capaci
tação científica, tecnológica e empresarial brasileiras. 
Busca-se assim, uma atitude mais cooperativa das em
presas estrangeiras. Não foram tomadas medidas ten
dentes a desencorajar a sua permanência no País, o que 
de resto seria danoso e pouco inteligente, pelas razões 
que o tema para debate alinha, isto é, empregos e ge
ração de renda. 

O SR. DAN~LO VENTURINI- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Tem a 
palavra o nobre Senador Marco J\ll~ciel. 

O SR. MARCO- MACIEL - Sr. Presidente, Srs,. Se
nadores, Srs. Deputados, S~s e Srs. e Sr. Ministro Dani
lo _Venturini. 

_E_u_. gostaria de, inicialmente, cumprinlentar V. Ex• 
pela exposição que acaba de fazer, seguida de debates, 
que tem propiciado o melhor desenvqlvimento do tema e 
uma discussão mais apropriada sobre o problema da in
formática em nosso País. Eu considero, de fato, que o 
problema da informática é algo que deve nos preocupar 
de perto, posto que estamos nos pródomos do surgimen
to, talvez, de uma nova revolução, tão intensa, ou mais 
intensa talvez, do que a própria revolUção indUstrial. 

~O_IJ_tt:a parte, por considerar extremamente importan
~e e estratêgico este setor, eu me inscrevo dentre aqueles 
que consideram que o Governo deve acompanhar, com 
muito interesse, o desenvolvimento das ações neste setor, 
posto que, friso, entendo tratar-se de algo extremamente 
relevr;_1n1e para o País, seu desenvolvimento, e para a pró
pria afirmação rtacional. 

Devo também dizer ã V. Ex• que creio existir, pratica
mente, um consenso em nosso País, com relação ao acer
to da política em relação a este setor. t evidente que, 
aqui e acolá, podemos ainda estar incorrendo em uma ou 
outra imperfeição, ou mesmo em lacunas. Mas, de um 
modo geral, pelo debate que se travou neste campo, já se 
pode facilmente extrair a observação de que a política 
que o Governo realiza neste setor merece o reconheci-

- mento do País, e vem produzindo, quer sob o ponto de 
vista econômico, social e tecnológico, reSultadOs, alta
mente positiYos, como se pode depreender e inferir dos 
debates que aqui se processaram e dos esclarecimentos 
feitos. 

Considero, doutra parte, _que a ~ção de Governo_. se 
processa em termos adequados. O fato de n-ão exisfír a 
lei, nãO quer, como cOnseqüência, dizer que o Governo 
esteja agindo de forma ilegal. Ilegal estaria o GôVern-o se 
agisse contra a lei. O fato de não existir a lei, demonstra 
que o Governo está legislando no espaço em branco, o 
que a meu ver, não se me afigura a 3.fgo que s_ej~ nocivo 
ou condenável, exceto que eu me inscrevo tambêm entre 
aqueles que advogam que o Governo deve remeter, o 
mais rapidamente passivei, uma proposta de projeto de 
lei, com rf:JaçàO--a este assunto. Acho que, desta forma, 
poderíainos partir, não somente para um debate mais or
denado sobre o tema, comO tarrlbém, o que se me afigura 
extremamente importante, poderíamos institucionalizar 
uma politica mais conveniente ao País, às suas insti
tuições e às aspirações nacionais, quer ito plan~ da_ sua 
afirm~çãí_), quer mesmo na realização de seu desenVolvi
mento. 

Por isso que, de forma muito sintêtica, e tendo em vis
ta o adiantado da hora, eu gostaria de colocar a V. Ex• 
duas questões: em primeiro lugar, se V. Ex• teria con-

Maio de 1984 

dições de nos informar, quando o Governo pretende en
caminhar à consideraçãO do Congresso Nacional o pro
jeto de lei relativo à definição de uma poHtica de infor
mática. Eu acho que, na proporção em que isso ocorres
se, muito contribuiria para que uma política sobre este 
assunto fosse mais amplamente discutida, na proporção 
em que o Congresso é o grande fórum de debates do 
País, e ao mesmo tempo, faria com que se desse mais se-
gurança às próprias ações do Governo, do empresariado 
e do segmento tecnológico neste setor. 

Eu considero que isso ê fundamental sob pena de nós 
não podermos desenvolver consistentemente uma tecno
logia; __ e por isso que acho que é importante a reserva do 
rnetcad_o, que está propiciando inclusive este desenvolvi
mento tecnológico, e acho que a reserva de mercado, in
clusive, não somente propicia o desenvolvimento da in
dústria mas assegura também o que se me afigura extre
mamente importante, assegura tambêm o desenvolvi
mento tecnológico. Nós, através dessa lei, teríamos co~
diçãg de d_acmaior segurança ao Governo, ao empresa
riado e ao segmento tecnológico, como ta-mbérri, através 
dessa lei, nós poderíamos certamente fazer com que o 
País pudesse alçar vôos mais adequados no rumo do seu 
desenvolvimento. 

A segunda indagação que eu gostaria de fazer a V. Ex• 
é se, nessa legislação, não se contemplaria também o 
problema da descentralização do processo de desenvolvi
mento do setor de informática. Eu entendO que também, 
sob este aspecto, nós devemos pensar no País em termos 
de nação multirregional e daí por que eu considero im~ 
pOrtante que se Cogite também do desenvolvimento de 
uma tecnologia e também de uma indústria atenta à di~ 
versidade re,S:ional brasileira, por isso que o problema es~ 
pacial se me assegura conveniente ser tratado nesta legis
lação. Nós devemos ter sempre a consciência de que o 
País é uma Nação multirregional e que a diversidade re~ 
gionan:·um bem, e-mal, ao meu ver, são as disparidãdes 
regionais com as quais nós não podemos conviver e mui~ 
to nemos aceitá-las. Conseqüentemente nesse setor novo 
em que vive o Pais e o mundo, é importante se cogitar 
tempestivamente-ôesse problema reglonal, quer sob o as~ 
pecto -Índustrial, quer sob o aspecto social, e acho que a 
informática também pode nos dar uma grande solução, 
uma grande contribuição à solução dos problemas so
ciais, quer Sob o pontó de vista tecnolôgíco. São estas, de · 
maneira sintêtica, meu cafo Ministro Danilo Venturini, 
as questões que eu gostaria de citar a V. Ex• neste in~tan
te. 

O SR. DA NILO VENTURINI - Muito obrigado, 
eminente ·seriãdOr Marco M8.ciel. 

O anteprojeto já está eri:t-faSé final de elaboração, mas 
_ em entendiJilento com as Lideranças partidárias deseja

mos, antes de buscar a contribuição da área cientificã., da 
área de produção, da área de consumo, ouvir a opinião 
política, porque entendo eu que ninguém melhor que os 
Senhores para entender não só da têcnica legislativa mas 
a própria sensibilidade para colocar o problema. 

V. Ex• coloca com muita propriedade esta questão es
pacial. Basta dizer que, desde o início do Governo, esta
mos discutindo um zoneamento ecológico-econômico 
para a Amazônia, e ainda não chegamos ã terra firme, 
imagine o Senhor num setor da complexidade desse da 
informática! De forma que, do nosso ponto de vista, 
acredito que, num futuro relativamente próximo, nós es
taremos em condições de conversar com os líderes parti
dários. A partir daí, ouviremos a comunidade antes de 
levar ao Presidente o resultado desde projeto. O que é 
importante é que não pretendemos que o projeto seja ex
tens-o, ele tem que ser uma lei capaz de durar, então ele 
dará uma moldura, e dentro de moldura, aqueles pilares 
sobre os quais entendemos deva ser desenvolvida uma 
Política Nacional de Informâtica. 
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Segunda questão: descentralização do setor de infor
mática. Esta ê também uma preocupação qUe tlós temoS. 
E tanto é verdade que ainda, há coisa de uma semana, 
em conversa com a Ministra Ester de Figueii-edo Ferraz, 
estávamos nós examinando com ela em que universidade 
-ainda não tínhamos uma motivação maior, já (j:ue do 
ponto de vista do setor industrial, nós temos amostra 
aproximada do que se passa do Amazonas ao Rio Gran
de do Sul, em conseqUência, este- é um dado que segura
mente constará do projeto de lei, não como um dado 
mandatário, mas sim, como uma norma programática, 
porque entendemos que, nesse setór, temos que ter nor
mas vigentes mas também terem-os -qu_e_ ter normas que só 
o futuro propiciará a- sua aplicação. Não sei se reSpon
di. .. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Camposf- Com a 
palavra o Sr. Senador Luiz Cavalcante, que devido ao 
adiantado da hora eu pediria ao Hustre amigo brevidade. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente Ro· 
berto Campos, releve-me o desvio de rota. Sr. Ministro 
Venturiní, eu confessO ao eniinente Camai-ida que sou 
muito- mais--telúrico que informático, isto e, com-mais 
sensibilidade para os problemas da terra do que para os 
do c_omputador. Quero dizer a V. Ex• que, pelo menos, 
no meu Estado de Alagoas, agora V. Ex• é o homem a 
quem o Governo incumbiU de agilizar o problema 
agrãrio, no meu Esta'dõ- de Alagoas a reforma agrãria 
vem sendo feita às avessas, isto ê, quem tem terra, Gene:
ral Venturini, a cada ano tem mais terra. Quando termi
nei o meu .. Governicho", lá em 1966, o meu Estado ti
nha 60 mil propriedades ruraiS. No fim do ano passado, 
dezessete anos depois, estava redUZidO a 47 mil; portanto 
menos 13 mil propriedades. COmo no Brasil cabem tre
zentas A lagoas, se o mesmo fenómeno se der no restante 
do País, nos mesmos dez.essete anos i.erâ havido nada 
menos do que quatro milhões a menos de propriedades 
no Brasil. Isto dá bem uma amostra da tremenda respon
sabilidade que foi confiada aos seus ombros. Des-ejo-llie 
felicidades. Muito obrigado. 

O SR. DAN!LO VENTURINI - Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, para esta pergunta eu estou preparado, 
porque amanhã encerro em João_Pessoa_urn se_minário 
que congrega toda as autoridades municipais, estaduais e 
federais envolvidas na questão fundiãria. Se me permi~ 
tem, eu darei uma resposta ao Senador Luiz Cavalcante 
que, também sei, esta sempre foi uma preocupação do 
Senador Roberto Cãmpos e que, de perto, assessorou o 
Presidente Castello Branco na feitura deste doc_umento 
de extraordinãrio alcance, que é o Estatuto da Terra. 

Meu caro Senador Luiz Cavalcante, nós temos por di~ 
retrizes do Presidente João Figueiredo o N ardeste como 
prioridade na solução da questão fundiária. A primeira 
lei que dispõe sobre o problema da terra no Brasil, no 
seu sentido mais global, é a Lei n\' 601, de setembro de 
1850, uma lei que ainda hoje poderia ser aplicada na sua 
extensão; acontece que esta lei pecou por um dado pre
ponderante; como diria- D. Maria 1, faltava os geôme
tras, ou seja, não se podia caracterizar o imóvel rural por 
falta dos topógrafos, e em conseqüência, uma lei, ainda 
hoje muito atual, não pôde ser cumprida. 

Mas, valendo-nos dos recursos da técnica, sobretudo, 
da área de aerofotogrametria associada à. era da_ compu~ 
tação, assinamos, outro dia, um contrato com cinco em
presas de levantamento a_ero(otogramétrico, que vão le
vantar, num espaço de tempo relativamente pequeno, 
cerca de I milhão e duzentos e.cinqUenta mil hectares de 
terras no Nordeste, para que nós possamos, então, ca
racterizar o imóvel rural, e aí darmos solução ao proble
ma com permanência; porque o nobre Senador Roberto 
Campos, tanto ou melhor do que eu, sabe que não basta 
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dar o lote_ de terra, é preciso que, junto disso, venha o 
~crédito, a assistência técnica, o apoio à comercialização. 
Então, é dentro dessa ótica, meu caro Senador Luiz Ca
Valcant"e, que nós estamos trabalhando. 

Também, como o Sr., não queremos acabar com os 
proprietârios, o_ que nós querem<?s é aumentar os pro
prietários de terra no Brasfl, mas que sejam proprietârios 
no sentido mais amplo da palavra, de maneira que_ eles 
põssain não s6 contribuir para a sua sobrevivência e de 
sua família mas, também, para a região em que ele está, 
sobretudo parã o progresso do País. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Darei a 
palavra ao Deputado Salles Leite~e, depois, sugiro que se 
encerre a reunião, porque a hora é avançada, mas pelo 
menos ele representará. um ponto de vista a partir da Câ
mara. 

O SR. SALLES L~ITE- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, Srs. Deputados, ilustre Ministro Danilo Venturini: 

Eu ouvi, durante um longo tempo, a exposição de V. 
Ex•, Coronel Joubert Brízida, Secretário Especial de ln
formátíca, dos Srs. Senadores do PDS, da Oposição, e 
gostaria de tecer algumas considerações e, provavelmen
te, fazer uma pergunta, somente a V. Ex~ 

V. Ex~ mesmo disse que a escolha do Conselho de Se
gurança Nacional, como ponto focal das açõ_es de infor
mática, não Significa, de forma nenhuma, uma predomi
nância de considerações de defesa rl'acional na formu
lação e ex.ecuçilo da politica de informática. Realmente, 
o probleina ê industrial e ê de desenvolvimento, e é de 
tecnologia. V, Ex• mencionou que, por falta de uma le
gislação adequada, em que V. Ex• jâ estáhabalhando ou 
o Conselho jâ estâ trabalhando no anteprojeto, que será 
enviado ao-"Cóngresso Nacional, a ação da Secretaria Es
peci"al de Informática ficou, por falta dessa legislação, 
com certos graus de liberdade que lhe deram algumas 
margens de arbitrio. 

Ouvi também de V. Ex• que toda Política Nadonal de 
Informática não a formulação dessa política, mas a exe
cução da política serâ fundamentalmente baseada na ini
ciatiVa particUlar, na iniciativa priVada. Ouvi também de 
V, Ex• e de muitos oradores que me precederam, a 
menção da reserva de mercado, como ponto fundamen
t!!] P?ra que se possa desenvolver uma indústria de pon
ta, como é-o caso d-a indústria e!etrônica, de modo gera.J. 

Quero declarar a V. Ex• que o princípio liberal contra 
a reserva de Inercado, no caso especifico da informática, 
não .deve ser respeítado, porque, no mundo de hoje, nós 
temos restrições de outros países que não são exclusiva
mente em relação à informática, o sãO, POr eXemplo, em 
relação ao aço brasileiro exportado para os Estados Uni
dos,.o .são, por. exempla, em relação ao~ calçados brasi
leiros exportados. Então, creio que temos mesmo que fa
zer uma reserva de mercado por tempo determinado. 
Mas o que me parece um pouco fora de competência da 
Secretaria Especial de Informática, ainda que admitindo 
que a secretaria devesse começar a regulamentar, co
meçar a tomar algumas providências no sentido de que 
pudéssemos iniciar a produção de equipamentos eletró
nicos aqui, no País, eu gostaria de mencionar a V. Ex• 
um ponto de vista de um relatório da UNESCO que, 
aliás, coincide, em parte, com o do Senador Carlos Cbia
relli, que ~:;Hz o seguinte: 

"Sendo a _informática a disciplína que lida com a 
informação, e esta, por sua vez, sendo, de certo mo
do, o recurso natural que precisa ser completamente 
dominado pelos países que pretendem se desenvol
ver, torna-se evidente que existe uma dependência 
do instrumento mais fundamental para o desenvol
vimentCI, exigindo claramente um interesse político. 
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A informática- e eu ouvi também de V. Ex• a 
-aquiescência a esta participação poHtica c_omo fun
_damental ao desenvolvimento da informática - a 
informática estâ. se tornando um acelerador de mu
danças socia_is pelo impacto que exerce sobre os há
bitos da sociedade e sobre o campo da educação e 
óo trabalho. Pela informática o processo educacio
nal tem possibilidade de se estender a um nível de 
outra maneira inatingível, influenciando, assim, na 
extensão da cultura, e acelerando a mudança social. 
E, finalmente, um dos elementos do ambiente sócio
cultural da socíedade consiste rios seus hábitos de 
trabalho e de emprego." 

V. Ex• também frisou que não há tutelamento militar 
dessa política, e o que eu defendo, fundamentalmente, é 
que o Congresso Nacional, através de seus representan~ 
tes de todosps Partidos e de todas a colorações políticas, 
possa aqui fazer a legislação e não permitir mais que a 

_Secretaria Especial de Informática que, às vezes, agindo 
dentro da política de informática, prejudica outros seto
res .. 

Vou dar um exemplo que foi objeto de pronunciamen
to meu na Câmara, no ano passado. Em São Paulo, exis
tiam !50 inil compradores de linhas telefónicas, ou seja, 
usuârios dos serviços telefónicos que estavam esperando 
a instalação do serviço telefónico, porque a empresa, que 
era fornecedora e que foi contratada pela empresa do 
Governo, que teve a liberdade de contratá-la ou não, es~ 

- tava sofrendo retenção dos_ seus componentes, que preci
sava importar~ e não se trata propriamente de poHtica 
de informáticã, mas hoje, em telecomunicações, sabe v. 
Ex• muito melhor do que eu, que o computador é uma 
tónica, e todas as centrais telefóriicas novas vão neste 
procedimentO. -

Então, antes de fazer a minha única pergunta, eu que
ria dizer como disse na Câmara, que o projeto do Sena
dor Roberto Campos, justamente por se opor, por seco~ 
locar numa posição diametralmente oposta, teve o gran
de mérito de trazer para esta Casa, e não para a discus
são de gabinetes militares fechados trazer para esta Casa 
a discussão do Congresso, dos parlamentares que, cerfa
mente, terão as suas opiníões, trocarão duros apartes, 
mas nós aqui acabaremos nos entendendo. Que decida o 
Congresso NaciOnal, livre e independente, qual vai ser a 
Política Nacional de Informática. V. Ex• disse que não 
há uma partidpaçãõ militar maior; mas eu realmente 
nã-O-fleo-muito-à-v.onta-de,-l-magirmndc o Conselho de Se
gurança Nacional dirigindo esse tipo de política. Deve 
existir outro organismo, como o CNPq, uma universida
de de normas ditadas pelo Congresso, seja o projeto da 
nobre Deputada Cristina Tavares, seja a"projeto do ilus
tre Senador Robei-to Campos, seja talvez o projeto que 
venha do Conselho. Mas eu queria saber de V. Ex• quan
do, finalmente, nós teremos restituído cabalmente ao 
Congresso a possibilidade de formular a Política Nacio
nal de Informática, É essa a pergunta a V. __ fu:.-'_ 

O SR. DANILO VENTURINI - Muito obrigado 
Deputado Salles Leite. ' 

V. Ex.• me obriga a voltar ao conceito de segurança na
cional. Eu costumo dizer que a segurança é um estado, 
estado de garantia para que o Brasil possa assegurar ao 
seu povo a maneira de ser, de penSar e de agir que ele 
sempre perseguiu. V, Ex~ fica só num pequeno compo
nente, que_ é o ato da defesa, a t~ que o Senhor pode con
siderar o componente limitado à defesa, como eu disse, 
do Território, das instituições e da manutenção da or
dem pública. Isto, nobre Deputado, eu tenho e vou dizer 
a V. Ex' porque está aqui guardado. Isto foi dito por um 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar consti
hiCionalidade a um Decreto-lei do Executivo. Não é des
ta admiriistração, é bein mais 8.ntigci, e por coincidência 
um recurso extraordinãrio que veio de seu Estado, o Es-
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tado de São Paulo. Então, veja V. Ex~. Que ·não há ne
nhum part prls nesta questão. 

Segundo, sem desmercer a postura do nobre Senador 
Roberto Campos em provocar este debate, devo dizer a 
V. Ex• que, ao assumir o cargo de MiriisfiO EXtfaordi
náfio para AssUn-tos FtinàíãfíOS, fui bUScai- nO PartfdO 
Democrático Social, ·que CfeSigriou-iiina Comissão 'e eu já 
estive nesta Casa Ouã.s vezes, conversando-com a Comis
são do PDS, diiígida pelo Senador Jutahy -Niigafhãei, 
para verificar que alteraÇões deveriam ser introduzidas 
no estatuto, não para desfigurá-lo, porque é um docu
mento extraordinárío, mas, sim, pai-a ajustá-to à- nova 
paisagem do País._ · 

De forma que V. Ex• fique absolutamerite tranqUilo de 
que não nos move nenhuma outra motivação que não se~ 
ja, como disse na minha fala, a de buscar uma base legal, 
mas que tenha também uma expressão política, que só 
poderá estar embasada se tiver a contribuição, como eu 
disse, preeminente do Congresso Nacional. 

Quanto à data'da remessa- volto à resposta que dei 
ao Senador Marcelo Macíel - depende apenas de num 
futuro relativamente próximo conversar coin aS lide
ranças partidáriaS para, em seguida, ouviT_a_s comunida~ 
des; se depender de mim antes, bem antes do fim deste 
primeiro semestre estará aqui; mas não tÕme isto como 
um compromisso, tome apenas como um empenho1 por
que a minha autoridade apenas é de submeter ã autori~ 
dade maior do Presidente da Repóblica o anteprojeto de 
lei. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) __ - -~s_tava 

para terminar ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- SoliCito a palavra, pela 
ordem, por gentileza. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Pois não. 

O SR. FÁBIO LUCENA --Sr. Presidente, V. Ex' 
deve ocupar a tribuna do Senado, para expor e defender 
os pontos de vista do projeto que apresentou ontem, ao 
Senado Federal. 

Aqui está presente a ilustre Deputada Cristina Tava~ 
res, que tem um projeto :.obre o assunto tramitando na 
Câmara dos Deputados. Então, Sr. Presidente, por uma 
questão de justiça democrática, eu peço a V. Ex' que 
conceda a pitlavra à ilustre Deputada por Pernambuco, a 
fim de que ela possa expor o seu projeto e·âiscüti-lo com 
Q __ Sr. Ministro Dani\o- :V--er~\uúr\i-. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Não te
nho objeções, se o Ministro está disposto a isto, nós o es
tamos fatigando muito, estamos aliâs, tod-os fatigados, 
mas se assim o permite, darei a palavra à Deputada Cris~ 
tina Tavares. --

A SR' CRISTINA TAVARES- Eu quero dizer que 
estou muito à vontade, Sr. Ministro, para-fã.zer essa in~ 
tervenção, e sou também muito insuspeita para -fazer a 
intervenção até porque eu estou entre alguns dos brasl= 
Jeiros que foram processados pela Lei de Segurança Na~ 
cionai.(F'ós teTnós -feito vá~iOs 'pronunciam~ tos, em que 
contestávamos a legitimidade do Conselho de Segurança 
N acíonal na formulação da Política Nacional de Infor
mática. Nosso entendimento é um conceito bem mais 
abrangente do que simplesmente a segurança do Terri~ 
tório Nacional. Quando nós vemos 3, 5 milhõeS de nor
destinos morrerem, nos últimos 5 anos de seca, nós acha~ 
mos que a segurança nacional estã ameaçada. 

O nosso entendimento é que a segurança nacional não 
depende de um conselho, ela depende de um consenso e 
este consenso se faz preserite aqui no COi:tgresso Nacio
nal: contestamos também, por vários pronunciamentos, 
a legitimidade do Conselho de Segurança Nacional dele
gislar sobre a questão fundiária, e a nossa posição é-igual 
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ou semelhante à do Senador Luiz Cavalcante, porque 
nós estamos vendo, estamos assistindo, e hoje serâ obje
to de um pronunciamento meu na Câmara dos Deputa
tios, uma reforma agrária ao contrário, nós o estamos ven
do, por exemplo, FINOR, que é o Fundo de Partici
paÇão do Nordeste, não ajudar a pequena propriedade, 
inaS' criar realmente latifúndios, mas não- ê este o assunto 
que nós estamos debatendo nesse momento. 

Gostaria de dizer que antes do Senador Robe"rto Cam
pos elevar a sua patriótica voz em favor da Constituição 
e contra OS militares, riós, do PMDB, sempre defende
mos uma Constituição outofgada pela Nação, um pacto 
social com a Nação, e quero dizer que, diferentemente 
do Senador Roberto Campos, que defende rigid:imente 
essa:-tõnstitU:içãO, nós seriipre,-a defendemos, e -até estra
nhamos e:ssa rigidez do nobre Senador, lamento não es~ 
tar presente ele aqui, porque foi ele próprio, como Em
baixador do Brasil, n~ Governo João Goulart, que cons~ 
pirou para derrubar uma Constituição que tinha sido ou~ 
largada pelo povo brasileiro. 
-Eu quero dizer, também, o que temos feito para mos~ 

trar a insuspeição da adesão que nós estamos demons~ 
trando à Política de Informãtica; e o próprio conceito de 
ideologia de segurança nacional tem sido objeto de con~ 
siderações e de projeto no qual abolimos a Lei de Segu~ 
rança Nacional. 

Mas, para nós que formamos o Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro, a questão que se trava neste 
momento não é apenas bipolarizada: Estado e empresas 
príviadas, a própria formulação da Política Nacional de 
Informática, que vem sendo levada a efeito pelo Canse~ 
lho de Segurança Nacional e, ruais especialmente ainda, 

_pela Secretaria Especial de Informãtica, à qual damos a 
nossa total adesão. Ela foi formulada pel_Õs setores da so~ 
fiedade, tais como: a A BICOMP, a Sociedade Brasileira 
de Computação e outros setores da ciência e tecnologia, 
como: o SBPC, o Sindicato dos Engenheiros e o Sindica~ 
to dos Economistas, portanto ela é fruto da vontade na~ 
cional, ela não é fruto apenas do Conselho de Segurança 
Nacional. Por ai os partido.s políticos também se sentem 
inteiramente à vontade para dizer a V. Ex' que a política 
de reserva de parcela de mercado, que a Secretaria Espe
cial de Informática vem desenvolvendo, merece a adesão 
dos partidos políticos. 

Tenho um projeto de lei que começa a trarriitar na Câ~ 
mara dOs Deputados e que, antes de tramitªr;já recebeu 
a honrosa oposição do Senador Roberto Campos, que 
institucionaliza a reserva de -mercado Para microcompu
tadores e para médios computadores, onde a capacitação 
tecnológica brasileira já demonstra absorçãO e criação de 
tecnologia e não apenas a compra de tecnologia, porque 
os exemplos citados da Tailândia e de Tawan não rile pa~ 
rece que sejam, realmente, modelos para o projeto brasi~ 
!eira. 

Eu não vou me alongar, mas quero dizer que há algu~ 
ma ansiedade entre 'nós, coffi relação ao prOjetO do Con
selho de Segurança Nacional, primeiro porque, no meu 
entendimento, foro letítimo - e este é o entendimento 
da comunidade técnico~científica dos profiSsionais que 
estão envolvidos na questão da informática-. a formu
lação desse projeto deveria partir da iniciativa deste 
Congresso Nacional. Dou alguns exemplos que mostram 
riOssa ansiedade: a questão da automação, por exemplo. 
A automação, em um momento de crise, sobre este teci
do social, pode levar ao desemprego e ao desespero mi
lhares de ramflias brasileiras. Está questão deverâ ser e é 
nossa intenção que ela seja discutida junto aos sindica~ 
tos, junto aos trabalhadores que tenham as suas vidas 
ameaçadas agora, sobretudo na crise de recessão pela 
qual passa o Brasil. E a informática pode ajudar, no mo
mento presente, no campo da agricultura, por exemplo, 
na questão desses convênios firmados com a EMBRA~ 
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PA e em outros campos, sob o tecido social brasileiro 
atual, ela pode ser causadora de uma grande ansiedade e, 
eu não hesitaria em dizer, atê de uma comoção social. 

A q~estão dos trabalhadores nos parece estar direta
--mente envolvida, e sem a sua participaç~o seria muito 
difícil que pudés~emos apresentar um projeto abrangen
te._ __ 

Falo sobre outro aspecto, Sr. Ministro, que nos deixa 
iá~bém cÓm-muita anSiedade, a Questão da privacidade. 

- Nós sabemos que hâ quase mil bancos de dados neste 
País, e não temos, sequer, o registro dos banc-os de da~ 
dos: um projeto nesse sentido já foi aprovado na Câmara 
dos Deputados, projeto da minha autoria e que tramita 
no Senado Federal. E, o acesso do cidadão aos bancos de 
dados tem sido um assunto de vãrios anos de debate no 
Congresso norte~americano, para citar um país do qual o 
Senador Roberto Campos é um grande admirador, mas 
também em outros países socialistas, como por exemplo, 
a Suécia, -a Dinamarca, a Noruega. 

Estes assuntos não São simples, não são fâceis, eles de~ 
mandam uma discussão muito mais prolongada do que 
simplesmente o envio e a conversa com algumas lide
ranças. De maneira que eu quero dizer a V. Ex' que te
nho alguma ansiedade com relaçã.o ao projeto que o Exe
cutivo enviará a esta Casa. 

O meu projeto não tem a abrangência da formulação 
de uma potftica nacional de info.finâtica, de tem apenas 
ã intenção de estacar uma hemorragia, a hemorragia da 
penetração da empresa multinacional para matar a em
presa 'nacional e a tecnologia nacional. que apenas dá os 
seus Primeifos passos, que apenas engatinha. Não pode
mos ficar felizes porque a sociedade brasileira e este a.JJ.
ditório, particularmente, parece se sensibilizar com a 
questão da reserva de mercado e que seja da vontade na~ 
cional,--até porqUe os aliados dei senador RobertO Cam
pos não estão aqui nesse auditório e talvez não estejam 
nem aqui neste País. 

Então, eu me pergunto - eu tenho uma pergunta -
eu pediria ao Deputado Odilon Salmoria que me com
plementasse, eu tenho uma pergunta pequena: Como vê 
V. Ex' a importância da COBRA na formulação da bus~ 
cada tecnologia brasileira? E, depois, ainda complemen~ 
tando, nós já tivemos aqui a perturbadora presença deJ. 
C. Mello, que mostrou, leu cartas, correspondências do 
presidente do Banco Mundial e afirmou, com a chancela 
do Senador Roberto Campos, me parece que insuspeito 
o <!epq_imer!{o __ çlo __ Sr_. __ J_. __ Ç. _Me!lo_._q_LJ.t:: ha_v_ia __ ç_or_r~pon~ 
dência trocada entre o Presidente do Banco Mundial e 
do Banco Interamericano em que diziam os presidentes 
desses Bancos que, se o projeto de lei que apresentei for 
apfovã:do nesta Casa, então seriam· cortados os financia~ 
mentes para as empresas brasileiras. Isto, a meu ver, fere 
a soberania nacional no que ela tem de mais expressivo 
de representação, que é o Congresso Nacional. E pe!
gunto a V. Ex' se tem conhecimento dessas correspon~ 
dências ameaçadoras do presidente do Banco Mundial, 
do presidente do Banco Interamericano do Desenvolvi~ 
rnento e, segundo o inusitado J. C. Me!1o, de acordos 
que teriam sido firmados entre o Governo brasileiro, ou 
uma banda do Governo brasileiro, porque parece que V. 
Ex' também é do Governo brasileiro, uma banda do Go~ 
verno brasileiro com o Fundo Monetário Internacional, 
impedindo a reserva de mercado. Mas eu pediria, apenas 
para complementar que o Deputado Odilon Salmoria fi~ 
zesse essa exposição. 

O SR. ODILON SALMORIA -Sr. Ministro, S-r. 
Presidente, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade 
para ressaltar alguma coisa que o nobre Senador Rober
to Campos, na sua palestra que fez no começo dessa reu
nião, disse. O Senador Roberto Campos, invariavelmen~ 
te, em reuniões aqui da Comissão de Economia, traz à 
baila a sua pedra basilar, para contestar a Política Na~ 



Maio de 1984 

cional de Informática e, conseqüentemente, a reserva do 
mercado, que é o problema da inc_onstit_l!ciona_lidade da 
SEI. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Reserva 
de cartório, não de mercado. 

O SR. ODILON SALMORIA- A meu ver, é reserva 
de mercado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - A seu 
ver, mas, a meu ver é reserva de cartório. 

O SR. ODILON SALMO RIA- -A questão é consti
tucional ou inconstituciófial, e eu até admiro a defesa in
transigente da Constituição que o nobre Senador Rober
to Campos está faz.endo, logo a essa Constituição que 
não vamos nem discutir a sua origem, mas está com iriU
meras emendas, uma Constituição que a Nação inteira 
pede para ser substituída por outra. Então, o nobre Se
nador, de repente, é um defensor da Constituição, justa
mente nesse ponto crítico, na defesa da Política Nacional 
de Informática. Então, a parte"corístítudonal será sacia
da com esse projeto do Executivo, que vai aportar, como 
bem disse o Ministro, no primeiro semestre disse ano. 
Estaria, pois, resolvido, tirando essa argumentação do 
Senador Roberto Campos, porque nós vamos inStitucio
nalizar Política Nacional de Informática+ 

Outro aspecto que o Senador leva-ntou, como o sobre
preço - e- isso realmente é muito sensível a nós parla
mentares. O Sr. Senador deu diferenciais--de preços de 
três, quatro, até quinze vezes mais para o produto nacio
nal, comparando-o com o produto estrangeiro. O Sena
dor esqueceu-se de dizer que hã produtos em que a dife
rença é maior, mas hã produtos em que a diferença ê 
bem pequena, menos de 50%; portanto esse é um preço 
que realmente a sociedade tem que pagar, e sempre se 
pagou, como na indústria autonlobilística, e em todos os 
outros setores, como no caso do trigo em que o nosso 
produto é mais caro e de pior qualidade do que o impor
tado, mas, no entanto, nós estamos adotando certas me
didas de proteção da nossa produção nacional de trigo. 

Com relação à outra argumentação do Senador, sobre 
a questão de nós não termos tecnologia para a produção 
de alimentos, para a produção de milho, como é que po
demos querer ter tecnologia na produção de computa
dor? Ocorre que a produção de alimentos, bem o disse o 
Senador Roberto Campos, depende mais de uma política 
global do que efetivamente de um avanço tecnológico, 
porque a produção média nacional de milho é de 1.400 
quilos por hectare, quando há Estados que produzem 
mais de 6 mil quilos por hectare, Então, é efetivamente
uma questão de política a produção de cereais, e não um 
argumento para abandonarmos a nossa produção ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDEN~E {Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• concedeu, 
por um gesto de liberalidade do Sr. Ministro, a palavra à 
nobre Deputada Cristina Tavares, por ser ela a ãutora de 
um projeto. 

Mas dado ao avançado da hora, são 14 horas!: 35 mi
nutos, V. Ex• sabe que temos um horário a cumprir nesta 
Casa+ Estou verificando que V. Ex• passou a ser o objeto 
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das críticas, senão até das grosserias dos nobres colegas 
da Câmara dos Deputados, quando o objetivo aqui seria 
debater com o Sr. Minístro O anilo Venturini, qui:: é um 
verdadeiro gentleman, e que está pacientemen-te ouvindo 
e permitindo que esta Comissão extrapole todos os 1imi
tes regimentais de horãrio. 

Pediria a V. Ex', em nome da ordem dos trabalhos, 
que desse oportunidade ao Sr. Ministro Danilo Venturi

- ni para as suas conclusões em resposta àquela, a quem 
foi dada a palavra, que é a nobre Deputada Cristina Ta
vares e que, por favor, encerrasse a reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Acho 
vâtido a questão de ordem do nobre Senador Benedito 
Ferreira. 

O SR. ODILON SALMO RIA- Sr. Presidente, soli· 
cito a palavra pela ordem. Pelo menos, ao me cassarem a 
palavra, que eu possa defender-me._ 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Apenas 
gostaria de lembrar que o nível de polidez pessoal no Se
nado é superior ao que parece existir na esquerda oposi
cionista da Câmara. Comporte·se, por favor, dentro dos 
níveis de polidez e respeito pessoal q_ue vige no Senado. 

O SR. ODILON SALMO RIA- Primeiramente, Se
nador, a mim não atingiu, nem à esquerda do Congresso 
Nacional e nem mesmo a falta de educação. Responden
do ao nobre Senador, vou interromper a minha partici
pação. O que ocorre ê que eu estava inscrito para deba
ter, com muito prazer e muita honra, aqui nesta reunião, 
que é- importante para o futuro deste País. Inscrevi-me, 
regi'merttalmente, não sei se é ou não permitído a nós, 
membros menores do Congresso Nacional, da Câmara 
dos Deputados, participar. 

O nobre Senador deu a possibilidade de participar ao 
Deputado Salles Leite que, coincidentemente, veio de
fender o projeto do Senador Roberto Campos. Agora, a 
Deputada Cristina Tavares e eu, que estávamos inscri
tos, o Senador não nos permitiu e só permitiu por pedido 
do Senador FábLo_ Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Perdão. 
O DePutiido Salles Leite estava Inscrito antes. Arbitrei 
depois que, dada a escassez de tempo, fosse ouvido um 

_ Deputado representando o ponto de vista do PDS e ape
nas um outro do PMDB. 

O SR. ODILON SALMO RIA- Evidentemente V. 
-Ex• está J}outra fase, noutra época. Infelizmente também 
esta de udenista não me cabe, sou do PMDB. Sinto mui
to, Ministro Danilo Venturini, que não possa, porque 
me foi tolhido pelos nobres Senadores, o direito de eu le
vantar al_giJnS R_Ontos que reputo da maior importância, 
colocar algumas questões e algumas perguntas porque 
não~~e fQi__dada a oportunidade de fazê·lo. Apenas a De
pu tida Cristina Tavares usou esse estratagema para eu 
fazer a pergunta. 

Peço- desculpas e espero s-incefam-C:rite, Sr. Ministro, 
que tenha a oportunidade de levantar ... 

A SRA. CRISTINA TAVARES- Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O sR-::-- PPJrSIDENTE (Roberto ·cainpos) - V. Ex• 
tem a palavra. 
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A SRA. CRISTINA TAVARES- Queria dizer a V. 
Ex.', porque vârias vezes foi colocado _neste_ auditório, 
que a "esquerda marxista do PMDB", .. partido comu
nista na clandestinidade", adquire alguns membros, 
-como o Senador Marco Antôriio Maciel, como o Sena
dor CarloS Chirelli, como o General DanHo Venturini, 
porquê, se na visão de V. Ex• quem defende a reserva de 
mercado é inarxista ou Ieninista, tenho a impressão de 
que o próprio Secretário-Geral Giocondo Dias não sabia 
dessas importantes adesões. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -V. Ex• 
está atribuindo palavras que eu não disse. 

O SR. MÁRIO MAiA- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Robertq_Campos)- Coneedo 
a palaVra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA- Antes de V. Ex• entregar a 
palavra ao Sr. Ministro Danilo Venturini, não vou fazer 
perguntas, também não me inscrevi, m-as queria apenas, 
_à guisa~de contribuição a esta reunião, relembrar ao Sr. 
MinistrO Venturini que temos também em tramitação no 
Congresso-Nacional um projeto sobre o assunto, sobre 
informática~ propondo a criação do Instituto Nacional 
de Informática e Telemátíca. Então lembraria ao Sr. Mi
nistro Venturini, ao elaborar o seu projeto, que também 
incluísse em seus estudos o nosso projeto em tramitação 
na Casa do Congresso Nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Coneedo 
a palavra ao Sr. Ministro Danilo Venturini. 

O SR-. DA NILO VENTURINI- Sr. Presidente, Srs. 
membros da Comissão de Economia do Senado Federal, 
Srs. Parlamentares, Sras. e Srs: 

Nobre Deputada Cristina Tavares, as questões que V. 
Ex• levantou, eu as ignoro, vou verificar. 

Segundo, quanto à COBRA: Estamos, no momento, 
examinando uma nova estrutura para a COBRA, de ma. 
neira que ela continue a desempenhar o papel a que se 
empenhou como principal órgão no fomento das atívida
rles de informática. 

Terçeiro ponto, aquilo que não respondi adequadã
mente ou que não houve tempo para a resposta, eu me 
coloco, lâ no meu Gabinete de trabalho, à inteira dispo
sição dos Srs. em hora que iremos ajustar. 

Finalmente. meu nobre e caro amigo Senador Roberto 
Ca~pos, sei que estes dados constam dos Anais desta 
Casa. V. Ex• se referiu a Uma atitude do Dr. Celso Pasto
re que me parece injusta, então, pediria que fosse retira· 
da do registro esta referência. 

O Dr. Celso- Pastore merece outro conceito e nada 
mais tem feito senão defender o interesse do País. 

Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
_o~~igado: Sr. Ministro Danilo Venturini e peço-lhe que 
releve o rtgor e a contundência dos debates, mais isso de
monstra a grande importância que atribuímos ao assun
to. 

Estã encerrada a reunião. 
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I-ATA DA 57• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 
1984 

1.[- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2 - Leitura de Resolução 

N9 14, de 1984, que prorroga pur 180 dias o priiO
concedido à Comissão Especial criada pelo RequeriM 
menta n9 770/83, destinada a examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as denúncias do jornal "O Es
tado de S. Paulo", ·sobre os acordos entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Polónia. 

1.2.3- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n'163, de 1984, de autoria 
do Sr. Senador Albano Franco, que dispõe sobre as 
Letras Comerciais. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Ineficá
cia dos novos critérios adotados pelo BN H para o 
problema do reajuste das prestações da casa prÓpria. 
Texto de requerimento que encaminhará à Mesa, 
propondo a criação de ·uma comissão especial para 
investigar as falências das asso_ciações de poupança e 
empréstimo, vinculadas ao Sistema Financeiro de 
Habitação. 

SENADOR MAURO BORGES -Debates trava
dos ontem, na Comissão do Distrito Federai; sobre a 
situação do BRB e o distancíaineiltO-dilqueie estabe
lecimento de crêdito no atendimento das aspirãções e 
reivindicações dos empresários do Distrito Federal. 
Considerações sobre a pretendida instalação de uma 
indústria de esmagamento de soja em Brasflia. 

SENADORA EUNICE MICH!LES- Apelo ao 
Ministro das Minas e Energia no sentido de que o rio 
Amanà seja reservado para a garimpagem, como 
meio de ocupação dos garimpeiros des-empregados de 
Maués- AM. 

SENADOR HELIO GUEIROS- Necessidade do 
abrandamento das exigências quanto ao número de 

SUMÁRIO 

assinaturas de parlamentares para apresentação de 
propostõ.l de emenda à Constituição. Declarações do 
Ministro Leitão de Abreu sobre o leque de possibili
dades que se abriria ao diálogo político, caso houves
se u renúncia coictiva dos candidatos pedessistas à 
sucessão presidenciaL 

SENADOR VIRG{L/0 TÁVORA- Carta do Se
nador Dinarte Mariz, dirigida ao Senador José Sar
ncy, reafirmando delegação ao Deputado Paulo Ma
luf para contrapor-se, em nome de S. Ex~. a alte
rações nas regras estabelecidas para a escolha do su
cessor do Presidente João Figueiredo. 

1.2.5 - COinunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~ 64, de 1984, de autoria 
do Sr. Senador Itamar Franco, que sujeita à prévia 
aprov<_tção do _Congresso Nacional a instalação ou 
transferência de sede de representação diplomática 
para localidade situada em território de soberania 
disputada. 

1.2.7- Requerimento 

Requerimento n~ 65/84, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, solicitando a criação de uma Co
missão Especial, composta de 7 membros para exa
minar freqtientes falêncías em Sociedade de Crédito 
Imobiliário e Associações de Poupariça, beffi como 
Seus.*fe~los sobre o" equilíbrio do Sistema Financeiro 
de Hij.bitação. 

1.2.8 - Comunicação 

Do Sr. Senador Marco Maciel, que se ausentará do 
P.J.íS. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara O'i' 65/79 (n'i' 4.257/77, 
na Casa de origem) que autoriza a alienação de imó
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. Votaçio adiada por falta de quorum. 

Requerimento n9 784/83, de autoria do Senador 
Henrique Sanrillo, solicitando, nos termos dos arts. 
75, ~ 76 -e 77, do Regimento Interno, a criaÇão de 
uma comissão especial mista, composta de I I (onze) 
Senadores e_ li (onze) Deputados, para, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das enti
dades mais representativas da sociedade civil, discutir 
e representar soluções para a crise econômico
financeira do País. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 (n~' 227/75, na 
Casa de origem) que dispõe sobre condições a obser
var na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Discussão encerrada, 
ficando a votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 51/78 (n~ 1.465/75, 
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art. 
8~' da Lei n~' 6.251, de 8 de outubro de 1975, que "ins
titui normas gerais sobre desportos e dá outras provi
dências''. Discussio encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 47/79 (n~ 2.714/76, 
na Casa de origem) que dispõe sobre a padronização 
e o .uso de embalagens destinadas ao acondiciona
mento de cargas na carroceria de veículo automotor, 
e dâ outras providências. Discussão encerrada, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da ~ara n~' 54/81 (n~' 435/79, na 
Casa de origem) que inclui a filha desquitada, divor
ciada ou viúva entre os beneficiários do servidor 
público federal civil, militar ou autárquico. Discussio 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

Pro_jeto de Lei da Câmara n~' 58/81 (n~> 1.595/79. 
na Casa de origem) que dispõe sobre a legitimação 
adotiva, e dá outras providências. Discussão encerra
da, ficando a votação adiada por falta de quorum. -

Projeto de Lei da Câmara n~ 48/82 (n'i' 1.355/79, 
na Casa de origem) que faculta a produção e a venda 
do açúcar mascava. Discussão encerrada, ficando a 
votaçlo adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Cámera n~ 47/83 (n'i' 5.615/81, na 
Casa_ de origem) introduúndo alteração na Lei n'i' 
6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a locação 
predial urbana. Discussão encerrada, ficando a vo
·taçio adiada por falta de quorum. 
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A1MAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dirotor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativo 

Projeto de Lei da Câmara n~> 48/83 (n9 5.019/81, 
na Cusa de origem) _que dispõe sobre a criação do 
Tribuna! Regional do Trabãlho da 13f--Re.gião, com 
sede cm João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá outras 
providências. Discussão encerrada. ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 66/83 (n9 U97 f79, 
na Cisa de origem) que assegura ao emp-regado está
vel que optou pelo Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço- FGTS, o recebimento da indenizaçào que 
lhe correspondia c que não foi paga tempestivamen
tc. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. 
Itamar Franco, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM bO DIA 

SENADOR JOSC LJNS- Responsabilidade dos 
membros do Congiesso Nacional no encontro das 
soluções dos problemas que anigc:m a Naçã-o brasilei
ra. 

SENADOR MARCO MAC!EL - Justifican_do 
subemc:nda apresentada à Proposta de Emenda à 
Constituiç-ão n<? 11/84, preconü:ando o sistema de 
voto federatiVo na eleição de Presidente da Repúbli
ca. 

SENADOR AMARAL PEIXOTO- 1061' aniver
sário do jornal "O Fluminense". 

SENADOR ALMIR PINTO.- Indicação do Sr. 
Jurundyr Marcos da Fonseca para a Presidência da 
FUNAI. 

SENADOR MOACYR DALLA- Conclusão da 
pmiimentaçUO--USfáltica do trecho rodoviârio entre 
Colutina e Baixo Guandu __ ES. 

EXPEDIENTE 
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SENADOR FÁBIO LUCENA - Dívida externa 
brasileira. 

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

2- ATA DA 58• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 
1984 

2.1 -ABERTURA 

:..2-EXPEDIENTE 

2.2.1- Discursos do Expediente 

SENA DOR ALO YSIO CHAVES- Nota de pro
testo divulgada pelo Governo Brasileiro, a propósito 
da elevaç::io da taxa de juros cobrada pelos bancos 
norte-amcrkano.s. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Procedên
cia do portesto luvrado pelo Governo brasileiro, ob
jeto do pronunciamento de seu antecess_or na tribuna. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Redução Firial do Projeto de Resolução n~" 

9(84, que suspende a execução do artigo n'i' 176 da 
Lei n" 608, de 29 de dezembro de I9n, do Municípiõ 
de Riohíndía, Estudo de São Paulo. Aprovada. Ã pro
mulg:.H.;ão. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 11(82 (n"' 
122/82. na Câmara dos Depi.ilUdos) que aprova o 
texto do convênio constitutivo do Fundo Comum 
para produtos de Base, conclufdo em Genebra, em 
junho de 1980, e assinado pelo Governo da Repóbli
cu Federativa do Brasil a 16 de abril de 1981, em 
Nova Iorque. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Purecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n<? 76, de 1984 (n"' 120/84, na ori-

gem) de 24 de abril do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Jorge D'Escragnolle 
Taunay, Embaixador do Brasil junto à República da 
lndia, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino do Nepal. 
Apreciação adiada por falta de quorum. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÕES ANTERIORES 

-Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido 
na scsão de 4-5-84. 

-Do Sr. Senador Henrique Santillo, proferido na 
sessão de_ 8-5-84. 

-Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido na 
sessão de 8-5-84. 

-Do Sr. Senudor Henrique Santillo, proferido na 
sessão de 8-5-84. 

- Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na 
sessão de 8-5-84. 

4- RETIFICAÇÃO 

-- -=...Trecho da Ata da 48~ Sessão, realizada em 27-4-84. 

s~ATAS DE COMISSÕES 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 57>! Sessão, em 9 de maio de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla, Almir Pinto e Guilherme Palmeira 

ÀS 14 HORAS E 3D MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Múrio Maia- Eunice_Michíles
Fãbio Luccnu - Raimundo Parente - Aloysio Chaves 

-Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Helvfdio Nunes 
- Almír-Plnto- José Uns- Virgílio Távora- MUr-
tíns Filho -Humberto Lucena- Marcondes·Gadelha 
-Milton Cabral- Aderbal Jurema :--Cid Sampaio-

Luiz Cavulcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto
LOrtfanro Júnior- João Calmon- José Ignácio Ferrei
ra - Mo<.~cyr Dalla -Itamar Franco- Murilo Badaró 
- Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso -
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Benedito Ferreira- HenriQue Santillo- Mauro Borges 
-·Gastão MUller - Roberto Campos - Marcelo Mi
randa - Affonso Camargo - Enéas Faria - Jãison
Barreto - Lenoir Vargas -Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) A Hsta de pre
sença acusa o comparecimenlo de40 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimenta(, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trab~lhos. 
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. !\"

Secretário. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Da Comissão de Redaçio 

PARECER N• 158, DE 1984 

Redaçiío do Yencído para o turno suplementar, do 
substitutho do Senado a.o Projeto de Lei da Câmara 
n9 33, de 1981 (n9 3.310/77, na Casa de origem). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação do vencido para o 

turno suplementar, do substitutivo do Senado ao_Projeto 
de Lei da Câmara n"' 33, de I98f(n"' 3.310/77, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as comemorações dos feriados 
e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Passos Pôr~ 
to Presidente - Saldanha Derzi Relator -Jorge Kalu~ 
me. 

ANEXO AO PARECER No 158, DE 1984 

Redaçào do vencido para o turno suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmarll 
n"' 33, de 1981 (n"' 3.310j77, na Casa de origem), que 
dispõe sobre antecipação de comemorações de feria~ 
dos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 São corileinorados por antecipação, nas 

segundas-feiras, os ferfâdos que caírem nos demais di3.s 
da semana, com exceçào dos que ocorrem nos sábados e 
domingos e os dos dias 11' de janeiro (ConfraternizaÇão 
Universal), 7 de setembro· (Independência); 25 de de
zembro (Natàl) e Sexta~feíra-santa. 

Parágrafo único. ExistiridO mã"i.S de Um- fiiíado na 
mesma semana, serão eles comemorados a partir da 
segunda-feira subseqüente. 

Art. 2"' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventã)- dfas, contadOs da datã de ·sua 
publicação. 

Art. 39 Esta Lei entra _em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 159, DE 1984 
Da Comissio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 16, 
de 1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Lei do Senado n"' 16, de 1982, que dispõe sobre a proi
bição de importar alho. 

Sala das ComisSões, 9 de maio de 1984.- Passos Pôr
to Presideilte - Sltldanha Derzl Relator -Jorge Kalu
me. 

ANEXO AO PARECER N• 159, DE 1984. 

Reda<:ão final do Projeto de Lei do Senado n9 16, 
de 1982, que dispõe sobre a proibição de importação 
de alho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' É proibida, a partir da publicação desta Lei, 

toda e qualquer importação de alho. 
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Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobn.: a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 111. 
Secretário. -

É lida_ a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1984 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo 
concedido à Comissão Especial criada pelo Requeri· 
mento 770, de 1983, destinada a examinar e avaliar 
os fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo, sobre.os acordos entre o Governo 
da República Federativa do Brasü e a Polônia. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É: prorrogado por 180 (cento e oitenta) 

dias, nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o 
prazo conCedido à Comissão Especia], criada pelo Re-
querimen_to n~ 770, de 1983, destinada a examinar e ava
liar os fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Polónia. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1984. - Itamar 
Franco- Virgílio Távora- Guilherme Palmeira- José 
Ignâcio Ferreira - Raimundo Parente- Passos Pôrto
Gastão Müller - Helvídio Nunes - Gabriel Hermes -
Roberto Satumino - Alfonso Camargo - Cid Sampaio 
- Marcelo Miranda -José Fragelli - Mário Maia -
Al~d() ~ampos - Enéa~ Faria - Álvaro Dias - Jorge 
Kalume -José Uns- Joio Lobo -Carlos Alberto
Octávio Cardoso - Luiz Cavalcante - Alberto Silva. 

O SR. PRESIDENTE (AJmir Pinto)- O documento 
lido contêm s~bscritores em número suficiente para se 
constituir, desde logo, em Resolução do Senado, nos ter
mos do art. 178 do Regimento Interno. 

Será publicada para que produza os devidos efeitos_ 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que ~vai ser lido pelo Sr. J9: 
Secretário. 

i:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 63, DE 1984 

Dispõe sobre as Letras Comerciais 

O COngresso Nacional-dti:i-ét3: 

Art. i"' Ficam criadas as Letras Comerciais, títulos 
de crédito ao portador a serem emitidos privatiVamente 
por sociedades anônimas, com prazo de vencimentO não 
superior a 90 dias e cuja negociação será feita cO!n 
desconto sobre Cl_ respectivo valor de resgate. 

Art. 29 A. L-etra Comecial é tftulo quirografârio, que 
deverá conter, sob pena de não produzir efeito como 
letra, o seguinte: 
-I~ :i~deriominação Letra Comercial; 
II -a indicação, em cifra e por extenso, da soma a 

pagar: 
IIl- a promessa pura e simples de pagamento; 
IV- a data, compreendendo o lugar, dia, mês por 

ex.tenso e ano da emissão~ 
V- a assinatura do emitente; 
VI -a indicação da data e do lugar onde o pagamen

to deve ser feíto, presumindo-se, ria sua falta, que a Letra 
foi passada no lugar onde deve ser paga. 

§ {Q Aplica-se às Letras Comerciais, no que couber, 
· a legislação sobre Notas Promissórias. 

§' 2~" As Letras Comerciais são títulos executivos 
extrajudicia-is, legitimando o pedido de falência. 
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§ 311 Às Letras Comerciais não se aplica o disposto 
no art. 17 da Lei n"' 4.728, de 14 de julho de 1965. 

Art. 3\" A negoci~ão em bolsa ou no mercado de 
balcão de Letras Comerciais não determinarâ, para sua 
emitente, a condiç~o de companhia aberta. 

§ 1"' As Sociedades anônimas emitentes de Letras 
<;omerciais deve_rã_o registrar~se nas Bolsas de Valores 
correspondentes-ao higar de sua sede, bem como· naque
las dos Estados onde seus títulos forem negociados no 
mercado, - -

§ 2"' Além do registro referido no parágrafo anterior, 
deverão ser registradas nas Bolsas de Valores dos 
Estados, onde os títulos forem negociados no mercado, 
as própriaS emissões das Letras Comerciais. -

§ 39 O disposto no parágrafo (9 será dispensável 
para as companhias abertas que mantiverem em dia seu 
registro na Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 41' As Bolsas de Valores estabelecerão, de modo 
uniforme, as características dos registras referidos nos 
parágrafos anteriores, pedendo prescrever, de acordo 
com as conveniências locais, requisitos mínimos de 
capital social, valor de emissão, índices de endividamen
to e outras condições para que as Letras COmerciais 
possam ser nelas negociadas, o que ocorrerâ por meio de 
leilões competitívos a que podei-ão concorrer quaisquer 
instituições- financeiras e demais entidades do sistema de 
distribuição-de valores mobililários, 

§ 51' As companhias abertas e as que tiveram coloca
do emissão anterior na forma do § 4"' poderão efetüar ã 
colocação di reta de novas emissões junto aos investido~ 
res, desde que mantenham atualizados os_ dados dos 
registras de que trata este artigo. 

§ 69 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá 
as condições em que as companhias controladas, direta 
ou indiretamente, por pessoas residentes ou domiciliadas 
no exterior, poderão. colocar no mercado as Letras 
ComerciãiiOe sua emissão. 

§ 71' b vedada a emissão de Letras Comerciais pelas 
sociedades anônimas proibidas de emitir debêntures. 

A rt. 4"' O § l"' do art. 177 do Código Penal fica acres
cido de um item V, com a seguinte redaçào, 
renumerando-se os demais: 

••v -Os administradores que promoverem a 
emissão de Letras Comerciais ou sua colocaç~ono 
mercado em desacordo c~m disposição legal." -

Art. 5"' Não se aplicam aos rendimentos das Letras 
Comerciais as vedações do Decreto n"' 22.626, de 7 de 
abril de 1933. ~ 

Art. 6"' Os créditos decorrentes de Letras Comer~ 
ciaiS- TiãO pagos no vencimento ficarão sUjeitoS, a partir 
dessa data, à C orreção m-onetâria igual à das Obrigações 
ReajustávCiS-do Tesou-ro Nacional, Calculada nos termos 
do art. 5"' do Decreto-lei nv 2.072, de 20 de dezembro de 
1983 e a juros moratórias de 1%(um por cento) ao mês. 

Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro - BVRJ -
encaminhou recentemente a e:ntidade empresariais, 
documento sobr~ "O Mercado de Comercial Paper no 
Brasil". sugerido a implantação desse novo instítuto no 
Brasil. 

Do documento e-m questão ressaltam os seguintes 
pontos de especial interesse: 

a) o objetlvo da criaÇão de um mercado do tipo, seria 
ó barateamento da taxa de juros, sugerindo-se que o 
preço de lançãrilento dos eommercial papers situe-se em 
torno de !9% a menos que as taxas prevalecentes para o 
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desconto de duplicatas de clientes preferenciais, preço -
este estabelecido com base cm exame compa-rativo das 
taxas vigentes _em 5 pafses (EEUU, Canadá, Inglaterra, 
Bêlgica e França); 

b) a emissão ficaiia r-eSTiífa-lf empresas não financei
ras de. capital aberto, sendo objeto de procedimentos 
operãcionais simples nas Bolsas de_Valores Nacionais e 
limitado o valor das emissões a determinados índices _e 
condições que eStabelece; 

c) a colocação dos papéis no mercado primãrio far-se
ia através de leilões competitivos nas Bolsas._de Valores. 
Nestas seriam custo~iados os títulos, fazendo-se deles a 
transferência grãfica ao adquirente (escriturai). A liqui
dação dos títulos far-se-ia também por via de Bolsas de 
Valores; 

d) propõe--se que_os commercial paperS, cuja natureza 
é a de títulos de crédito, gozem, na classificação de_crédi
tos em caso de falência, de seníoridade em- relação a 
outros títulos de crédito não_ garantido:>, 

Sem dúvída, é de todo recomendável criar-se uma 
nova fonte de captação de recursos aberta à_s empresas 
nacionais de natureza não financeira, em especiaL pela 
perspectiva de que a colocação dos commercial papers 
possa ser efetuada a taxas inferiores às correntes no 
mercado bancário para o desconto de duplicatas. Nesse 
sentido, o esquema proposto pela BVRJ, apresenta 
diversos méritos, sendo inclusive original em alguns 
aspectos em relação à prática norte-amerfcana, que: há 
muitos anos conhece os commercial papers. 

Tomando como fontes GUTHMANN and 
DOUGALL, em "Corporale Financial Policy" 
Prenctice-Hall, 4• ed., pãgs. 464 e 467 e ROBBINS em 
.. The Securities Markets", The Free Press, ( • ed., pág. 6, 
podemos sintetizar as principais caraCterísticas do título 
nos EEUU, a saber: 

a) lá, a expressão commercial papers refere-se, de um 
modo geral, a notas promiss_órias, emitidas com _venci
mento a curto prazo (quatro a seis meses_)_ A colocação 
de tais papéis no mercado primário é feita por intermé-
dio _de ___ casas especializadas (as commercial papers 
houses), muito embora a grande inovação no mercado 
desses títulos tenha sido o lançamento direto do papel 
aos investidores, sem ínterriiediãrios; 

b) o papel -emitido por empresas que contam com 
altos padrões de crédito ..:.,;._:_é-veridido mediante desconto 
sobre seu valor de vencimento (tal como as n.ossas letras 
do Tesouro Nacional) -inexiStíndo um mercado secun
dário de tais papéis, embora alguns emitentes garantam 
a recompra dos papéiS que emitein. Os títulos cirCUlam 
sob a forma ao portador; 

c) os intermediá fios cOmpram õS-l:ífulos __ à taxa 
prevalente de desconto no mercado, acrescendo-se ao 
preço de compra uma comissão, correndo o risco do 
papel, se não revendê-los a investidores finais. 

Esses estudos_ nos animaram a elaborar o anexo proje
to de lei, que levou em conta os seguintes aspectos: 

a) o novo titulo não deveria ser restrito às empresas 
de capital aberto, senão que as empresas de certo porte, 
medido em função do capital social; 

b) mostra-se talvez_ d~necessâriª----a. fvc._a_ç_ão de índices 
rígidos e de limites mínimos de emissão bem como de 
valor mínimo de cada título: 

c) deve-se facultar ao emitente prescindir da inter
mediação via BOlsa de Valores, quando já conhecido no 
mercado: 

d) mostra-se inconveniente a classificação privilegia
da do crédito correspondente ao título em relaçãQ _a 

outros papéis não garantídos. 
As razões que justificam aS- á6seivlições do item 

anterior, fundam-se, basica-mente;-nos seguiriteS póntos: 
a) a disciplinajufídic:i. das sociedades abertas impõe 

uma série de regras que sefiam desnecessárias e onerosas 
para uma sociedade emitente de papéis de curto prazo, se 

a condição de aberta vier a decorrer exclusivamente 
deste fato, ou seja, da emissão de commeicial papers para 
colocação no mercado. As sociedades que já são conside
rãdas abertas por terem ações ou debêntures no mercado 
já se adaptaram à disciplina imposta pela Lei de Socieda
des Anónimas para o tipo, Todavia, as que não são 
sociedades abertas, passariam a sê-lo em razão da 
colocação dos commercial papers no mercado, arcando, 
em conseqüência, com os ônus desta condição (necessi
dade de Conselho de Administração, auditor indepen
dente, inexiStência -de restrições a citcufa-Ç_ão de ações, 
normas próprias de contabilidade etc.). Tais ônus, se se 
mostram justificáveis a queni recorre ao mercaao para
obter capital de risco (ações) ou até capital de emprésti
mo de longo prazo (debêntures), parecem impróprias a 
<]üCfn emite papéis de curto prazo visando diminuir 
custos financeirOs. A disciplina jurídica para as compa
nhia.~ fechadas na Lei das Sociedades Anónimas aliada 
ao discernimento das próprias Bolsas de Valores em 
estabelecer requisitos -mii'Jimos de segurança para os 
emitentes dos papéis terem seus títulos nela leiloados 
seriam sufiCientes para garantir o"s- inVestidores, 
dispensando-se a condição de_ so_c_iedade aberta como 
p_ré-requiSjto necessário. Contudo, a eXIgência de um 
determinado capital social mínimo impõe-se como 
forma preliminar de seleção dos emitentes. Elege-se o 
capital social (como ocorre com relação às debêntures) 
ao invés- do patrimôriio líquido, poi'quanto, tradicional
mente, se fixa no ccinceíto-de cãpital social a garantia dos 
credores: 

b) a fixaçã_o aeTnâTces-financeiros rígidos de endiv-i
damento talvez não se mostre conveniente:,_-~isto que 
abriga empresas de características divers;ts (industriais, 
prestadoras de serviços boldings etc.), comportando 
variações nos índices. Acresce que a relação exigível/
passivo presta-se a distorç-ões em razão da nova estrutu
ra de balanço incluir nas contas do passivo a conta 
Resultado de Exercidos Futuros. De outra parte, fixar 
limites mínimos de emissão de Crl 50 milhões talvez se 
mostre excessivamente rígico. A própiía·empres:a e -o 
mercado de intermediários acabarão por estabelecer, em 
razão dos custos envolvidos na emissão, os limites 
mínimos adequados. _D_o mesmo _modo, fixar em I 
milhão de cruzeiros o valor mínimo de cada título 
acabará por restringir de muito ós possíveis tomadores, 
o que não parece interessante. Um limite menor, 
digamos Cr$ 100.000,00, permitirá buscar poupanças de 
pessoas físicas, ampliando o mercado dos commercial 
papers, sem disputar com aS cadernetas de poupança; 

c) tornar o emitente dos títulos, sobretudo o já 
conhecido no mercado, vinculado, necessariamente, a 
intermediário financeiro, aumenta O custo da _emissão 
sem motivo. D_e_ve ser admitida a colocação direta junto 
ao investidor: - -

d) tratando-se, como se trata, de títulos de curto 
prazo, não parece justíficar-se a atribuição de seniorida
de ao crédito correspondente aos commerclal papers 
s-obre outros créditos. Aliás, atribuir senioridade a tais 
títulos, ao contrário do que se contempla, pode acarretar 
dific~ldades pqsteriores à empresa emitente na captação 
de créditos quirografários, obriga-ndo-a à constituição de 
garantias reais ou pessoais, o que onera os custos. 

O projeto de lei em questão deverá ser complementado 
por normas de natureza tributária adequadas, conside

- rando serem titulas de cur_to prazo e de negociação com 
deságio. As limitações de natut'eza constitucional 
impedem que o Congresso Nacional tenha iniciativa em 
matéria de tal teor. 

Com a presente proposição, visamos a tornar concreta 
a nossa promessa de luta pelo fortalecimento_das empre
sas que se dedicam às atividades produtivas, fornecendo
lhes um novo instrumento de captação de recursos, que 
poderá ser muíto útil ao seu desenvolvimento, bem como 

Maio de 1984 

constituir-se em nova alternativa de investimento priva
do gerador de riquezas, de que tanto se ressente o nosso 
País. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1984.- Albano Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 4.728, DE l4 DE JULHO DE l965 

Disciplina o mercado de capitais e estabelece 
me4idas para o seu desenvolvimento. 

Art. 17, Os títulos cambiais deverão ter a coobri
gação de instituição- financeira para sua colocação no 
mercado, salvo os casos regulamentados pelo Conselho 
Monetário Nacional em caráter geral e de modo a 
assegurar garantia adequada aos que os adquirirem. 

Art. 177. Promover a fundação de sociedade por 
ações, fazenâõ, ein prospecto ou em tomunicação ao 
público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a consti
tuição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente 
fato a~ela relativo: 

Pena- reclusão, de um a quatro anos, e multa, de um 
a dez cruzeiros, se o fato não constitUi crime coiltra a 
economia popular, 

§ lO? Incorrem na mesma pena se o fato não constitui 
crime contra a eConOtTiia pOpulitr: 

1- o dfietor, o gerente ou o fiscal de sociedade por 
ações, que em prospecto, relatório, parecer, balançou ou 
comunicação ao público ou à assembléia, faz afirmação 
falsa sobre as .condições econômicas da sociedade, ou 
oculta fraudulentamente, no tod_o ou em parte, fato a ela 
re:lativÕ; -

11- o diretor, o gerente ou o fiscal que promover, por 
qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros 
títulos da s_oc_ieda_de.; 

III- o diretor ou o gerente que toma empréstimo à 
sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, 
dos bens ou haveres sociais, ·sem prévia autoríiãção da 
assembléia geral; 

IV- o diretor ou o gerente que co~pra ou vende por 
conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando 
a lei o permite; 

V- o diretor ou o gerente que, c_omo garantia de 
crédito social, aceita em penhor ou em caução açõ_es da 
própria sociedade; 

VI- o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, 
em desacordo com este, ou mediante balanço falso, 
distribui lucros ou dividentos fictíCios;· 

VII- o diretor, o gerente ou o fiscal que, por inter
posta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a 
aprovação de conta ou parecer, 

VIII- o liquidante, nos casos dos n~'s I, II, II, IV, IV, 
e V li: 
IX-~ representa'hte da sociedade anónima· estran

geira, autorizada a funcionar no pafs, que pratica os atas 
mencionados nos n9s I e II, ou dá falsa infor-mação ao 
Governo. 
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DECRETO No 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1983 (') 

Dispõe sobre os juros dos comratos e· dá outras 
pro~idências 

O Chefe do Governo Provisório da República dos 
Estados Unidos do Brasil: 

Considerando que todas as- legislações modernas 
adotam normas severas para regular, impedir e reprimir 
os excessos praticados pela usura; 

Considerando que é de interesse superior da economia 
do País não tenha o capital remuneração exagerada 
impedindo o desenvolvimento das classes produtoras; 

Decreta: 
Art. I 9 É vedado, e serã punido nos termos desta lei, 

estipular em quaisquer contratos taxas de juros superio
res ao dobrO da taxa legal (Cod. Civit, art. n"' 1.062). 

§ !<? Essas taxas não excederão de 10% ao ano se os 
contratos forem garantidos com hipótecas urbanas, nem 
de 8% ao anõ se as garantías fõi'em de hipotecas rurais 
ou de penhores agrícolas. 

§ 29 Não excederão igualmente de 6% ao ano os juros 
das obrigações expres.<ia e declaradamente _contraídas 
para finanCiamento de trabalhos agrícolas, ou para 
compra de maquinismos e _de utensílios destinados à 
agricultura qualquer que seja a modalidade da dívida, 
desde que tenham garantia real. 

§ 39 A taxa de juros deve ser estipulada em escritura 
pública ou escrito particular, e não o sendo, entendá-se
â que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a 
contar da data da propositura da respectiva ação ou do 
protesto cambial. 

Art. 29 :t vedado, a pretexto de comissão; receber 
taxas maiores do que as permitídas por esta lei. 

ArL 39 As taxas de juros estabelecidas nesta lei 
entrarão em vigor com a sua publicação e a partir desta 
serão aplicáveis aos confratos exístentes ou já ajuizados. 

Art, 49 b proibido contar juros dos juros: esta 
proibição não compreende a acumulação de juros venci
dos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. 

Art. 59 Admite-se qUe pela mora dos juros contrata
dos estes sejam elevados de I% e não mais. 

Art. 69 Tratando-se de operações a prazo superior a 
(6) seis meses, quanto os juroS ajUstados foram pagos 
por antecipação, o cálculo deve ser feito de modo que a 
importância desses juros não ex,ceda à que produziria a 
importância-liquida da operação no prazo convenciona
do, às taxas mãximas que esta lei permite. 

Art. ___ í'9 Q_ devedor poderã sempre liquidar ou 
amortizar a dívida quando hipofecária ou pignoratícia 
antes do vencimento, sem sofrer imposição de multa, 
gravame ou encargo de qualquer natureza por motivo 
dessa antecipação. 

§ )9 O credor poderã exigír CjúêOa-amortização não 
seja inferior a 25% do valor inicial ·da dívida. 

§ 29 Em caso de amortização os juros só serão 
devidos sobre o saldo devedor~ 

Art. 89 As multas nu cláusulas penais, quando 
convenciOnadas, reputam-se estabelecidas para atender a 
despesas judiciais e honorários de advogados, e não 
poderão ser exigidas quando não for intentada ação 
judicial para cobrança da respectiva obrigação. 

Art. 9t> Não é válida a cláusula penal superior à 
importância de to% do valor da dívida. 

Art. lO. As dívidas a que se refere o art. 19 § 111, in 
fine. e 29, se existeriteS ao tempo da publicação desta lei, 
quando efetivamente cobertas, poderão ser pagas em dez 
( 10) prestações anuais igu-ais e continuadas, se assim 
entender o devedor. 

Parãgrafo único. A falta de pagamento de uma 
prestação, decorrido um ano da publicação desta lei, 
determina o vencimento da dívida e dã ao credor o direi
to de execução. 

DJÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção,l!) 

- Art. ti. O _contrato celebrado com infração desta lei 
é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao devedor a 
repetição do que houver pago a mais. 

Art. I 2. Os corretores e intermediários, que aceita
rem negócios contrários ao texto_da presente lei, incorre
rào_~m multa de cinco a vin_te_co_ntos de réis, aplicada 
pelo ministro da Fazenda e, em caso de reincidência, 
serão demitidos, sem prejuízo de outras penalidades_ 
aplicáveis. 

Art. 13._ 1:. considerado_ delito de usura, toda a 
simulação ou prã.tica tendente a ocultar a verdadeira 
taxa do juro ou a frauda~ os dispositivos desta lei, para o 
fim de sujeitar o devedor a m<!_iores prestações -ou 
encargos, além dos estabelecidos no respectivo título _ou 
instrumento. 

Penas- Prisão por seis (6) meses a um (I) ano e multa 
de cinco contos a cinqüenta contos de réis. 

No caso de reincidência, tais penas serão elevadas ao 
dobro. 

Parágrafo único. Serão responsáveis como co
autores o agente e o intermediário, e, em se tratando de 
pessoa jurídica, os que tiverem qualidade para 
representá-la. 

Art. !4. A tentativa deste crime é punível nos 
termos da lei penal vigente. 

Art. 15. São considerados circunstâncias agravanteS-
o fato de, para conseguir aceitação de exigênciãs 
contrárias a esta lei, valer-se o credor da inexperiência ou 
das paixões do menor, o da deficiêõcíà oU doenÇa-mental 
de alguéin, -ainda que não esteja interdito, oU de circuns
târlcias aflitivas em que se encontre o devedor. 

Art. 16. Continuam em vigor os arts. 24, parãgrafo 
único, n9s. 4 e 27 do decreto n<? 5.746, de 9 de dezembro 
de 1929, e art. 44, n9 I, do decreto n9 2.044, de 17 de 
dezembro de 1908, e as disposições do Código 
Comercial, no que não contravierem com esta lei. 

ArL 17. O Governo Federal baixará uma lei 
especial, dispondo sobre as casas de empréstimos sobre 
penhores e c~ngêneres. 

Art. !8. O_ teor desta lei será transmitido por 
telegrama a todos os interventores federais, para que a 
fuçam publicar incontinenti. 

Art. !9, Revogam-se as disposições em contrário." 
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1933, 1129 da Indepen

dência e 459 da República. -Getúlio Vargãs-- Francis
co Antunes Maciel - Joaquim Pedro Salgado Filho -
Juarez do Nascimento Fernandes Távora - Oswaldo 
Aranha. 

DECRETO N• 2.072, DE 20 DE DEZEMBRO o'E 1983 

---Altera a legislaçio do imposto de renda, e dá 
ontras providências. 

Art. 59 Para fins deste decreto-lei, a correção 
monetária das obrigações ou títulos de crét;fito serã 
calculada a partir da data de sua emissão até a dat_? de 
sua negociação ou resgate, tendo por base o valor díário 
da ORTN. 

Parágrafo único. O valor diâri_o da ORTN, por 
ocasião da emissão, negocíação ou resgate, será determi· 
nado mediante o seguinte procedim-ento: 

a) do valor da ORTN no mês em que se situar o dia 
da emissão, negociação ou resgate, será subtraído o 
valor da ORTN fixado para o mês que lhe for imediata
mente anterior; 

b) a diferença será dividida pelo número de dias do 
mês da emissão, negociação o resgate; -
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c) o quociente serã multiplicado pelo número de dias 
transcorridos no mês até o dia em que o valor da ORTN 
esti_ver sendo çieterminàdo: 

d) o produto será adiconado ao valor da ORTN 
fixado para o mês anterior e o resultado será o valor da 
ORTN no dia. 

(.4s Comi.uões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir PintO) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palayra aÔ n.obre Senador Henrique San
tillo, Por cessão do Senador Lomanto Júnior. 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO PRONUNCIA 
O SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobrt: Senador Mauro Borges, por ce:~são do 
nobre Senador Fábio Luc_ena. 

O SR; MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte dis_curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Ontem à noite, tive a oportunidade,_como·membro da 
Comissão do Distrito Federal neste Senado, de assistir a 
uma reunião da Associação Comercial do Distrito Fede
ral, que tratava de uma forma democrática, de proble
mas a ela a feto, ou seja, principalmente do empresariado 
de Brasilia. Tratou-se da situação atual do Banco Regio
nal de Brasnia, que foi um Banco criado para servir não 
só ao Distrito Federal mas à região geo-econômica de 
Brasília. O Banco se desempenhou muito bem dessa tare
fa nos seus primeiros anos, mas, de alguns meses para cá, 
houve uma mudança de orientação; apesar de estar dan
do lucros realmente relevantes, o Banco passou a reduzir 
completamente a su~ linha de crédito, dificultando por 
todas as formas o acesso dos empresários de Brasnia. 
Ouvi inúmeros queíxas de dezenas de presidentes de sin
dic_atos .• de organizações ligadas às atividades comerciais 
e da pequena indústria do Distrito Federal. Chegou-se, 
finalmente, à conclusão de que se deveria organizar uma 
representaç:--do de todas as entidades de classe e procurar 
a Presidência do Banco, a sua Diretoria e também o Se
cretário de Finanças do Distrito Federal, para levar a ele 
o clamor, sobretudo das microempresas que estão se sen
tindo estranguladas, praticamente sem condições de 
prosseguir na sua tarefa. A quantidade de protesto é 
muito grande. 

Portanto, Sr. Presidente, eu me associo ao e~presaria· 
do de Brasília, pedindo também à Presidência_, à Direto
ria do BRB, que reveja seu procedimento, sobretudo 
considerando as condições excelentes em que o Banco CS· 

tá, e passe a cumprir a sua finalidade, as razões da sua 
criação. 

Por outro lado, Sr. Presidente, queria fazer algumas 
consideraçÕ-es a respeito de uma questão tão debatida 
aqui, a da industrialização de Brasília. 

Todo mundo sabe que Brasília foi criada justamente 
pelo imperativo das circunstâncias negatívas da Vida no 
Rio de Janeiro. Os problemas locais, a pressão de uma 
megalópole sobre o Governo levavam-o, freqUentemen
te, a tomar atitudes apressadas por razões locais que não 
condiziam com a sitUaÇã-o nacional. 

Não_só por isso, Sr. Presidente, mas uma série dera
zões, como já tive ocasião de foCalizar aqui, levaram a 
mudança da Capital. E agora, passados anos, muitos se 
esquecem dessas razões e querem repetir aqui, neste Pia-
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nalto, tudo aquilo que foi criticado lá. Se não Se colocar 
um freio nessas coisas, deritro de 20 ou 30 anos~- o que 
não é nada diante da história de um povo, nós teremos 
aqui, no Distrito" F'i:deral,- tãlvei: uma população de 20 ou 
30 milhões de pessoas, o que descaracteriza completa
mente os ideais que levaram à mudança da Capital, à 
construção de Brasília. 

Sr. Presidente, em matêria de desenvolvimento 
regional, a localização industrial é o mais forte agente 
polarizador de um núcleo, 

As teorias de polarização podem ser compulsadas 
para demonstrar esta afirmação que, por si mesma, em 
nada contraria o nosso conhecimento empírico e mesmo 
o bom senso comum. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Brasília já foi 
comprovadamente descuidada nesses aspectos de polari~ 
zação. Desde a sua construção eu identifico alguns 
de~ses descuidos:_ primeirO foi a construção civil do 
grande monumento nacionaL Os construtores atraídos 
viraram os candangos marginalizados, surpreendendo a 
nova cidade com uma população totalmente imprevista, 
que ultrapassa de muito as previsões mais otimistas; 
depois, a localização de equipamentos urbanos, de 
saúde, educação, lazer, fortemente atrativos e totalmente 
centralizados. 

Observe-se também o Plano Rodoviário Nacional, 
que vem transformando BraHia em um ponto nodal, 
numa encruzilhada das grandes rodovias brasileiras. 

Há sempre uma distância, distân-cia muito grande 
entre o Núcleo Irradiador do Processo, dos idealizadores 
de Brasília e o Núcleo Centralizador de Recursos, dos 
implantadores da nova Capital. 

Há sempre uma relação entre o canto de sereia e a 
frustação do mari"nheiro que se deixa atrair. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é outra coisa se-não 
a localização industrial de grande porte, a localização 
industrial centralizada que ameaça Brasília neste 
momento. Uma localização íõ.dustrial de efeitos multi
plicadores incomensuráveis, -que hoje está serido reivin
dicada por alguns, talvez imbuídos de um legítimo e 
ac_eitável espírito empresarial, mas que não- condiz com 
os propósitos que levaram à construção de Brasnia. 
Refiro-me, espeCificamente, à indústria de processamen
to de soja, proposta pelo GoV-erno do Distrítci- Federal. 
Mais um agente -polarizador, este definitivo para a 
megalopolização de Brasília, tanto pelo porte do 
empreendimentO-, como pelo precedente que representa. 
Na verdade, isto é como a Ponta de um iceberg, um déci
mo estã sobre as águas e nove décimos estã submerso. 
Atrás de uma indústria desta virão muitas outras e, sem 
querer, paulatinamente, se c·onstrói um parque 
industrial. É preciso que se diga que Brasífia é uma 
cidade verde que precisa de um cinturão -Industrial de 
proteção, de absorção das correntes migratónas: Não o 
contrário. Brasflia jamais deve ser iridustri8.Iiiada, a não 
ser, é claro, indústrias de ponta, indústrias absolutamen
te não poluidoras, que não exigem grandes massas 
habitaciOOa-iS~IiOCãSo-aindústria da informática. 

Respeito e valorizo a seriedade e a capaCidade do 
Governo Ornellas, tanto na formação de equipe, como 
na liderança do GDF. Espero desse Governo a atenção e 
o acatamento para os argumentos que ora apresento. 

Respeito e sofro com as populações desempregadas e 
subempregadas que clamam aflitas por oportunidades de 
vida digna nesta Brasília de hoje. 

Mas, afirmo -corri a m"a.ior conV1Cçãõ: esta- TnâúSfríil 
não deve ser localizada dentro do Distrito _Federal. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte_? 

O SR. MAURO BORGES - Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto- Senador Mauro Borges, repeito 
a posição que V. Ex' assume como defen_sor -da não 
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industrTalização do Distríto Federal, que se ·raça em 
torno-ao D'is-trito Federal, na-ára do Estado de Goiâs ou 
Minas Gerais. No entanto, V. Ex• deve levar em conside
ração que Brasília é uma.grande absorvente de recursos 
transferidos da U nUlo. Ao longo destes 24 anos o Distri
to Federal tem vivido de recursos transferidos da União. 
É preciso lutar pela auto-sustentação financeira do 
Distrito Federal. Sabe muito bem V. Ex' que é uma 
injustiça o que se faz com os Estados, quando se centrali
za o ICM do trigo no Distrito Federal. O Estado de V, 
E;, e todGls os Estados consumidores de trigo estão 
sendo prejudicados com o depóSito do !CM do trigo só 
no Banco do Brasil em Brasília. Isto faz com que·seja o 
IC_M:. do trigo Uma das grarideS- foÕtes de recursos d-o 
Distrito Federal. O Distrito Federal precisa de auto
sustentação. Há produção de soja na área do Centro
Oeste, na área geoeconômica do Distrito Federal temos 
maís ciu menos uma média de 20 mil toneladas para o 
Distrito Federal e 40 mil toneladas pa-Ta o Estado- de 
Goiás. O que o Estado de Goiás i'i::ivindica, e com razão, 
é -que a indústria seja instalada no seu terrilôrio porque 
ela é uma grande geradora de ICM. Por sua vez, as 
cidades satélites e a área do Distrito Federal também 
reivindicam porque é uma fonte, não só de emprego, 
como de recursos tributários. De forma, que o assunto 
está sendo discutido com muita paixão pelas áreas 
econômicas do Distrito Federal e do Estado de Goiâs. 
Valeria, sem dúvida alguma, até um encontro nosso na 
Comissão do Distrito Federal, para examinar este assun
to sob todos os aspectos. S_e Brasília é- a sede do 
Governo, ela é também um pólo de desenvolvimento 
econômico da regi~o Centro-Oeste. Esta era a ideologia 
quando se implantou o Distrito Federal, não só de ser a 
futura Capital da República, uma sede de governo, com 
seus_defeitos. mas também de ser um pólo irradiador do 
desenvolvi menta. Não tiro a razão de V. Ex~ em querer 
reivindicar que seja instalada no seu Estado, mas V. Ex• 
há de convir que a União não pode continuar permanen
temente drenando recursos para evitar o déficit do 
Distrito Feden1l, visto que a receita tributária não chega 
a 30% daS despesas com a cidade, que cresce- de uma 
maneira--descomunal, com cidades satélites cheias de 
desempregados. De modo que ouço V. Ex' com muito 
respeito, mas gostaria que transferíssemos este assunto 
para a Comissão do Distrito Federal e lá convocássemos 
os industriais dos três Estados- GOiás, Minas Gerais e 
Brasnia - e ver se chegaríamos a um modus vivendi, 
porque -,-/3 da produção agrícola de soja é do DiS-irlto
Federal. Nós poderíamos, quem sabe, instalar essa 
indústria numa cidade como Brasilinha, que é de Goiás, 
mas está na área limítrofe do Distrito Federal, para a 
absorção dessa população desempregada. 

O SR. MAURO BORGES - Agradeço o aparte, 
Senador Passos Pôrto, sobretudo considerando que V. 
Ex~ é nesta Casa, um--dos maíores conhecedores dos 
problemas do Distrito Federal, vez que participõu desde 
o começo da construção desta cidade, como membro da 
NOVA CAP. Respeito o seu ponto de vista e não estou 
em -desacordo com o que V. Ex~ disse. Só que, realmente, 
é necessário que se consigã uma sOlução de comprOmis
so. Brasília, para atender os brasilienses, o seu conforto, 
a sua vida calma, o seu alto padrão e sem que o Brasil 
perca Brasília, sem que a Federação, a União, que fez 
esta cidade, a perca por distorções que apareçam ao 
longo do tempo, sem dúvida nenhuma, ê preciso que se 
crie aqui mercado de trabalho, que se dê oportunidade às 
novas gerações que vêm para câ, mas não precisa ser 
com indústrias de alta concentração de pessoal e muito 
menos poluidoras. t possível que se encontre uma
solução que atenda às duas coisas: a um crescimento 
razoávt!l de Brasília, e Oào como um foCo polarizador de 
grandes correntes de migração para cã, transfotmando a 
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região num centro industrial. Realmente, eu acho que a 
ocUpação plena da ãrea rural do Distrito Federal, com -
atividades agropecuárias de alto nível, de alta tecnologia, 
de grande produtividade, poderia transformar-nos numa 
SUiçS., nurria Dinamarca. t sabido que o cerrado, apesar 
de suas más condições de fertilidade, tem excelentes 
condições topográficas, dispõe de um grande manancial 
de água subterrânea e tem um clima e chuvas regulares. 
De maneira que a região do Distrito Federal poderá ser 
transformada numa região produtora de produtos 
nobres da agropecuária. Não é difícil, absolutamente, 
um ponto de conciliação entre as necessidades da criação 
de um mercado de trabalho razoável e os interesses da 
União, que são impostergáveis, no caso de Brasília. 

Sem qualquer prejufzo para o GDF e sem qualquer 
prejuízo para os mais legítimos interesses da população 
que demanda emprego, a loc::~lização dessa indústria na 
região do Entorno de Brasília é o procedimento adequa
do. 

Quer dizer, essas cidades que estão ao longo dos 
limites de BrasHia devem-se comportar como um verda· 
deiro cinturão industrial. É o contrário do que se passa 
na maioria dos casos, em que uma cidade infestada de 
industrias quer ter um cinturão verde. Brasília é uma 
cidade verde que precisa de um cinturão industrial de 
proteção contra o excesso migratório que poderia, em 
poucos anos, transformar totalmente a qualidade de vida 
que temos hoje, tão necessária para preservar sua 
existência como Capital da República. 

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda não 
pudemos dotar Brasília de um mecanismo institucional 
tipo Região Metropolitana, tal como tenho jâ proposto 
em projeto tramitativo nesta Casa. 

Tivéssemos tal mecanismO e não estaríamos aqui a 
buscar o conhecimento e o entendimento ao nível tão-só 
do discu(SO político parlamentar. 

Por outro lado, o chamado Programa Especial da 
Região Econômica de Brasília, em --que pese sua 
concepção teórica idealista, esbarrou em todos os postes 
nos caminhos da preservação de Brasília. 

Os recursos, os equipamentos, as oportunidades, 
continuam obsessivamente centralizadas em BrasHia. 

E é em nome exatamente dessas centralizações indevi
das que se reivindicam as vantagens Jocacionaís na ãrea 
do perímetro da Capital da República. 

Precisamos romper esse círculo vicioso. 
É preciso que Se saiba, Sr. Presidente eSrs. Senadores, 

que não estou aqui fazendo, especifícamente, uni traba· 
lho de Senador por Goiâs, defendendo apenas os interes
ses de Goiâs. O que estou defendendo aqui é, sobretudo, 
o interesse do povo brasiliense, para que ao longo do 
tempo não perca esse status, essa qualidade de vida 
excepcional que o distingue entre tantas regiões do 
mundo. 

Salvar Brasília para os brasileiros sem- descuidar de 
Brasília para os brasilienses. 

A localização da indústria de processamento de soja, 
por exemplo, nas imediações da Cidade Ocidental, 
encontraria a confluência dos eixos rod_oviãrios e 
ferroviários, -uma periferia habitacional de populações 
carentes de emprego e uma centralidade relativamente 
privilegiada em relação as áreas produtoras de grãos e 
consumidoras dos produtos industrializados. 

Essa indústria de soja, que parece um cavalo de 
batalha, poderia ser instalada e jã outras, em adianta
mento no Estado de Goiâs, sem intervenção dÕ GovernO 
do Distrito Federal. Não é por isso. Eu insisto em dizer 
que é para preServação das condições de vida de Brasflia. 
Esta região do Planalto é toda excepcional para a 
prOdução de soja e de outros grãos, poi'que ele tem 
sobretudo na época da seca, um período de alta lumino· 
sidade e de baixo índice de umidade, o que favorece 
muito o desenvolvimento dessas culturas. Podem-se 
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fazer perfeitamente duas culturas, uma na chuva e outra 
na seca. 

Essa indústria Sr. Presidente, poderia ser instalada em 
qualquer dessas cidades que estão no entorno de 
Brasília. Formosa, que é uma cidade com uma posição 
estratégica excepcional, porque estã localizada exata
mente no começo do famoso Vão do Paranâ, o vale largo 
rio Paranã, que se estende por uma região extensa, de 
região alta fertilidade e favorável à agricultura, atrás, 
está a região do Oeste da Bahia, a região das nascentes 
de rios tributários do rio São Francisco,_ e esta região fic3 
muito dista-nciada dos centros industriaiS--da Bahia, que 
virá certamente a ser canalizada para esta região do
DistritO-- Federal. Poderia ser também em Cristalina, 
região-que, no momento,- talvez, tenha a maior produção 
de soja. Na região de Anâpolis, também, por que não? 

Uma outra questão,- Sr. Presidente, que também 
envolve justiça social, na instalação -dessa indústria de 
processamento de soja refere-se ao grupo empresarial 
capaz de gerir esse empreendimento. I! essencial, Sr. 
Presidente, seguindo a tradiçãojâ muito usada no Sul, de 
que quem produz, industrialize, tambéin, ou seja, quem 
são os grandes produtores da Região do Planalto? Os 
produtores vinculados à COOPA - DF, ou seja, a 
cooperativa do Distrito Federal. Essa cooperativa foi a 
mola precursora do desenvo}y_imento agrícola da cultura 
da soja no Planalto Central. 

E, como V. Ex' sabe, as atividades da agricultura estão 
sujeitas aos azares ou à sorte das precipitações pluviomé
tricas. De maneira que, às v_ezes, num ano em que a 
natureza falha, é preciso que se compense com um ganho 
industrial. Nada mais certo e maiS- juSto que quem 
produza possa também industrializar. E por ísso eu 
advogo que esta indústria, seja aqui ou seja em qualquer 
parte, deva ficar pertencendo OU produtores de soja, não 
só daqui da área do Planalto, mas das regiões circurija~ 
c_entes. 

São estas as condições que julgo esse~ciais para o 
encaminhamento da implantação da primeira indústria 
de processamento da soja na Região de _SrasHia e na 
Região Centro-Oeste. E, não tenho dúvidas, o êxito 
econômico e social deste empreendimento serâ um 
caminho legítimo para um processo sadio de industriali
zação da região. 

Era o que tinha a dizer. MuitO obrigU:dõ:(Muitõ-be-m! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MAURO BORGES EM SEU DISCURSO: 

Of. n~' 012/84- Brasília, DF; 18 de abril de 1984. 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Alceu Sanches 
Secretário --de Agricultura e Produção 
Governo do Distrito Federal 
Brasília- DF 

Senhor Secretário, 
Em atendimento às decisões do Conselho Diretor- de 

Industrialização do Distrito Federal, tornadas públicas 
em 15 de março de 1984, na condição de interessados_ na 
isntalação de indústria de processamento de Soja no 
Distrito Federal, ratificamos Proposta nesse sentido, 
apresentada em janeiro de 1984, aditando o que segue: 

I. O empreendimento será realizado pela CooperatT
va Agropecuária da Região do Distrito Federal Ltda -
COOPA/DF, entidade que congú:g<i. -65l-produtores de 
soja, com sede no Distrito Federal e cory-1 Entrepostos em 
Formosa-GO, Unat-MG e Cristalina-GO. 

2. Desenvolvendo o cultivo de soja a partir do_Ano 
Agrícola 1978/1979, com âi'eS.s e produções crescentes a 
cada ano, em 1981 com apoio do Governo do Distrito -
Federal (Jornal COOPA-DF anexo) a COOPA/DF -, 
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dispoz-se a -instalar a indústria, considerando que no 
espaço demandado à instalação da mesma, a produção 
atingirá o volume mínimo tecnicamente compatível para 
seu funcionamento, convencionado em 120.000 tonela
das por ano. Em 29 de setembro de 1982, a Cooperativa, 
em desdobramento às diversas gestões mantidas, forma
lizou proposta de financiamento junto ao Banco Nacio
nal de Crédito Cooperativo S".A. - BNCC que, afegan
do a capacidade ciosa dessa atividade no País, protelou o 
deferimento. 

3.- Coin efe1tó, decprridos 2 anos, prazo de instalação 
da indústria, caso foss_e ate"n"dido o pleito da CooPerativa 
na época, a área cultivada de S~ja pelos produtores 
associados à COOPA-DF, atinge 82.025 ha (Rdatório 

--do Conselho de Administração - 1983, pg. 20), 
prevendo-se urna colheita em torno de 180.000 tonela
das, cifraS que confirmam as expectativas de então e que, 
agora, provocam a ampliação de interesses e a aç-.lo mais 
decidida do Governo. 

4. A COOPA-DF que, através de sua atuação e da 
montagem' da_ i!lfra-estrutura básica- de serviços de 
recepção, beneficiamento, armazenamento e movimen
tação de cereais contribuiu deciSiva e inc-ontêstavelmen
te, para o desenvolvimento da cultura da Soja, demons
trando, inclusive, a viabilidade da instalação da indús
tria, não sem muitos sacrifícios e dificuldades; com malS 
ênfase rna_ntém-se _Qa- pretensão de ·realizar o empreendi
mento pelo qual vem se debatendo e pugnando, quando 
a cultura de spja era apenas incipiente ç_a _indústria -de 
esmagamento uma idéia apenas remota ou sonhadora. 

5. A Indústria de Processamento de Soja pretendida 
pela COOPA-DF, compreende a instalação completa 
de Ex.tração Contfnua por Solvente, Sistema de SMET, 
com capacidade de 600 toneladas/24 horas de soja com 
um teor em óleo de IS a 20% e 9 a II% de umidade e 
Instalação de Refinaç-d.o Física, Sistema de SM-ET, com 
capacidade de 120 toneladas/24 horas de óleo de soja 
bruto, compreendendo um custo atual dos equipamentos 
e instalação de CrS 6.771.386,000,00 (Seís bilhões, 
setecentos e setenta e um milhões, trezentos e oitenta e 
seiS mil cruZe"ifos). (Descrição e Orçamentos em Anexo). 

6. Frlsa-se que o custo acima situa-se naquele 
montante devido aos equipamentos e instalaçõ~:s de 
Recepção, armazenagem e movimentação de grãos jâ 
existentes na Cooperativa e que representariam para um 
empreendimento do porte que esta sendo proposto cerca 
de 35 a 40% de custo adicional. 

7. Além dessas instalaçõesjâ montadas, a Cooperati~ 
va dispÕe ainda- da matéria-prim-ã que lhe é entreg-ue 
pelos associados para comercialização escalonada, o que 
repre.<;enta uma substancial redução de demanda de 
capital para aquisições no pique das safras. 

8. O processo de esinagamento da Soja resulta dos 
- deriVidO-S- óieo-- bruto que ·será refin3.do Pela próPiia -

indústria objeto da proposta em questão e farelo que 
representa cerca de 80% que deverâ ser exportado para 

--outras regiões ejou transformado em rações. A 
COOPA.-DF dispõe de uma indústria de ração rião __ 
montada, ex ata mente_ pelas dificuldades e ónus na dispo
nibilidade dessa matéria-prima. 

9. Acresce-se, ainda, que a COOPA=--.DF, desde 
1982, atua na industrialização de produtos agrícolas, 
a_ttavés de beneficiarftentÕ, emPacotamento e distri
buição de arroz e feijão, dispondo, pois, de razoâvel 
tradiç_ào no ramo, além de proporcionar aos produtores 
maior remunera~ão sem onerar os consumidores, evitan
do a intermediação e regulando o mercado. 

Juntando os fatos e situações acima, não sendo sequer 
so-ndad.i. para qualquer entendimento com vistaS- a 
compor uma associação de parte de grupos industriais 
interessados e nã_o sendo aceitável a participação da 
Cooperativa por parte de outros produtores rurais de 
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Brasília, resta, por conseguinte, ratificar a proposta 
inicialmente apresentada. -

Esclarecemos, ainda\ que o produtor cooperativado, 
maior responsável pelo mteresse ora em disputa, reinvin
dica, através de su·a Cooperativa, a instalação da indús
tria de processamento de soja, com a mesma disposição e 
os ·meS-mos-Propósitos que nortearam os passos iniciais 
da- ocupação agrícola produtiva dessa Região e, não 
tendo a compreensão e_ o apoio, quer em termo de 
seleção ou de concessão de recursos de parte do 
Governo, dispõe-se, até mesmo com recursos próprios, a 
exemplo d-e quâ.Jquer -outro grupo interessado que 
eventualmente a isso se disponha, a instalar o empreen
dimento, como formâ de assegurar a le8:ítima defesa de 
seus interesses. 

Atenciosamente,- Lulz Vicente Ghesti, Presidente
Renato Francisco Triacca, Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra à eminente Senadora Eunice Mii::hiles, para uma 
breve comunicação. 

A SR• EUNICE MICIDLES (PDS- AM. Para uma 
comJJnica-ção.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O MunicíPio de Maués, além de ser tradicional prodli_
tor de Guaraná, é, também, uma das mais ricas regiões 
auríferas do País. 

Segundo o geólogo Edson Susievensky, as condições 
ecológicas da Amazônia são tão fãvorâveis que permi
tem produzir o chamado ouro regenerador ou autogêni· 
co, isto é, jazidas aurm!r;as que se regeneram periodica
mente, algumas até de 8 em 8 anos. Diz ainda o mesmo 
geólogo que na Amazônia o ouro é tão abundante que os 
vegetais o ab~orvem e concentram nas rafzes,. e que após 
serem queiniados- contém cerca de 700 gramas de ouro 
por tonelada cinza. 

Em Maués, as Bacias dos rios Pa-rauari, Anamã e Aba
caxis são reconhecidas como regiões de grande concen
tração aurífera. A Região do Parauari foi reCentenlente 
ocupada por Empresa d_e grande porte, a "Tropical Fa
zendas Mineração'', com concessões para pesquisa ejâ, 
creio eu, efu fase de eXplOração mecaniZada. 

Recebi do-Presidente da Câmara Municipal de Maués 
e de outras autoridades daquele Município telegramas 
manifestando apreensão pela situação de garimpeiros 
que haviam sido impedidos de continuar suas atividades 
naquela Região. 

A Imprensa de meu Estado tem alertado para a gravi
dade da situaçã_o em que quase três mil garimpeiros per
deram a possibilidade de exercer sua atividade, e dessa 
forma, ganhar seu sustento. 

A Associação de. Gadmpeiros de Mauês se declarou 
em vigíJia pe_rmanente até que possam retornar ao Pa
rauari, tendo nesse sentido telegrafado ao Presidente Fi
gueiredo. 

O fechamento dos garimpos do Parauari representa 
um pesado golpe na atividade econômica daquele mu
nicípio amazonense. 

Di"ãh-te- desse quadro que podúá trazer graves conse
qiiências sociais para o Município de Maués e para o Es
tado _do Amazonas e considerando que existem em 
Maués outras regiões de grande concentração aurífera, e 
que não têm até o mOmento empresasconi conCessões de 
pesquisa ou exploração mecanizada, no desejo de evitar 
situações como a que existe hoje em Serra Pelada, propo
nho ao Senhor MiniStro das Minas e Energia, Dr. César 
Cais, que transform·e o Rio Anamã _e seus afluentes, a 
partir da cachoeira do Salto, em área de livre garimpa
gem, garantindo aos que ali se instalarem que não serão 
expulsos por grupos poderes~ que no futuro resolvam 
ali se instalar. 

Naturalmente que ao solicitarmos que se instale uma 
região de livre garimpagem, esperamos que isso seja feito 
de forma humanizada, com a presença da COBAL, com 
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assistência .1i saúde, pelo menos uma assistência mlnima 
à educação, com presença de postos policiais e, sobretu
do, de órgãos creditícios para evitai' a evasão do ouro aTi 
extraído. 

Ao concluir, creio que--o atendimento à sugestão que 
ora apresentamos, além de resolver o problema social 
criado em Maués, contribuirá para que o País alcance a 
plenitude de sua capacidade de produção de ouro de 200 
toneladas-ano. 

Feliz, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, um país como o 
Brasil que tem tantas condições de enfrentar o futuro e 
de superar dificUldades. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador I-iéllO Cueiros. 

O SR. HELIO CUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr Presi
dente, Srs. Senadores:_ 

Antes de tudo, à margem do tema do meu pronuncia
mento, eu quero fazer um apelo a esses heróicos Srs. 
Congressistas que perambulam pelos gabinetes dos Srs~
Senadores e-dos Srs. Deputados, à cata da constituciOnal 
exigêilcia da assinatura de Deputados e Senadores, para 
a apresentação e formulação de suas subemendas à 
Constituição, que apresentem uma proposição acabando 
com esse martírio e essa humilhação. 

Nós estamos bancando os masoquistas, maltratando a 
nós mesmos, quando depende exclusivamente de nós, 
Congressistas, a decisi'ío de acabar com essa exigência 
ridícula. 

Eu até admitiria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o 
Senador conseguisse um l/3 dos seus colegas de Casa e 
os Srs. Deputados 1/3 dos seus colegas, mas, eXigir que 
um Senador se ôesloque para a Câffi-ara dos DeputadoS, 
atrâs de 160 assinaturas, ou que um ilustre Deputado 
deixe de cuidar de seus afazeres para se postar aqui no 
Senadõ, atrâs de 23, 24 assinaturas, isto_é medieval, é um 
absurdo que não deve continuar. 

Então, eu apelo para aqueles que têm a paciência deJó 
-eu não sei se Jó_teve tanta paciência, porque:Jó blasfe
mou ~anta que não sei pcirc:iue essa sua fama de paciente 
- para esses pacientes e heróicos Deputados _e Senado
res que estão catando e coletando assinaturas que acres
c.entem um artigo a mais nessas suas emendas, aGãbandp 
com esse suplicio de Tântalo que é a coleta de assinatu
ras. 

O SR. H'tUO GUEIROS- O Congresso, Sr. Presi
dente, tanto o Senado, quanto a Câmãra, estão l)ãrados 
e as_ Comissões técnicas desta Casa quase estão páfadas. 
Ainda hoje, a Comissão de Constituição e Justiça _?_o Se
nado Federal só pôde continuar os seus trabalhos Por
que o eminente Senador Helvtdio Nunes pediu que lhe 
dessem um pouco de tempo para ele cuidar dos afazeres 
da Comissão. Porque a Comissão foi constante e perma
nentemente invadida por coletores de assinaturas-e conio 
estavam embaraçando muito a_ votação e a atçnção dos 
Senadores. presentes à Comissão de Justiça o Senador 
Helvídio Nunes, sem querer ser grosseirOs, mas apenas 
para não _desviar a sua atenção, foi obrigado a formular 
esse_ apelo. 

Dou o aparte ao nobre Senador Helvjdio Nur;tes. 

O Sr. Helvidlo Nunes- Nobre Senador Hélio G_uei
ros, V. Ex~ esfá Tocalizando um assunto muito pertinen
te. Na verdade, é um suplício para Senadores e Ueputa
dos buscarem as assinaturas nas duas Casas, indispensá
veis, do acordo com a lei vigente, para que a emenda for
malmente possa ser oferecida. Já que V. Ex• lembrou 
este assunto, que é da mais alta importância, eu desejo 
sugerir que V. Ex• faça um sacrifício Por todós nós, rêco-
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lha as assinaturas e apresente uma emenda dispensando 
uma Casa de buscar assinaturas na outra. 

O SR. H1i:LJO GUEIROS -Muito grato, pelo aparte 
e o apoio, ao nobre Sendor Helvidio Nunes. Mas, eu 
quero dizer que eu já desisti de apresentar emenda por
que não tenho condições psíquicas e emocionais de reali
zar esse trajeto._ áspero e di fiei[, pelos corredores da Ca
sa. 

Quero dizer ao nobre Senador Helvídio Nunes, o que 
me fez fazer este apelo, que espero seja atendido, foi eu 
assistir a uma personalidade da magnitude, da qualidade 
do Senador Nelson Carneiro, quase que mendingando, 
nos corredores da Câmara dos Deputados, assinaturas 
para poder formalízar uma sua emenda. 

Eu aprendi a respeitar, a admirar a vida, o brithan_tis
mo. a cultura jurídica, o civismo de Nelson Carneiro; 
aquilo me doeu, S. Ex•, idoso, já numa idade respeitável, 
mas, andando de ceca e meca, atrás de assinaturas. E S. 
Ex~ teve que aproveitar, nobre Senador HelVídio Nunes, 
uma reunião incomUm do Congresso, que foi a das 
eleiçõeS dirétas já, para 'abreviar o seu trabalho. Se S. Ex• 
não aproveita essa reunião incomum do Congresso Na
cional, S. Ex• ia ter Que se diri8,ir a váfiõs -anexos:POrque 
a Câmara dos Deputados tem urna geografia complica
da, mas complicada do que a nossa -do Senado Federal. 
Ela tem uma tal geografia que quem não souber a sua 
planta; não alcança os gabinetes dos ilustres Deputados. 
De modo que eu não terei essa-coragem, nobre Senadoi 
Helvídio Nunes. mas espero que algum cOlega nosso te
nha esse cuidado. 

O Sr. Helvfdio Nunes --V. Ex• lançou a semente. 

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

O SR. HtLIO GUEIROS- Ouço o aparte do nobre 
Senador José Uns. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem toda razão. Algum mo-_ 
tivo deve ter levado o legislador a exigir esse quorum de 
1/3 nas duas Casas, quer a emenda parta do Senado Fe
deral, quer da Câmara· dos Deputados. Entretanto, 
sobretudo _no caso em referência, quando o prazo é ex
tremamente exíguo para a apresentação de tantas emen
das, há uma verdadeira pletora de pessoas procurando 
apoiamcnto pelas Salas da Casa. Tomei, por isso, uma 
decisão: já que estamos no tempo de diálogo e .de a.beriu
ra, vou assinãr todas essas emendas para apoiar os cole
gaS, na apreSentação d.is- Suas sugestões. Evidentemente, 
eu conto com a necessidade de uma análise mais circuns
tanciada, no momento de votar, e com o cuidado que 
d-ti:ve ter o relator e a própria Comissão. 

O S~. iii!:LIO GUEIROS - Muito obrigado, nobre 
Senad~r José Uns, V. Ex• tomou uma atitude inteligen
te, _que eu acredito que esteja sendo seguida por todos os 

--demais colegas, porque se nós formos parar para ouvir a 
~~plicação e a justificatiya de cada um dos (l~resentadC?
res da emenda, nós ;;amos ficar aqui de 6:00 horas da 
manhã às 24:00 horas, meia-noite, e não vamos ouvir to
dos. Então, a melhor posição e o melhor procedimento é 
este de assinú sem discutir e nem sequer ouvir. 

Então, se nós estamos nesta situação de fato, por que a 
manutenção desse'suplício? Vamos aceitar os fatos como 
eles são. Adffiito que; só paTa tornai- mais solene uma 
emcnda_à Constituição1 se_ e?'ige 1/3 d_a_~asa a que per
tence o Congressista, só para dar uma maior solenidade, 
talvez até dispensável, ainda vá lá. Mas, exigii' que 1/3 de 
Senadores e 1/3 de Deputados assinem uma emenda 
para ela poder ser aprovada, eu acho isso um absurdo. 

O Sr. GastãoMüller- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HI!:LIO GUEIROS - Com todo o prazer. 
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O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Héll.o "aueiros, 
eu vejo a coisa por outro prisma, Esse festival-de pedidos 
de assinaturas tem um sentido mais profundo, a meu ver; 
demonstm que o País aspira a que, através do seu repre
sentante, s_e faça uma ampla reforma constitucional. Este 
é o problema crucial. Os Srs. Deputados e Senadores que 
estão preparando subemenda pam apresentá-las à emen
da Figueiredo, nada mais estão fazendo que repres:entar 
o pensamento do povo brasileiro, de que se precisa fazer 
um<l to(al reforma constitucional, ou melhor, a meu ver, 
urn<l Assembléi<l Nacional Constituinte para elaborar 
uma nova Constituição par<l o Brasil. Eu não apre!ientei 
subemenda individualmente, Senador Hélio Gueíros, 
mas encaminhei sugestões ao Partido, através do nosso 
Líder, Senador Humberto Lucena, através do Presidente 
do Partido e atmvés do nosso Líder na Câmara. Entre as 
minhas Sugestões está a de que se inclua na Emenda 
Constitucional do Presidente Figueiredo uma subemen
d<J, estabelecendo que os Deputados e Senadores a serem 
eleitos em 1986 tenham, ao se reunirem, o caráter de As
sembléia Nacional Constituinte, para, a partir do dia 31 
de j<Jneiro de 1987, elaborar urna nova Constituição para 
o Brasil. Esse documentário todo, que está sendo agora 
coletado com as assinaturas dos Parlamentares, será en
caminhado à grande Comissão da Asemblél.a Nacional 
Constituinte, porque não acredito que, entre tantas ide

. ias, não haja uma aproveitável. Deve haver coisa boa nas 
sugestões que estão sendo apresentadas pelos nossos 
eminentes colegas. E esta a minha contribuição. Em 
princípio, acredito que V. Ex' tem razão, que Se possa 
apresentar uma proposta de emenda constitucioil"ãl com 
l /3 de__assinaturas, somente, da Casa a qual-pertença o 
parlamentar. É uma idéia a se estudar para o futuro. 
Muito obrigado. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS- Grato a V. E:rc•, nobre 
Senador Gastão MUller. Entendo, como V. Ex•, que isso 
é_ um reflexo da grande aspir<Jção nacional por uma nova 
Constituição íntegra, uma nova Constituição votada li
vre e soberanamente; mas, enquanto o Governõ"-não se 
convence dessa necessidade, só nos resta facilitar um 
pouco·a tarefa dos atuais congr_essistas, liberando-os da 
apresentação desse ridículo abaixo assinado. 

O Sr. Jorge Kalunre --V, Ex• concederia um aparte? 

O SR. H~LIO GUEIROS - Concedo o aparte: ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

OS_. J_orge Kalume- V. Ex~ pela primeira vez tem o 

meu apoio. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS - Pelo menos consegui is-
to, hoje; já estou com o dia ganho. 

O Sr. Jorge Kalume- Franqueza cordiaL Y~ Ex• tem 
razão. V. Ex• devia tomar a ini_çja,tiya e apreSentar uma 
emenda, sobre outras emendas, para que o esforço da
queles que estão apresentando emendas, tanto do Sena
do quanto da Câmara, seja menos cansativo. Eu acho 
que essa medida, se V. Ex• tomar a iniciativa, vai rece
ber, inclusive, a minha assinatura. Portanto, o meu 
apoio, a minha solidariedade e o meu .. bravos" a V. Ex• 

O SR. HI!:UO GUEIROS - V. Ex•, realmente, no 
fundo me comove com seu desafio, porque, se é a primei
ra vez que V. Ex• me apóia, sou capaz de fazer o sacrifí
cio de sair por aí coletando assinaturas só para dar-lhe a 
primazia de caracterizar, com uma assinatum, o seu 
apoio, pela primeira vez, a urna idéia minha._ 

l:> ·sr. Passos Pô-rto- -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HáiO CUEIROS - Tem o ãparte o nobre 
Senador Passos Pórto. 
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O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Hélio Gueiros, 
em que pese o respeito que tenho pelas sugestões apre
sentadas pelos nobres Senadores, eu gostaria de lembrar 
a V. Ex• que retrata de uma emenda constitucional. E a 
emenda constitucional se diferencia dos projetas de ld 
ordinária, porque cada assinante é um autor. De modo 
que a exigência constitucional procede 'pelas dificuldades 
q~e devem ser encontradas nas propostas de emenda à 
Constituição~ Pense bem V. Ex•, se só depender de uma 
assinatura, quantas emendas constitucionais entrarão 
em tramitação? De modo que a exigência tem-sua razão 
de ser. Ela não é de hoje, ela é de desde o início de todas 
as reformas constitucionais. O que V. Ex• poderá fazer é 
diminuir a percentagem--da eXigência constitucional de 
l/3, que- pasSasse para f/6 ou lfiO. Mas todos somos 
coautores na subemenda que nós estamos subescreven
do. E quanto ao trabalho, lamentavelmente é isto mes
mo, a furição parlamentar se compadece com esses rigo:.. 
res e com essas lutas e vicissitudes. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Nobre Senador Passos 
Pôrto, antes do atual texto vigente, a exigênciã era ape-
nas de um terço de cada Casa. A tradição brasileira não é 
esta que está aí, a traâição brasileira é a ·de um terço de 
cada uma das Casas. Se não me engano, foi a Emenda 
Constitucional n9 -1, de f969, que fez eSsa exigência du
pla, de um terço do Senado e um terço da Câmara. Em 
tese V. Ex• tem razão, mas, como disse onteffi, na PrátiC8 
a teoria é diferente. ESsa hiStória de diZá Q.ue -o Senador 
e o Deputado são cc-autores da emenda, é pura ficção 
jurídica ou regimental, porque, na realidade, não são e 
tanto não são que eles não se consideram comprometi
dos a votar a emenda quando ela é levada ao Plenário. 

Desta forma, Sr. Presidente, para poder ter um tem pi
nho de entrar na segunda parte do meu discurso, quero 
deixar lançado, aqui, este meu apelo em favor até do de
coro e da compostura da atividade parlamentar, para 
que nós sejamos dispensados dessa vla-crucls pelos corrC:. 
dores do Congress_o Nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu desejava comentar, 
da tribuna do Senado, uma opinião fornecida, hoje, pelo 
ilustre Chefe da Casa Civil do Governo Figueiredo, Mi
nistro Leitão de Abreu, que acha que, se os aluais presi
denciáveis retirarem a sua candidatura, haverá mais faci
J!dade para que seja feito um entendimento, ou urna ne
gociação, aqui, no Congresso Nacional, com relação à 
emenda. Trata-se de uma opinião, Sr. Presidente, de 
quem sempre tem sido o porta-voz das intenções do Se
nhor Presidente da República, mas- eu· quero dizer que 
não compartilho da ação partidária, ou- da fidelidade 
partidária do Sr. Ministro Leitão de Abreu; quero dizer 
que eu também acho que uma renúncia coletiva de todos 
os quatro atuais candidatos a Presidente da República, 
muito facilitaria um entendimentO, no Congresso Nacio
nal, das forças políticas. 

O Ministro Leitão de Abreu disse que cada um dos 
quatro é um candidato unilateral, uma maneira elegante 
de dizer que cada um é candidato de si próprio, e, sendo 
candidato de si próprio, não vai haver problema algum 
para cada um deles apresentar a sua renúncia. Por sinal, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, já se sabe que o Vice
Presidente Aureliano Chaves e o nosso eminente colega 
Marco Maciel, são sensíveis a essa ren-úncia ejã se pron
tificaram a abrir mão de suas candidaturas em favor do 
entendimento de toda a Nação brasileira. 

Quero, portanto, como um simples Senador, um sim
ples membro do Congress_o_ Naciariill, louvar e endossar 
o apelo feito pelo Ministro Leitão de Abreu, em favor da 
renúncia coletiva. Aliás, como S. Ex• disse, não quer di
zer que os quatro Presidenciáveis estejam automatica
mente rifados de uma posterior esc_olha. Pode ser que, 
eventualmente, um deles venha a ser escolhido, mas uma 
retirada coletiva deles vai dar maiores possibilidades de 
um entendimento no Congresso Nacional. 
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Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o Presidente 
Figueiredo, através de seu Ministro-Chefe da Casa Civil, 
acha que essa renúncia coletiva vai ajudar a reformu
lação da vida nacional, por que S. Ex•, usando de sua au
toridade, ou o seu poder de persuasão, ou o seu poder de 
convencimento, não chama cada um dos seus correligiO
nários e lhes mostra a vantagem deles renunciarem a sua 
candidatura? Isso eu considero importante e impres
cindível, até põrque se o Presidente FigUeiredo e o 
Ministro-Chefe da Casa Civil não têm condições de con
vencer os seus próprios correligionários, como é que S. 
Ex~ vai querer convencer as Oposições para as suas teses? 
~evidente que S. Ex• só Vai ter condições de esperar 

maior desprendimento, compreensão e renúncia da parta 
da Oposição, se também conseguir que da parte do PDS 
haja o mesmo desprendimento e renúncia. S. Ex• não 
tem 0 direito, não só pessoalmente como através de 
porta-voz, de cobrar da Oposição a colaboração, o en
tendimento, a negociação, a transação, quando não con
segue dentro da próp'ria Casã convencer, persuadir eco
mover os se.u-s próptios correligionários. 

O Sr. Alexandre CoSta - PermitC--me V. Ex• um apar
te? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Com prazer, ouço V. 
Ex• 

O Sr. Ale-xandre Costa- Estou ouvindo o que V. Ex• 
está dizendo e tenho uma certa compreensão. Mas, o ló
gico seria o próP'riO Minístro Leitão de Abreu dar o 
exemplo. S. Ex• renunciaria e, quem sabe, a sua renúncia 
não influenciaria os candidatos a acomPanharem-no? 

O SR. Hill.IO_ GUEIROS- Eu, da minha parte, não 
entendo como a renúncia do Ministro Leitão de Abreu 
vai favorecer a esse acordo. A não ser que V. Ex~ diga 
que, por trás de toda essa manobra do Ministro Leitão 
de Abreu, está a intenção velada dele de querer ser o can
didato em lugar dos quatros. Mas, não tenho a menor 
condição de atribuir ao nobre Miríistro Leitão de_Ab~u 
essa vontade, esse desejo, recôndito, velado de querer 
substituir os quatro presidenciáveis. De- modo que eu 
acho que esse apelo à renúncia não deve ficar condicio
nado, também, à renúncia preventiva do Ministro Leitão 
de Abreu, até porque S. Ex• tem repetidas vezes declara
do qUe não é candidato. 

Mas, Sr. Presidente, mais uma vez, quero reforçar este 
apelo do Ministro Leitão de Abreu vamos apagar tudo, 
vamos partir para um entendimento, para umJ~ tran
sação, para uma negociação, apagando tudo do mapa, 
começando no branquinho, zero quilómetro e vamos ver 
o <J.J.le ê possível se fazer. Até porque, uma das compli
cações do entendimento-parece ser o problenia do perío
do do mandato presidencial futuro. Há um entendimen~ 
to generalizado- embora não tenha aiilda sidO formali
zado .aqui no Congresso, nãó sei se já o foi através dessas 
emendas variadas - que a salda para a crise é um man
dato de dois anos para a sucessão do Presidente João Fi
gUeiredo. O meu Partido, evidentemente, ainda não se 
ddiniu sobre o assunto e fico a aguardar a definição do 

-- meu Partido. Mas, tenho lido que" um dos problemas 
com_relação.ao_encurtamento do próximo mandato pre
sidencial é a resistência dos quase quatro presidenciáveis, 
que acham que no Brasil há a necessidade de, no míni
mo, quatro anos para se fazer alguma coisa. Nesse ponto 
quero, outra vez,-discordar dos quatro presidenciáveis, 
pois não vejo necessidade alguma de quatro anos para 
quem quer fazer alguma coisa no Governo da República, 
ou no Governo do Estado, ou na Prefeitura. Não há a 
necessidade desses quatro anos. 

Talvez a única coisa que se salva da desastrada entre
vista do ex.-Presidente Médici, é quando perguntaram a 
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S. Ex•; "é quatro anos? Respondeu quase instintivamen
te: quatro anos é até demais". 

Na verdade, Sr._ Pte:sidente, temos de lembrar que 
C-risto fez um ministério no mundo de apenas três anos e, 
no entanto, revolucionou o mundo todo. Então, não há 

-a necessidade~ c-reio eu, deSses quatro anos como se tem 
dito por aí que com menos de quatro anos um Presidente 
da República não pode fazer nada. Pode sim senhor, 
com dois m~ses, com três meses, para não citar muita 
coisa ba_sta dizer que o Vlce--Presidente Aureliano Cha
ves. gan~o~- uma fama inesperada, em todo o Brasil, por 
substituições de 15, 20, 30 dias no Governo da Repúbli
ca. S. Ex• não passou nem um mês seguido, nem dois me
ses, nem um ano, nem três anos, mas tem passado 15 
dias, 20 dias e pelo seu desempenho interino o povo já o 
tem consagrado como um a das figuras respeitáveis desta 
nossa República. De modo que não considero a necessi
dade imprescindível de um mandato por mais de dois 

anos. 

Também não se pode aceitar, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, esse_argumento de que o Presidente da Repúbli
ca tem que ter um mandato de mais de 4 anos, porque no 
primeiro ano ele mal está cuidando de tomar pé na si
tuação, e no último ano ele tem que cuidar da sucessão 
dele. O que está errado são essas preocupações extempo
râneas, um candidato a Presidente da República deve es
tar preparado, desde o primeiro dia, para exercer o seu 
mandato. Não aceito o argumento de que um presidente 
precisa de um ano para saber como vai dirigir a nação, 
ou como vai dirigir o- seu Estado. Como também não 
posso admitir que o último ano da gestão dele tenha que 
ser reservado à tarefa de escolher e fazer o seu sucessor. 

Nestas condições, Sr. Presidente, desejo enfileirar~ me 
àqueles que pensam como o Ministro Leitão de Abreu. 
Vamos fazer uma experiência de apagar tudo, como pre
tende o Ministro-Chefe da Casa Civil. Que os 4 presiden
éiáveis abram mão das suas candidaturas, que são candi
daturas de si próprio, não houve nenhum movimento 
ainda ofidal, solene, pelas suas candidaturas; de modo 
que eles ab_ra_m_ mão, e, sem ninguém no tablado, a:cho 
que talvez seja muita mais fácil se conseguir um acordo, 
uma transaçào e uma negociação. 

Quero, portanto, Sr. Presidente, apoiar a idéia do Mi
nistro Leitão de Abreu, e só espero que o Palácio do Pia~ 
nalto use sua força e de sua influência, junto aos correli
gionários do PDS, para que ele consiga deslderatum, até 
porque, se o Presidente da República e o Governo não 
têm condições de Convencer os seus próprios correligio
nários, S. Ex•, evidentemente, não tem _condições tam
bém de cobrar e exigir das Oposições uma relação favo
rável a esses entendimentos. 

t o apelo que deixo aqui, me incorporando às idéias, 
divulgadas hoje pela imprensa, do Ministro Leitão de 
Abreu. 

Era Q_ que tinha a dizer. (Muito bem. Palma's!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa~ 
lavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para uma breve 
comunicação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA 
DiSCURSO QUE; ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO f'OSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Odacir Soares- João Castelo -José 
Sarney --Alberto Silva -Carlos Alberto --Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira- João Lúcio-- Albano 
Franco - Jutahy Magalhães -:- Luiz Viana - Amaral 
Pt:ixoto- Amaral Furlan- Benedito Canelas- Salda
nha Derzi - Jorge Bornhaunsen -Carlos Chiarelli -
Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-Si: hOje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguiiltes 
matérias: 

- Rcdação finill do PrOjetO dC- ReSálução- ri11 9, de 
1984: 

-Projeto-de Decreto Legislativo n' 11, de 1982; e 
-Mensagem n~' 76, de 1984, referente à escolha do Se-

nhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Bra
sil junto à RCpi1btica da lndia, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasifjunto-aO-Rei
no do Nepal. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretã.rio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1984 

Sujeita à prévia aprovação do Congresso Nacional 
a instalação ou transferência de sede de representaçio 
diplomática para localidade situada em território de 
soberania disputada. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 A instalaçã_o ou transferênCia de sede de re
presentação .diplomática do País no exterior para locali
dade situada em território cuja soberania seja_ contestada. 
ou de qual quer forma objeto de reivindicação por parte 
de terceiros fica sujeita à prévia aprovaçãO do Congresso 
Nacional. 

Art. 29 A Mensagem Executiva. solicitando autori
zação esclarecerá: 

a) as razões que determinam a conveniência e a opor-
tunidade da medida; 

b) os tít_ulos que justificam a soberania exercida pelo 
país acreditante sobre o referido território; e 

c) a natureza das reivindicações ou pretensões de ter
ceiros sobre o território objeto de Controvérsia. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 São revogadas as disposições eril contrárío. 

Justificação 

Ninguém ignora ·que atualmente são iilúmeros os es
paços territoriais reivindicados por diversas entidades 
soberanas com conseqüência altamente comprometedo
ras para a paz e a segurança dos povos. Os membros da 
comunidade das nações não diretamente envolvidos nos 
dissídios têm o dever de envidar esforço-s no sentido de 
harmonizar as posições antagônicas e desta forma con
tribuir para o desfazimeitto de atritos e tensões. Evitar a 
eclosão de confrontos bélicos constitue, além de uma 
obrigação étiCa; um imperatívo norteãdor de_ toda políti
ca externa responsável porquanto torna-se cada dia mais 
sombria a perspectiva da generalização da luta armada a 
níveis globais. 

O passado recente registra, em região específica do 
globo terrestre, a tomada por força de espaço tisico que, 
sobre ser reivindicado por diversas comunidades nacio
nais, representa patrimônio cultural e_ r_eligioso comum 
da humanidade. A situação criada agravou_.se com a 
transferência para dita região da capital de uma das par
tes envolvidas no conflito, atitude unilateral que só ser
viu para aCirrar os ânimos e angustiar de forma crescente 
as sofridas populações locais. Essa inSólita iriiciativa teve 
por efeito imediafo e direto dificuliar ainda mais o en
controde uma safda pacífica para o problema do Oriente 
Próximo, fato--que-pode arrastar os demais países a um 
choque de proporções inC-alculáveis. 

O Poder Legislativo não deve nem pode ser mantido à 
margem das decisões fundamentais em matéria de políti-

DIÃR10DO CONGRESS0NAC1ÓNAL (Seção II) 

ca externa. A transferência da sede de uma representação 
diplomática no exterior para região de soberania contes
tada envolve riscos que devem ser avaliados pelos repre
sentantes do povo. Por um lado, situam-se as inevitáveis 
pressões do governo acreditante que tem todo interesse 
em ver consolidada a sua posição no plano internacio
nal. Por outro, não se pode ignorar as significativas pos
tulações formuladas pelos que se julgam prejudicados 
bem como as conseqaências que podem advir em 
menosprezá-las. Num outro nível, situam-se os superio
res interesses da paz e da segurança da humanidade_ 
como um todo. 

Tem o projeto ora_apresentado por escopo fundamen
tal sujeitar ao crivo do parlamento temática de alta rele
vância para os destinos do país e que até o presente, por 
falta de normatividade específica, encontra-se a ele com
pletamente alheia. 

Sala das Sessões, 9 de mala de 1984. - Itamar Franco. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Re
lações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O projeto que 
vem de ser lido será publicado e remetido às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. J9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~' 65, DE 1984. 

Senhor PreSidente, 
Considerando que a política fiitanceira do País tem se 

caracterizado por uma sucessão de escândalos, com evi
dente descaso do governo e envolvimento de pessoas im
pOrtantes entre as ••autoridades monetárias", veja-se os 
inquéritos a qUe estão respondendo vários funcionários 
do Banco Central, entre os quais os Srs. Herman Wagner 
Wey, Dir6fo"r-ãfastado do Departamento de Mercado de 
C'aplfi:ITS daquela instituição e Deli Borges, igualmenfe 
afastado da Chefia do Departamento- de Fiscalização do 
M6"rcãdo de Capitais, por serem acuSados de Irregulari
dades ligadaS ao caso Coroa-Brastel; 

Considerando que o estouro do Grupo Coroa-Brastel 
e as quebras da Delfin, da Continental e agora da Econo
miSa, em-prazo iníerior a uin Ú1o e rileiO, -co[oca em eSfa
do de alerta todos os que transitam no interiOr do Siste
ma Financeiro de Habitação, que vem perdendo gradati
vamente boa parte de sua credibilidade e vultosas somas 
em dinheiro público, em virtude de sempre aparecer 
como finai:Jciadár, avalista-e herdeiro _de enormes massas 
falidas, constru1das indevidamente com o dinheiro do 
pov-O e 30andoõadas- por empresáriOs desprovidos de 
quaisquer escrúpulos; 

Cõnsiderando que o Banco Nacional da Habitação 
pratica tal politicá, costuineiiã.mente chamada de .. sa
neamento do mercado" ou._ .. s_oluções de mercado", 
usando recursos públicos como aconteceu nos escânda
los mencionados da Coroa-Brastel, Delfin; cont"iffenta[ e 
agõrã -Economisa; 

Co"nsiderando a necessidade de se apurar responsabili
dades na área do Sistema Financeiro de Habitação, cabe 
uma averíguação mais detalhada dos seus procedimen
tos, do relacionainento setor privado x governo, das 
politicas observadas, das fusões, incorporações, trans
formãções, transferências e deferimentos de novas 
cartaS~Patentes de sociedades de créditO imobiliário e as
sociaÇões ·de poupança e empréstimo, considerando ain
da como importante se fazer uma radiografia do perfil 
do ãtivo e do passivo dos agentes financeiros, bem como 
de suas atuações e experiênci<i.s neSta área do mercado, 
aplicação dos recursos disponíveis, cumprimentos de 
praias, realizações de projetas; 

Considerando como altamente prejudicial para a 
nação o emprego, pelo governo, de vultosas somas_com 
o objetivo de socorrer empresas financeiras totalmente 
irregulares, sob o falso argumento de fortalecer o sistema 
como um todo, de solidificar suas bases de sustentação e 
de permitir uma maior competitividade dos agentes 
atuantes em seu interior, para evitar possíveiS traumatis
mos de intervenção e-liquidação, causadores de repercus
sões negattvas sobre o mercado; 

Considerando ainda que deve ser explicado pelo Ban
co da Habitação como pensa recuperar mais de 1 trilhão 
de cruzeiros jogados como bóia de salvamento para as 
empresas Coroa-Braste\, Delfin, Cõntinental e Economi
s3, solicitõ;- n_o_s_ terrilos do art. 76 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Constituição de uma Comissão Es
pecial, -composta de 7 meinbros para, no prazo de 60 
dias, examinar essas ocorrências freqüentes de falências 
em Sociedade de Crédito Imobiliário e Associações de 
Poupança, bem como, seus efeitos sobre o_ EquiHbrio do 
Sistema Fínailceiro de Habitação e ainda as responsabi
lidades das autoridades monetárias e do governo nesses 
acontecimentos. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1984.- Henrique San
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - De acordQ 
com_ o disposto no§ 29 do art. 76 do Regimento Interno, 
o requerimento será despachado à comissão permanente 
ein_---Cuja cOrilpetência regimental se compreenda a maM 
téria a ser estUdada pela comissão especial que se preten
de criar. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, 
comunicação que será lída pelo Sr. 11'-Secfetário. 

É lida a seguinte 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alíne~ .. a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir de I O do corrente para participar_, ã convite do 
Governo Cclombiano, da ReuniãQ .. InformãffCa e Sobe
rania:- a informática, uma estratégia Para· a integração re-
gional", a realizar-se em Cali, Colômbia, -

Sala das Sessões, 9 de maio de 1984. - Marco Maclei. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
fica ciente. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câma:ra n9 65, de 1979 (nl' 4.257 (77, n:a Casa de o"ri
gem), que autoriza a alienação de imóveis residen
ciais da Rede Ferroviãriã Federal a seus ocupantes, 
tendo 

PARECERES, sob n9s. 335 e 336,de 1980 e 635 a 
637, de 1981, das Comissões 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi- -
cas, 19 pronunciamento: contrário; 2"' pronunciamen
to: favorável ao projeto e à Emenda de plenário; 

-de Finanças, }9 pronunciamento: favorável; 29 
pronunciamento: favorável à emenda de plenário; e 

-:-de ÇonstituJçio e Justiça, pela constitucíonali
dade e juridicidade do projeto e da emenda de ple
nário, 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
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O Sr. Hélio Guelras - Sr. Presidente, cumprindo 
orientação da Liderança do PMDB, requeiro verificação 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Vai-se proce-
der à verificãção requerida. (PaUsa.) -

Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência, nos 
termos regiri1entais, ii'à _suspender a sessão por alguns 
minutos e fará acionar aS campainhas p"aia convocar-ao 
plenário os Srs. Senadores qUe se encontram em seus ga-
binetes. -

Está suspensa a seSsão. 

(Suspensa às 16 horas. a .sessão é reaberta às 16 
horas e !O minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)~ Está reaberta 
a sessão. 

Persistindo a falta de quflrum, a Presidência se dispen-
sa de proceder à verificação SO!icitadã. -

A votação do projeto fica adiada. 
Em conseqüência, a mat'!ría do item n<? 2, -Requeri

mento n~' 784/83, em fase Je votação, não serã submeti
da ao Plenário, ficandO sua apreciação para a próxima 
sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Item 3: 

Discussão,- em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 53, de T977 (n~' 227/75, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre condições a observar na re
novação de contratos de atletas profissionais, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 1.360 e 
1.361, de 1981, das CoinísSões 

- de Legi.!llação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

Em díscussão o projeto. (Pausa~)" 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de

claro encerrada a discussão. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima ses

são ordinária, por falta de número em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 4: 

Discussão, em tui'nO úfi1co, do Projeto de Lei da 
Câmara n<? 51, de 1978 (n~> 1.463/75, na Casa·d"e ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 8~' da Lei n~> 

6.251, de 8 de o_utubro de 1975, qu~ "institui normas 
gerais sobre desportos e dã outras providências", 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 638 e 
639, de 1981, das Comissões 

- de Educaçiio e Cultura; e 
- de Finanças. 

Em discussão o prOjetO, -em turno único·. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando 

sua votação adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 5: 

Discussão, em turno únicO, -do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 47, de f979 (ri92:~714J76, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a padronização e o uso de 
embalagens destinadas ao acondicionamento de 
cargas na carroçaria de veículo automotor, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s. 135 e 136, de 1981, das 
Comissões 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públl
cas, .favorável, corri vOtO vencido, em separado, do 
Senador Pedro Pedrossian; 

-de Economia, contrário. 

Em discussão o projetO. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

A Presidência deixa _de submeter a matéria a votos, em 
virtude da falta de quorum, em plenário, para delibe
ração, ficando sua votação adiada para a próxima ses
são. 

- O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 6: 

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 54, de 1981 (n~> 435/79, na Casa de ori
gem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou 
viúva éntre os beneficiários do servidor públíco fe-

- dera! civil, militar ou autárquico, tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !79 e 

180, de 1983, das Comissões: 
- de Legislação Social; e 

- - de Serviço Público Civil. 

Em discussão o projetO. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

-rada, ficando a votação adiada para a próxima sessão, 
em virtude da falta de quorum, em plenário, para delibe
ração. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Item 7: 

Discussão, em turno únicO, dO Projeto de Lei da 
Câmara n~> 58, de 1981 (n~> L595f79, na Casa de ori
gem), que dispõé sobre a legitimação adotiva, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob nQ 904, de 1983, da COmissão 
- de Constituição e Justiça, favorável, com 

emendas que apresenta de n9s I a 4-CCJ. 

-Em ·discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de

claro encerrada a discussão. 
A votação da matéria fiCa adiada para a próxima ses

são ordinãriã, por falta de número em plenário. 

Q_ SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) _:--Item 8: 

Discussão, e_m turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 48, de 1982 (n<? 1.355/79, na Casa de ori
gem), que faculta a produção e a venda do açúcar 
mascavo, t!!ndo 

PARECERES, sob n~>s 919 e 920, de 1983, das 
Comissões 

- de Economia, contrário e 
--de Agricultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando 

sua votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Item 9: 

Díscussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 47, de 1983 (n9 5.615/81, na Casa de ori
gem), introduzindo alteração na Lei n~> 6.649, de 16 
de maio de 1979, Que regt.Íla a locação predial Urba
na, tendo 

PARECER, sob nQ 806, de 1983, da Comissão 
-de Constitulçio e. Justiça, favorável, com voto 

vencido do Senador- He-lvídio Nunes. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
A PreSidência deixa de submeter a matéria a votos, em 

virtude da falta de quorum, em plenãrio, para delibe
ração, ficando sua votação adiada para a próxima ses
são... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 10: 

Discussão, em turno único (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos ter-
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mos do art. 296 do Regim~nto Interno), do Projeto 
de Lei da Câmara n~> 48, de 1983 (n~' 5.019(81, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a criação do Tri
bunal Region:;~.l do Trabalho da 13• Região, com 
sede em João Pessd'a, Estado da Paraíba, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n~> 790, de 1983, da Comissão 
-de Consdtuiçio e Justiça, (audiência solicitada 

pela Comissão de Legislação Social), pela inconsti
tucionalidade e injuridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada, ficando a votação adiada para a próxima sessão, 
em virtude da falta de quorum, em plenário, para delibe
ração. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto).:._ Item 11: 

. DiscuSsão, em turno único (apreciação prelimi
nar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei da Câmara nQ 66, 
de 1983 (nl' 1.197/79, na Casa de origem), que asse
gura ao empregado estável que optou pelo Fundo 
-de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS o rece
bimento da indenização que lhe correspondia c que 
não foi paga tempestivamente, tendo 

PÃ.RECER, ~ob nQ 1.011, d_e 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicade. 

Em discussão o projeto, quanto à jurídícídade. 
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Era nosso propósito solicitar ao nobre relator as ra
zões pelas quais S. Ex•. considerouJnjurídico esse proje- -
to. Possivelmente S. Ex• vai poder esclarecer melhor as 
rU?:ões da injurídicidade,já que preliminarmente teremos 
que examinar a juridicidade do projeto. 

Vale a pena realçar o que diz o próprio relator no seu 
parecer: 

Creio que o obfetivo do autor do projeto foi o de 
criar uma espécie de prêmio para o assalariado que, 
não optando pelo FGTS, em 1966, manteve a sua 
estabilidade, e agora chega ao período da sua apo
sentadoria sem os benefícios que o pecúlio do FGTS 
lhe poderia proporcionar. A verdade é que tal em
pregado assumiu, à época, um risco calculado, bas
tante peculiar a um regime de economia de merca
do, como o nosso. Não terâ agora o pecúlio do Fun
do, mas teve assegurado, durante todos esses anos, 
o seu e111pregó. Alterar a esta altura, tal sistemática 
seria surpreender os empregadores com ônus injusto 
e injurídica. 

Os empregados, ainda estâveis, após a criação do 
FGTS, formam atualmente pequeníssimo percen
tual_c;:ntre os economicamente ativ:os. Não obstante, 
devia-se imaginar ... - e aí a importância do que diz 
o próprio relator-- .. -, um mecanismo qualquer que 
lhes recompensasse os longos anos de trabalho 
numa mesma empresa, solução que, infelizmente, o 
PLC nQ 66j83 não encontrou. 

Sr. Presidente, K Ex' opina pela injuridicidade e, 
quanto ao mérito, pela inviab11idade de sua execução. 

Este projeto, Sr. PreSidente, no meu entendimento me
reCe ser profundamep_te analisado pelo Senado da Re
pública e, preliminarmente, como jã disse, teríamos que 
examinar a sua juridicidade. Possível mente um membro 
da Comissão de Constituição e Justiça, no momento pre
sente no plenário, poderia melhor argUir o porquê da in
juridicidade do projeto. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (AfrTtir Pínto) - Cofitíiiiúi.- em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adis
cossão. 

A votação fica adiada por falt<i de- quOrum. 

O SR. PRESIDENTE {Almir Pinto) - Esgotada a 
matéria constante da OfdCm do Dia.--

Voltamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- ConcedO a Pa
lavra ao nobre Sr. Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concerlo a pa
lavra ao nobre Senador_ Amaral Peixoto, por cessão do 
Senador Virgílio Távora. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Pronuncia 
o seguinfe discurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Se_na.dores, ocupo a tribuna, neste final de ses
são. depois do belo discurso do Senador Marco Maciel, 
para registrar nos Anais-do Senado o transcurso do ani
versãrio de um velho órgão da Imprensa do meu Estado, 
O Fluminense. Fundada_há 106 anos, no dia 8 de maio de 
1878, por dois modestos jornalistas da cidade de Niterói, 
Francisco Rodrigues de Miranda e Prudêncio Luís Fer
reira Travasses. Através desses 106 anos, O Fluminense 
sofreU a concorrência aVaSs3.1ãdora da proximidade do 
Rio de Janeiro, dos seus grandes órgãos de imprerlsa, 
mas mesmo assim, conseguíu Sobreviver. E, nos últimos 
anos, graças à efiCiente direcão do ilustre jornalista e ex
Dt:putado Federal, Dr. Alberto Torres transformou-se, 
sem favor, num grande órgão de publicidade riumjornal 
fazendo com que Niterói, na região dos lagos fluminen
ses e_ no norte do Estado, possa competir, com vanta
gens. com os jofmlis do Rio de Jan~iro, São 106 anos de 
luta, nós nos orgulhamos de termos um dos mais velhos 
órgãos de Imprensa, só excedido pelo Diário de Pernam
buco, da terra do Senador Marco Maciel. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, registrando este aconte
cimento, envio ao ilustre redator-chefe e diretor do jor
nal, brilhante jornalistã, Alberto Tor~es as niil"!has sau
dações e os votos para que o jOinal prossiga a sua mar
cha vitoriosa, de tantos anos. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Pafmeira) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REV!SÀO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)-_ Con
cedo a palavra ao nobre _8enador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS --ES. pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gos
taria de manifestar o meu aplauso e o entusiasmo com 
que recebo a not1Cia de que o MiniStério dos Transportes 
deliberou defiOitiv-amente :C_oncluir a paviinentação asJâl
tica do_trecho rodoviário entre Colatina e o Baixo Guan
du. 

Quem, como eu, conhece a importância desta obra 
para aquela região do Estttdo do Espírito SanTo deverá 
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estar também exultante, pela relevância do empreendi
mento que irâ melhorar, ccmsideravelmente, o trãfego 
rodoviário numa área de intensa atividade económica e 
circulação de produtos. 

Nesta oportunidade em que comunico ao Senado da 
República este acontecimento que vem beneficiar o meu 
Estado quero me confraternizar com o povo de Colatina 
por esta vitória tão esperada e expressar ao Ministro 
Cloraldino Severo e ao Dr. João Cataldo, Oiretor do 
DNER, as mais sinceras expressões de apreço pela deci
são de iniciar, dentro de-Víiite dias, os trabalhos conclusi
vos da pavimentação do referido trecho rodoviário. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Coi-i
cedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

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

Se fato milagroso h~_ que registrar, nestes dias de maio 
de 1984, é o de que o Brasil, depois do movimento insur
reicional ocorrido há vinte anos, tenha sobrevivido como 
nação una, não se tendo deixado deseintegrar pelo des~ 
potismo que o tomoU de assalto e ainda hoje o verga sob 
seu guante implacável. Embora devastado,_ mutilado 
mesmo em sua essência social, suportou o Brasil a cólera 
dos governos impostos e a fé púníca que, nestas duas dé
cadas, semeou as mazelas que tanto atormentam os tem
pos presentes e se prenuncíam insuportáveis para o pró
ximo futuro. No cerne desse milagre, que historiadores 
hão de analisá-lo cientificamente, eriCerra o Brasil a sua 
verdadeira natureza, qual seja a de, embora subjugado, 
não se deixar jamais destruir. 

"Não andamos em tempos fáceis", assegura o Presi
dente da República no intróito da mensagem que enca
minhou ao Congresso Nacional no recente dia IQ de 
março._ "As condições da economia internacional -
prossegue o chefe da nação- nos obrigaram a adaptar
nos às circunstâncias recessivas do quadro geral. É 
forçoso seguir, nos traços capitais, a poHtica adotada, 
diante de situação semelhante, pelas demais economias 
de mercado. Com objetividade e realismo - informa o 
general João Figueiredo-, procura~se restaurar, à custa 
de pesados sacrifícios, o equilíbrio ecoilómico e financei.: 
ro- de_-(iue depende a normalidade da vida nacional". 

A Nação não tem dúvida dos pesados sacrifícios, mas, 
que a procura da restauração do equiHbrio ci:onômico e 
financeiro, de que depende a normalidade da_ vida nacio
nal, esteja sendo feita com "objetividade e realismo", aí 
há muito que refutar. Que objetividade? Que realismo? 

O ano de 1983 foi o marco d-a mais vergonhosa ren
dição incondicional, com a capitulação total da econo
mia às imposições do fundo Monetãrio Internacional 
(FMI) e dos credores estrangeiros. A equipe econômica 
do g_Qverno fez prevalecer todos os ditames do moneta~ 
rismo internacionalista, com destaque para o ajuste da 
economia através do arrocho salarial, fiscal e monetário, 
cambial e tributário, tudo com dois objetivos fundamen
tais: expandir as exportações em prejuízo da expansão 
do consumo interno, que vem sendo perigosamente con
tido. 

Onde estão a objetividade_e o realismo a que alude o 
Presidente da República? Sua Excelência com certeza 
descurou dos números oficiais. Com efeito: em 1983. a 
recessão provocou a maior contração do Produto In-iúM 
no Bruto (PIB) deste século- cerca de 5%. A-queda da 
produção industrial, acumulada desde l98t~superou os 
15%: A taxa de inflação, _ultrapassando os 230% ao ano, 

_credita ao governo o maior dos descréditos, sobretudo 
porque, na mensagem ao Congresso, já referida, afirma
o Presidente da República que "a contenção do surto in
flacionário e a redução das taxas de juros reais consti~ 
i"uíram objetivos permanentes da poHtica governamen
tal". Que contenção foi essa, Sr. Presidente, que objeti-
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vos permanentes de uma política de governo foram esses, 
quando a inflação de 1983, atingindo, em dezembro, o 
montante acumulado de 211%, contra 99,7% registrados 
em 1982, suplantou, inclusive, as limit3.ções morais da 
questão? 

Os salários perderam cerca de 25% de seu poder aqui
sitivo. O saldo comercial, que corresporldeu a 4% de nos
sas impO-rtações em 1982, alcançou 40% desse valor em 
!983, d~vendo a taxa dobrar até o final do ano em curso. 
Isso revela que os "objetivos permanentes da polftica do 
atul governo", nefastoS para o país, estão sendo atingi
dos, pois o Brasil já estã tranfOrmado em importantíssi
mo-exportador de recursos reais. 

Tal é a danosa conseqüência, Sr. Presidente, do com
promisso governamental, assumido de joelhos perante o 
FMI, de ajustar o desempenho da economia brasileira 
aos encargos da dívida ex_terna. Os banqueiros precisam 
receber os juros da divida no prazo certo. O governo bra
sileiro só tenl. um meio de forçar a nação a atendê-tos. O 
meio é aumentar as exportações a qualquer preço, mes
mo ao insuportável sacrifício de impor ao povo brasilei
ro .a carestia crónica que o estã lev_ando ao desespero. 
Pois, sob a ótica do governo, mais importante é exportar 
para atender ao credor estrangeiro do que cuidar do es
tômago da população. Que sina siniStra! 

SANGRIA DOS JUROS 

Na mensagem ao Congresso, informa o Presidente da 
República; "A dívida externa atingiu, de acordo com os 
dados preliminares do balanço de pagamentos, US$ 90.7 
bilhões de dólares ao final do ano, com acréscimo de 
8,9% sobre 1982, sendo US$"79,7 bilhões relativos à dívi
da de médio e longo prazos e US$ 11 ,O bilhões corres
pondentes prirlcipalmente à dívida comercial de curto 
prazo". E preciso observar que o Presidente da Repúbli
ca (pãg. 70 da Mensagem) se refere aos dados prelimina
res do balanço de pagamentos, isto é, aos dados disponí
veis quando da prep-aração da mensagem, carecendo, 
por conseguinte, o próprio chefe do governo de números 
atualizados. Por isso que são espantosos os demais nú
meros. os complementares, que começam a filtrar doba
lanço de pagam~ntos real. Eis, por exemplo, o que publiM 
ca EXAME (n9 296, edição de 7/marçof84): 

"Em 1983, o Brasil contabilizou- aí de nós!- paga
mentos de quase 14 bilhões de dólares a título de juros da 
dívida externa. Em outras palavras: só num ano, paga
mos de juros uma ftaipu inteira. Não serã preciso fazer 
complicaâos exercícios para encontrar outros números 
fantasmagóricos. A sOma dos juroS pagOS nos últimos 
dez anos (desde os 650 milhões de dólares de 1974, aos 2 
bilhões de 1977, aos 6 bilhões de 1980, aos ll,4 bilhões 
de I 982) chega a 54 bilhões de dólares, quantia que é 
maiÇda metade da dívida inteira e supera, no mesmo 
período, tudo o que o Brasil amortizou por essa mesma 
dívida - por sinal, o serviço da dívida Uuros e amorti
zações, embora só estas estejam sendo objeto de rene&o
ciação) representou algo em torno de 10% do PIB brasi
leiro de 1983. E-mais ainda: se a rolagem continuar do 
jeito que estã, eles Uuros e amortizações) empatarão, em 
1987, com toda a receita de exportaçõ_es_do Brasil -se
gundo estimativas de gente séria como o empresário An
tônio Ermírio de Moraes''. 

Que sina sinistra! 

DEVEDOR PERP~TU_ü 

Essa evolução da dívida, sem que o governo revele 
nem mesmo o desejo de opor-lhe um freio, já ensejou, da 
parte de lúcidos e influentes jornais europeus, o comen
tário de que o Brasil corre o risco de transformar-s~ em 
devedor perpétuo, se forem mantidas as aluais condições 
impostas pelo Fundo Monetário Internacional para que 
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o nosso país possa saldar seus compromissos. Quais são 
essas condições? 

Davos sum, non Edipus!, responderia, com Terêncio: 
"Sou um simples escravo e não um decifrador de enig
mas", pois as cláusulas dos compromissos com o orga
nismo internacional que realmente governa o Brasil são 
secretas. Somente o séquitO mlnísterial da área económi
ca e seu reduzido colégio de áulicos é que as conhecem. 
A Nação não tem acesso a elas, o Congresso Nacional 
desconhece-as. Pode-se, no entanto, ter delas uma vaga 
imagem, recorrendo, a propósito, à seguinte publicação 
de O GLOBO (edição de 14/fevereiro/84); .. FMI reco
menda mais aperto para que os pfeço.S caiam a partir de 
abril - Um rigoroso aperto em toda a ecOnomia braSi
leira ainda n~te trimestre, com cortes acentuados nos 
subsídios, reajustes de preços dos principais serviços, 
não importando que isso provoque o aumento das taxas 
de juros e da inflação. Essa será a recOmendação que o 
grupo de técnicos do Fundo Mon_e_tário Internacional 
(FMI) deixará para o Governo brasileiro, antes de voltar 
aos Estados Unidos, possivelmente amanhã". 

Não importando que isso provoque o aumento das ta
xas de juros e de innação1... De fato, n-ão importando,
porque ao FMI o que importa é que o Brasil se converta 
em devedor perpétuo, com o que os banqueiros interna
cionais terão assegurado o pagamento de juros perpé
tuos! 

Não há nenhuma fantasia nessa conclusãO, Srs. Sena
dores, e ela ocorreu no momento em que o representante 
do governo brasileiro, embaixador José Botafogo 
Gonçalves, chefe da Assessoria Internacional do Minis
tério do Planejamento, chegou l FranÇa, no mêS de fCve
reiro reCente, para concluir negociações bilaterais com 
mais alguns dos 16 pafses integrantes do Clube de Paris e 
que participaram do reescalonamento global da nossa 
dívida pública a curto prazo, no valor de USS 3,8 bi
lhões, no final do ano passado. No dia 28 de fevereiro, o 
jornal francês Lib ration, conforme nos dá__conta O ES
TADO DE S. PAULO do dia s_eguinte, chamava a 
atenção para o fato_de_que_os_ países devedores a cada dia 
estão mais inclinados a contestar os métodos de uma tu
tela considerada "muito pesada". 

Lembra o Llberation que em 1982 o total da dívida dos 
países em desenvolvimento atingiu 626 _bilhões de dóla
res, mas essa importância é apenas relativa se for levada 
em conta a estrutura da dívida de cada pals, iSto é, o 
montante dos pagamentos que deverão ser efetuados_ a 
título de juros do capital, altamente interessantes para os 
credores. 

Assim sendo, o Brasil, o país maiS endividado do mun
do, foi também o que mais- contribuiU parii eitrfqueCi
mento do sistema bancâfio envolvido na sua dívida, ten
do reembolsado USS 18,5 bilhões em 1982, segUido do 
México, com US$ 15 bilhões e a Venezuela, com 7,8 bi
lhões. 

O correspondente do O ESTADO nE S. PAOLO_em 
Washington, A.M. Pimentel Neves, informa na edição 
de lO de fevereiro que, no ano de 1983, um grupo de 13 

·países em desenvolvimento. que inclui o Brasil pagou em 
conjunto USS 21 bilhões a mais ·do que recebeu em no
vos empréstimos dos bancos privados e instituições in
ternacionais, isto é, a trans(erência líquida de recursos 
foi negativa para o grUpo formado por Argélia, Argenti
na, Brasil, Chile, Egito, India, Indonésia, Israel, CorEia 
do Sul, México, Turquia, Venezuela e Iugoslávia. A
transferência de recursóSfOí negatíva erri-USS-11 bilhões 
para o total dos paises em desenvolvimento, cuja dívida 
atingiu US$ 810 bilhões em 1983, segundo um levanta
mento do Banco Mundial. 

Já em 1982;- os --13 maiõres endividados em conjunto jã 
haviam pago e'm serviço da dívida (principal mais juros) 
US$ 6,6 bilhões acima do que haviam recebido de em
préstimos. O Brasil foi responsável pela maior parte. Na 
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cont<! final, teve uma transferência negatiVa deUS$ 3,87 
--bilhÕes, segundo ainda estimativas do BanCo Mundial. 

Para o total dos países em deserivolvimento, o saldo 
negativo de 1983 (USS 11 bilhões) foi o primeiro regis
trudo pelo Banco Mundial. Afirma o rela-tório que em 
1983 os desemboJsos (dos credores) continuaram a decli
nar. Em conseqíiência, as transferências ([quidas (desem
bolsos menos serviço da dívida), que diminuíram deUS$ 
24 bilhões para menos de US$ 7 bilhões caíram mais 
USS 17 bilhões, resultando numa transferência líquida 
(para fora desses países) de USS 11 bilhões em 1983. O 
relatório do B:moo Mundial faz uma observação irânica 
sobre a relação entre os dois lados da controvérsia da 
dívida: "A relação entre tomadores (países) soberanos e 
seus credores é igual àquela dos parceiros numa corrida 

-âe saco: eles podem correr, nlancar ou cair juntos, mas 
não podem separar-se". 

Será mesmo. Sr. Presidente, que tais credõres e deve
dores estão umbilicaJmente ligados por esse saco de cor
rida, ou os liames, em realidade, são os governantes que 
levaram esses países ao endividamento, a maioria deles, 
como no caso dÕ Brasil, sem o avãl dos governados e ao 
arrepio dos mandamentos constitucionais qüe regulãm 
os atas internacionais? A pergunta não é dificil de ser 
respondida. 

Em nosso País, só ainda quem suporta as imposições 
do FMI são o governo e suas forças de sustentação os
tensiva. Ninguém maiS. Os protestos contra a vergonho
sa submissão (funcionários do FMI, quando vêm ao 
Brasil, dão expediente no Palácio do Planalto e lá só não 
vasculham as gavetas do Presidente da República), esses 
protestos não ffiais se circunscrevem às hostes OposiciO
nistaS, porque há muito habitam cantões situacionistas. 
Ecoam igualmente nos quartéis e nos meios empresa» 
riais. A sociedade inteira tem sido, como o aumento das 
humilhações, o palco de sua ressonância. O próprio 
Vice-Presidente da República, Dr. Aureliano Chaves, 
afirma, de modo patético, que os acordos com o FMI, da 
forma com _que estão estabelecidos, não permitirão com 
que o Brasil honre os seus compromissos internacionais. 
. E não é só no Brasil que setores lúcidos da sociedade 
não mais aceitam as exigências do Fundo. O novo gover
no da Venezuela, por exemplo, pretende reduzir as des
pesas públicas de acordo com o desejo do FMI, mas con
tinuará a sustentar certos segmentos econômicos, vitais 
para aquele país. Os preços venezuelanoS continuam a 
ser controlados, quando o FMI exige sua total liberação. 
De maneira gerai", conforme o correspondente do O Es
tado de S. Paulo em Paris, Real i Júnior., "os países -deve
dores criticam a posição muito exüeita de equilíbrio ex

terno d-o Fundo, a Qual dificulta todo recurso a emprésti
mos externos para financiar investimentos. Eles tainbém 
acusam o FMI de condiciõnar sUa ajtida a obrigações fi
nanceiias esteríotipadas, tais conio redução do déficit 
orçameÍltário, na· maioria das vezes inadaptadas a sua 
respectivas economias". Os recentes exemplos das san
grentas revoltas populares na Tunfsia e no Marrocos, 
dois países sob a tutela do FMI, após o corte dos subsí
dios do trigo, ordenado pelo Fundo, que provocou o au
mento do preço do pão, mostram que sem política de 
subsídios de determinados produtos alimentícios de ba
se, certas populações podem revoltar-se, pois, rompido o 
ponto de s-aturação- a chamada paciêi1cia reprimida-
, começam -a atravessar a barreira da sobrevivência e da 

· fome, em cujo percurso explodem. 
Essa, Sr. Presidente, Srs. ~enado,res, a gênese da dívida 

perpétua~- CorTto vêem os senhores, uma sina sini~tra! 

JUROS LEGA IS 

ü_jurista José Carlos Bruzzi Castelo publicou, rec_ente
mente, substãnCioso trabalho sobre oS ju_ros da dívida, 
intitulado- "D_a Ilega-li_dade dos _Juros lnteulo~ e Ex ter-
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nos" (O Estado de S. Paulo, edição de !Ojfeverei
ro/1984). Observamos os argumentos do renomado tra
tadista. 

Os juros externos, pagos em dólares que não podemos 
imprimir, além das tãxas contratuais, São estiPulados em 
tanto por cento acima da llbro o.u da prime rate, índices 
flutuantes, que são nulos de pleno direito, porquanto fi
xados unilateralmente pelos credores, que têm o exclusi
vo arbítrio de assim o fixarem, no futuro, suas próprias 
remunerações, de forma ilegal segundo os princípios ge
rais do direito, vícios contratuais e vedações legais, nota
da mente a regra expressa em nosso Código Civil, art. 
115: ''Entre as condições defesas s-e íncluem as que priva
rem de todo o efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbftrio de 
uma das partes". 

A libor é definida, em qualquer contrato examinado, 
como a. "taxa ·pela qual o banco emprestador oferece de
pósitos em dólares dos Estados Unidos aos principais 
bancos no London lnterbank Marker, às II horas da 
manhã" do dia tal. Como se vê, essa é a taxa à qual o 
banco londrino oferece dólares aos demais bancos lon
drinos naquele dia que determina, mas nem precisa que 
essa taxa Oferecida seja aceita por qualquer banco-,- pois 
declarada ela, passa a incidir sobre os contratos dos de
vedores estrangeiros, o que bem demonstra a condição 
potestativa favorável ao credor. 

Mas poderá contra-argumentar-se que a llbor é fixada 
por terceira figura, não interessada no contrato, que se
ria o mercado, e assim não seria uma condição puramen
te potestativa, única que tornaria nula a c!áusula, e que é 

aquela em que a verificação t?U não do evento fica depen
dendo única e exclusivamente do arbítrio e da vontade 
da parte. Seria, ao contrário, uma condição Hcita, por
quanto- o eve_nto não estaria dependendo única e exclusi
vamente da vontade ou do arbítrio da parte, estando 
também subordinado a um conjunto de circunstâncias, 
que i~pendem da vontade da parte contratante, ou de 
um fato alheio. 

No caso, entretanto, não há um mercado independen
te que oscile em decorrência da lei da oferta e da procu
ra, e que fosse alheio ~s manipulações e influências dos 
áedorés. Tanto não depende a libor do mercado, que 
cada banco londrino tem sua taxa diferente, embora 
eventualmente algumas sejam iguais._ Há Que se colocar a 
situação em seus parâmetros, e podemos começar pelo 
mici-ocOntexio, em nosso direito_ interno, se alguém, le
vantasse um emprésti!TIO em banco, e os juros fossem os 
que a associação de banqueiros viesse a fixar no futuro, 
em interinfluências e interesses recíprocos, o que impor
taria em condição potestativa ante o fraco devedor, iso
lado no outro lado da relação jurídica. No macrocontex
to, no direito internacional privado, a situação contra
tual se apresenta de um !~do o banqueiro, e seus colegas 
banqueiros evidentemente interessados em que sejam 
exigidos os maiOres juros, e com- a proteção velada do 
seu governo, também parte interessadíssima nO pacto; 
do outro lado contratual ficam os devedores estrangei
ros, e seus fracos governos; os credores controlam o seu 
dependente mercado que manipulam com os instrumen
tos que bem sabem manejar, e impôem aos devedores 
novos valores da Ubor em qualquer momento contratual 
no futuro; os devedores não têm nenhuma influência na 
fixação da llbor ou mesmo nas variações do "mercado", 
que para o devedor é apenas um fator de imposição. Na 
p_rfme rate, a taxa usada pelos bancos norte-americanos, 
o mecanismo é mais ou menos o mesmo, sendo que neste 
a innuência do seu governo é mais preponderante, eis 
que financia seüs déficits públicos pela colocação de títu
los em seu mercado, fazendo aumentar a prime rate, 
como em agosto de 1983 quando colocou USS Z"ÕO bi-
lhões em títulos públicos, fazendo subir a prime rate em 
0,5%, o que._ de súbito, aumentou a dívida externa brasi
leira em torno deUS$ 500 milhões. Esse pode ser até um 
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instrumento político internacional qu-e êontrÕia a díVida 
dos demais países, que subirá ou descerá, na medida do 
interesse de quem controla essas taxas, com evid_ente e 
real ameaça à ordem pública brasileira, que terá sua dívi
da externa aumentada ou diminuída, na medida em que 
tenha ou não caixa, e segundo desfgnios de política inter~ 
nacional. 

Esses juros externos, hoje em torno de 15% a.:i,jf al
cançaram em anos recentes 20% a.a., e apenas em 1984 a 
sociedade brasileira terá de pagar US$ 5 bílhõ_es, fora as 
amortizações da dívida, e nos últimos cinco-ari.os foram 
pagos cerca de_ US$ 40 bilhõe~ em juros. Para se ter uma 
idéia da unilateralidade da fixação desses juros, os ban
c-os estrangeiros, para seus clientes internos, dão descon
tos sobre a llbor e a prime-rate, para que tais índices lhes 
sejam suportáveis, enquanto os cobram integralmente 
aos devedores estrangeiros. Se esses juios s~o il"egais_, por 
excessivos, corrige-se a.negã.lidade superpondo~Se, à ela

, usula usuária nula, a lei em vigor que estabelece a taxa de 
6% a.a., no silêncio do contrato (Art. 1.063, Código Ci
vil). E sendo fraudulenta _essa_cláusula de juros, pois líci
ta na origem masi ilícita nos seus efeitos, que--Se consti
tuem na sua transformação em juros onzenários, essa 
nulidade não afeta a ·validade do contrato em sua totali
dade, mas tão-somente no que contraria_ a lei, os bons 
costumes e a ordem pública, sendo assegurado ao deve
dor o direito à repetição do que houver pago a mais. 
Alerte-s_e que a lei aplicável é a brasileira, embora perfei
tamente compatível com as leis estrangeiras, pois o foro 
desses contratos, inderrogável pelas partes (Art. 88, I e 
II, CPC), é o nosso Poder Judiciário_ 

A propósito, publicam hoje jornais de todo o Pai§: 

.. EUA voltam a elevar_juros;_ "Prime" a __ l2,5" 
"Washington - os grandes bancos privados 

americanos elevaram ontem a taxa preferencial de 
juros (prime rate) em -meio-pei'centua-1 Para 12,5%. 
Com o novõ aumento, o terceiro em meno_s__de doís 
meses, a taxa atinge seu mais elevãao riíVef desde 
outubro de 82. A prfrile -subiu 1,5 ponto pêl-ci:ntual 

. este ano, o que para o Brasil significa um acréscimo 
deUS$ 1,05 bilhão nos juros da dívida á.teirlã, caso 
as taxas se mantenham por um ano" (0 Globo, 9-5-
84, pág. 17). 

E lá se vai, Srs. Senadores, todo o saldo da balança co~ 
mercial do mês de abril. Tem sido sempre assim. Mas, 
até quando? -

SPREADS 

A par disso tudo, acresce o fato de que o Brasil paga 
os maiores spreads do mundo. Spreads, isto é, taxas de 
intermediação que os -banqueíros pagam a terceiros, em 
seus próprios países, de quem captam recursos para os 
emprestar a seguir. São os quistoS dos jui'os, como po
dem ser vistos no quadro seguinte: 

Spreads pagos por diferentes países em empréstimos 
jUnto ao mercado de euromoe_das. O Brasil paga mais 
caro pelo dinhcíro. - - ---
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- Spread% PraZo USS Milhões País 

0,375 10 anos 80,0 Chile 
0,375 9 anos 200,0 Koréia 
0,5 8anos 230,0 Chile 
0,5 8 anos 250,0 Espanha 
0,625 8 anoS '86,0 Chile 
0,625 10 anos 55,0 Espanha 
0,625 8 anos 700,0 Koréia 
0,75 8 anos 250,0 Argentina 
0,75 7 anos 30,0 Espanha 
0,75 8 anos 200,0 Koréia 
0,875 10 anos 54,0 Argentina 
0,875 8 anos 32,0 Nigéria 
I,I25 8 anos 250,q Marrocos 
I,250 10 anos I58,0 México 
I,250 lO anos 17,0 México 
I,375 7 anos 45,0 Espanha 
I,5 7 anos ' 14,0 Chile 
1,75 7 anos 50,0 Angola 
2,0 Sanas 25,0 Brasil 
2,I25 S anos 60,0 Brasil 
2,25 8 anos 25,0 Brasil 
2,25 8 anos .120,0 Brasil 

Dez. 82/Jan. I983 

0,375 10 anos 225,0 Formosa 
0,375 8 anos 105,0 Austrália 
0,5 15 anos 130,0 Austrália 
0,5 7 anOs 70,0 Malásia 
0,5 8 anos 55,0 Nova Zelândia 
0,5 Sanas 300,0 Koréia 
0,75 10 anos 400,0 Malásia 
0,75 8 anos 50,0 Trinid~d-T~bago 
0,875 8 anos I5,0 Chile 
0,875 8 anos 60,0 Nigéria 
I,O 7 anos 50,0 Koréia 
I,0625 8 anos 45,0 Espanha 
1,33 7 anos 305,0 Chile 
I,5 8 anos I23,0 Costa do Marfim 
I,625 10 anos 46,0 Colômbia 
I,625 8 anos 80,0 Portugal 
I,625 7 anos I72,0 Venezuela 
I,625 7 anos 49I,O Venezuela 
I,75 7 anos I40,0 Hong-Kong 
2,0 7 anos ·8o,o Panamá 
2,125 Sanas 200,0 Brasil 
2, I25 8 anos 45,0 Brasil 
2,125 8 anos I 50,0 Brasil 
2,I25 8 anos IOO,O Brasil 
'2,25 s-a-nas 20,0 Brasil 
2,25 8anoS 10,0 Brasil 
2,25 8_artos 50,0 Brasil 
2,5 8 anos I40,0 Brasil 

Fonte: Revista EUROMONEY 
Setembro 1981 
Fevere:iro 1983 

Maio de 1984 

CONCLUSÃO 

· Ainda podemos escapar a essa sina sinistra? Podemos, 
sem dúvida, desde que, como Nação, nos seja dado deci
dir sobre nossos destinos. Mais distante jâ estivemos, 
pois, na caladO! desses viilte anos, houve momentos de 
tanta angústia que parecia não haver alternativas para o 
esmorecimento. 

Agora que estamos marchando na resoluta direção 
das eleições diretas para Presidente da Repúblíca-, nada 
nos poderá conter. E é aqui que cabe o estribilho de Cas
tro Alves: 

"Não po-de viver escravo 
Quem nasceu no solo bravo 
Da brasileira Nação." 

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

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Não 
há mais oradores inscritos. 

Nad_a_ mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 minUtos, anteriormente ConVOt:ada, a seguin
te. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comíssão de Redação em seu Parecer n'i' 139, de 
1984), do Projeto de Res_olução n' 9, de 1984, que sus
pende a execução do artigo 176 da Lei n' 608, de 29 de 
dezembrq de 1?77, do Mun~c[pio de Riolândia, Estado 
de São Paulo. -

2 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo _n~> li, de 1982 (n~' 122/82, na Câmara dos Depu
tados),_que aprova o texto do Convênio Constitutivo do 
Fundo Comum para Produtos da Base, concluído em 
Genebra, em junho de 1980, e assinado pelo Governo da 
República Federativa do Brasil a 16 de abril de 1981, em 
Nova Iorque, tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos I45 e I46, de 
1984, das ComiSsões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Esonomia. 

3 

Discussão, em turno único, do Parecer da Corilissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 76, de 1984 
(n~> 120/84, na origem), de 24 de abril do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação c:lo Senado a escolha do Sr. Jorge D'Escrag
noUe Taunay, Embaixador do Brasil junto à República 
da lndia, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino do Nepal. 

_O SR~ PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Estã 
erice'rrada a seSsão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

Ata da 581}. Sessão, em 9 de maio de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS-/8-HORAS E Jó'MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- EUni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Pareitte -

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

Oç!açir Soares - AJoy_~i9 ~Çhaves ;- Hélio Gueiros
Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney -_AI:: 
bérlO Silva - Helvídio NUnes :..._ Almir Pinto -José 
Uns- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Ma-rtins Fi-

lhO--::- HumbCrto Lucena- Marcondes Gadelha- Mil
ton Cabral - Aderbal Jurem a - Ciâ Sampaio -Mar
Co Maciel - Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz 
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
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Passos Pôrlo - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- José Ignâcio Ferreira 
- Moucyr Dalla - Amaral Peixoto - Itamar Franco 
- Murilo 8;1daró- Alfredo Cainpos- Amaral Furlan 
- Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira-
Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas 
- Gastão Mifl!er - Roberto Campos - Marcelo Mi
randa --Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Enéã.s 
Faria- Juison Barreto- Jorge Bornhausen ~ Lenoir 
Vargas - Carlos Chiarem - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR., PRESIDENTE (lomanto Júnior) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iilicí3.mos nossos trabalhos. 

O Sr. Aloysio Chaves- Pela a palavra, Sr. Presidente, 
para uma comunicação urgente. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao eminente Líder Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS.- PA. Para uma 
comunicação urgente. Sem revisão do orador_) ~Sr. Pre
sidente, Srs. senadores: 

Quero trazer ao conhecimento _da Casa, antecipando
me ã ·divulgação que deve ser feita dentro de meia hora, 
um protesto oficial do Governo brasileiro, através do 
Ministério das Relações Exteriores, em nota que passo a 
ler: 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com 
apreensão, da nova elevação na taxa de juros regis
trada nos EUA, fato que acarreta considerãvel agra
vamento do ónus representado pelo serviço da díVi
da para os numerosos pafses em desenvolvimento 
com alto grau de endividamento. 

2~-A elevação das taxas de juros constitui fator _ 
de perturbação dos ingentes esforços de ajustamen
to em que se empenha o povo brasileiro, com sa
crifício para todOs e forte ânimo diante de severos â
nus ec.onômícos e sociais. 

3. Os efeitos dos aumentos nas taxas de juros 
anulam parte significativa dos resultados dos es_
forços de ajustamento e em nada contribuem para 
manter a esperança de dias melhores que é tão ne
cessária em momentos de dificuldades e sacrificio. 

4. O Brasil e outros países latino-americanoS 
vêm dando à comunidade internacional reiteradas 
demonstrações da seriedade com que encaram seus 
compromissos externos. O GõVerno brasileiro espe-
ra que os Gover-nõS:dos países credores considerem, 
em suas decisões de polítiCa econôrilica, as repercus
sões, por vezes graves, que podem elas acarretar 
para os países endividados e os meios de atenuá-las. __ 

Este, Sr. Presidente, o -inteiro teor da nota do _GovernO 
brasileiro, que- acabo de ler para o Senado, para que fi
que registrado nos Anais, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR~ PRESIDENTE (Lomanto JúniOrr- ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Jú_oior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno únicO; da redação final (ofe
recida pela Comissão-de Redaçã_o em seu Parecer n9 

139, de 1984), do Projeto de Resolução n9 9, de 
1984, que suspende a execução do artigo 176 da Lei 
n9 608, de 29 de dezembro de 1977, do Município de 
Riolãndia, Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 
-"Não havendo ·quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Encerrada esta, a redação é dada como definitivamen

te aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Inter
no. 

A matéria Vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada. 

Redaçlo final do Projeto de Resolução q9 9, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do a_rt. 42, inciso VIl, da, Ço_nstitui~Q. e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Suspende a execução do art. 176-da Lei n9-608, de 
29 de dezembr~de 1977, do Município de Riolândia, 
Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolye.: 

Artigo único. ~suspensa, por incOnstitucionalidade, 
nos __ termos- ~_a decisão defipitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 24 de março de 
1982, noS -autos do Recurso Extraordinário n9 96.381-2, 
do Estado de São Paulo, a execução do art. 176 da Lei nt 
608; de 29 de dezembro de 1977, do Município de Rio
lândia, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 2: 

DiscUSSãO, enl turno único, do Pfojeto de Decre-
-tO LegislatiVo n9 II, de 1982 (n9 122/82, n"a Câmara 
do·s- DeputadOs), que aprova o texto do ConvêníO 
Constiiutivo do Fundo Coril.um para Piodutos de -
Base, concluído em Genebra, em junho de 1980, e 
assinado pelo Govern_o da República Federativa do 
Brasil a 16 de abril de 1981, em Nova Yorque, tendo_ 

PARECERES FAVORÃVEIS, soo nis 145 e 
146, de 1984, das Comissões: 

-de RelaÇões ExtCrlores; e 
de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo_ quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. . .Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redãção. 

É O-seguinte o projeto aproVildo 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 11, de 1982 

(N" 1_22/$2, na Câmftra dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio Constitutivo do_ Fundo 
_Comum_ para Produtos de Base, concluído em Ge., 
nebra, em junho de 1980, e assinado pelo Governo da 
República Federativa do Brasil a 16 de abril de 1981, 
em Nov"a Iorque.- ·-

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do ConvêniO Consti
tutivo do Fundo Comum para Produtos de Base, con-· 
cluído em Genebra, em junho de 1980, e assinado pelo 

Quinta-feira I O _1133 

GovernO da República Federativa dO Brasil a 16 de abril 
de 1981, em Nova IOique. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicaçã~. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Item 3: 

Discussão, eTn turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 76, 
de 1984 (n" 120/84, na origem), de 24 de abril do 
corrente ano, pela qual o Senh_or Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jorge D'Escrangnolte Taunay, Embaixa
dor do Brasil junto ã República da India, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino do Nepal. 

A matéria em tela, nos termos da alínea h do art. 402 
do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão 
secreta. 

Solicito aos Srs. funcionãrios as prOvidências neces
sárias a fim que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A SESSÃO TORNA-SE SECRETA ÀS 18 HO
RAS E 40 MINUTOS, VOLTANDO A SER 
PUBLICA ÀS 18 HORAS E 50 MINUTOS.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente-sessão, desig
nando pa-ra a sessão ordináTúl de amanhã a seguillte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 65, de t 979 (n" 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviãiia Federal a seus ocupantes, tendo 

P_ARECERES, sob n9s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões 

-de Transpo_rtes, Comunicações e Obras Públicas, 19 
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável 
aõ projefo e à Emenda de plenário; 

- l!e Finanças, 19 pronunciamento: favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à emenda de plenário; e 

-de Constituição e-Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto e da emenda de plenãrio. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n" 53, de 1977 (n"' i27/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra~ 
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's I..l60 e 1.361, 
de 1981, das ComiSSões 

......,_de Legislaçi.o Social; e = de ·Éducaçio e Cultura. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 51, de 1978 (n9 1.465/75, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei nQ 6.251, de 8 de 
outubro de 1975, qÕ~ "inst~itUi normas gerais sobre des
portos e dá outras providências", tendo 

PARECEifES FAVORÁVEIS, sob n's 638 e 639, de 
1981, das Comíssõ""es 

- de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 47, de 1979 (n9 2.714/76, na Casa de origem), que 
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dispõe sobre a padronização e o uso de embalagens des,. 
tinadas ao acondicionamento de_cargaS-i1.ã-Carroçaria de 
veículo automotor, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9S 135 e 136, de 198l,dasCornis
sões 

-de TranSpOffes, Comunicações e Obras PUblicas, fa
vorável, com voto vencido, em separado, do Senador Pe
dro Pedrossian; 

- de Economia, contrário. 

5 

Votação, em turno úniC.i, do PrOjeto -áel.ei da Câma
ra nll 54, de 198 I (nll 435f79, na Casa de origem), qUe in
clui a filhà desquitada, diVorciada ou -VIúva entre os be
neficiârios do servidor p-úblico federal civil, rriilitar ou 
autárquico, tendo _ _ _ 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 179 e 180, de: 
1983, das Comissões 

- de Legislação Social; e 
- de Serviço Público Ch'il. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 58, de l9Sl (n9 L595/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá out~as providên
cias, -tendo 

PARECER, sob n9 904, de 1983, da Comissão 
d- de Constituição e Justiça, favorável, com emendas 

que apresenta de n's I a 4-CCJ. 

Votação, em turno único, do Projeto dei;ei da Câma
ra n9 48, de 1982 (n9 L355/79, na Casã de origem), que 
faculta a produção e a venda do açúcar mascavo, tendo 

PARECERES, sob n9s 919 e 920, de 198:3, das Comis
sões 

-- de Economia, contrário e 
- de Agriculturll, favorável. 

8 

Votação, em turno úniCo, do ProjetO de Lei da Câma
ra n9 47, de 1983 (n9 5.615j8t, na Casa de origem), intro
duzind_o alteração na Lei n9 6,649, de 16 de maio de 1979, 
que regula a locação predial urbana, tendÕ 

PARECER, sob n9 806, de 1983, da Comissão 
-de Constitulçio e Justiça, favorável, com voto ven

cido do Senador Helvídio Nunes. 

9 

Votação, em turno únicO (apreciação J?!~]iminar âa
constitU.cionalidilde e jur-idiCidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câma
ra n9 48, de 1983 (n' 5.019/81, nã Casa de origem)~ que 
dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do Tra~a
Iho da 13• Região, com sede em João Pessoa, Estad_o da 
Paraíba, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n'~ 790, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Jusdça (audiência solicitada pela 

Comissão de Legislação Socíal), pela in~onstituciortali
dade e injuridicidade. 

!O 

Votação, em turno-(mico (ap.reciaçíio preiTrTI-ínar dãjuri
dicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei da Câmara n966, de 1983 (n9 1,197/79, 
na Casa de origem), que assegura ao empregado estável 
que optou pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS ·o reCebimento da indenização que lhe corres
pondia e que não foi paga tempestivafnente,--tendo 

PARECER, sob n\' 1.011, de 1983, da Comissão 
- de Consdtulçio e Justiça, pela injuridicidade. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 784, de 
1983, de autorla do Senador Henricjue Santillo, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, dO Regimento In
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta de 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discutir e apresentar solu_ções_ para a crise 
.econômico-financeira do país. 

(dependendo de Parecer da Comissão de Economia) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en

cerrada a _sessão. 

( Le~~anta-.se_ a ~essão às 18 h~ras e 55 ~b-pitos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE4-$'84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

o·sR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

A Paraíba, que já ofereceu às letras nacionais roman
cistas da categoria de José Lins da Rêgo e deJosé.Améri
co; jornalista do brilho de Assis Chateaubriand e tribu
nos da elpqílência de Castro Piilto, Alcides Carneiro e 
Félix Araújo, produziu, também, entre outros exroentes 
da literatura brasileira, um pOeta incomparável na temá
tica e inexcedível na singularidade do seu estilo: o grande 
Aug!lsto_dos Anjos, cujo centenário de nascimento seco
memorou este ano, precisamente ~ 20 _de abril _últimQ. 

Não poderia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar 
sem registro nos Anais do Senado da República, efeméri
de de tal significação pata a história da Paraíba e para a 
cultura nacional, fazendo coro a outras tantas comemo
rações que vêm sendo promovidas na Câmara dos Depu
tados, na Assembléia Legislativa do meu eStado, na im
prensa, nas academias de letras e em outras entidades li
terárias e culturais de inúmeras cidades do nosso País. 

Esse ve~dadeiro fenômeno da poesia pátria, ·n-asceu no 
engenho Pau d'Arco, zona rural do atual município do 
Espírito Santo, então integrando o municípiO de Sapé, fi
lho do advogado Alexandre Rodrigues dos Anjos e d. 
Córdula Carvalho Rodrigues dos Anjos .. 

Estimulados pelo pai, intelectual de reconhecido saber 
para a sua época e vivendo no bucolismo da vida de um 
engenho de açucar, todos os varões da família 
dedicaram~se desde cedo à leitura e ao estudo, 
bacheralando-se os seis em Direito. Os biógrafos de Au
gusto dos Anjos, entretanto, ressaltam fatos interessan
tes de sua infânci"a, fazendo-o motivo de admiração e de 
destaque entre seus irmãos: é que, aos quatro arios, ele já 
sabia ler corretamente e antes dos dez, havia devorado 
toda uma edição do dicionário de Caldas Aulete, 

Absorto no compulsar infindável de compêndios na 
rica biblioteca do engenho paterno, Augusto não acom
panhava os irmãos e companheiros nas brincadeiras pró
prias da idade e não raro, esquecia até _de achegar-se à 
mesa para as refeições~ permanecendO horas a fio agarra
dO aos livros numa volúpia inSãciâVel de adquirir e con
solidar vasta cultura. 

Mesmo enfrentando as dificuldades-naturais da ausên
cia de iluminação elétrica: valia-se do carbureto, do que
rosene ou da vela, e avançava noite a dentro, isolado na 
sala da biblioteca, l~ndo não só autores nacionais de to
dos os Gêneros e de quantas matérias encontrasse no 
acervo paterno, mas também clássicos estrangeiros, cujo 
conhecimento e influência havia de revelar nas futuras 
produções poéticas. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte? 
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O s:R. HUM'BERTO LUCENA- COm muitO Prazer. 

._Q Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Humberto Lu
cena, gostaria de, no instante em que V, Ex•, pela Lide
rança do PMDB e, também, pelo Estado da Paraíba, ho
menageia o centenário de nascimento do grande poeta 
Augll'sto dos Anjos, trazer a V. Ex~ a nossa solidarieda
de. AugUsto dos Anjos foi o poeta da nossa geração. Foi 
o homem que rompeu o simbolismo e o parnasianismo 
no Brasi-l, deu à poesiã. brasileira um novo ritmo. Foi o 
precursor da Semana da Arte Moderna, Foi_ um pa-raíb3.~
no deprimido, filho de um engenho decadente, que teve a 
coragem de ir para o Rio de Janeiro e lá enfrentar a vida. 
Produziu e trouxe a lume um só livro "Eu", numa edição 
particular subvencionada pelo seu irmão. Poeta de um só 
IiTio___No entanto imortalizou-se. Foi o homem que teve 
os reHexos da Escola de Direito do Recife, de onde seu 
pai també!ll_ era originário, Um homem que representou 
o- que havi_ã. de mais novo na poesia, porque as fez com a 
participação~ dos conhecin_1entos científiCos 4e então, jâ 
q1,1e ele era um estudioso das Ciências Natuarais._Eu gos
taria de dizer a V, Ex• que as gerações do BraSil destes 
tempos, todas elas conheceram Augusto dos Anjos, e 
muitos são os brasileiros que têm na memória vários dos 
seus poemas que são destaque ria consciência pãéüca e 
na vida literária brasileira. Eu gostaria de me solidarizar 
com _V, Ex~ em nome de todos nós, porque Augusto dos 
Anjos é, sem dúvida alguma, um marco da poesia brasi
leira. Hoje, a cidade de Leopoldina, onde foi professor 
nos últimos quatro meses de vida e onde morreu em con
seqUência de uma convulsão pulmonar, tributa-lhe as 
homenagens a que faz juz. Também o povo paraibano 
eStá promovendo uma semana de homenagens a Augus
to dos Anjos, evento que é acompanhado por todos os 
brasileiros, em reconhecimento ao valor desse pioneiro e 
grande pensador poético do nosso Pais. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• traz uma 
vaiiosfssima contribuição ao discurso que ora faço em 
ho~enagem à memória desse inovidável poeta paraíba
no e brasileiro. 

-o Sr. Mário Maia - Permita-me V~ Ex~ um aparte? 

SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Mário Mala- Nobre Uder Senador Humberto 
Lucena, V r Ex• faz justiça em registrar, nos Anais do Se
nado da República, a comemoração que em todo o Bra
sil se faz hoje do centenário de nascimento de Augusto 
dos Anjos. O poeta, como bem disse o nosso colega Se
nador Passos Pôrto, da nossa geração, homem ensimes
mado, trancado em si mesmo e com a ciência, qu~ revo
lucionou a poesia brasileira, quebrando as amarras do 
gongorismo e do pàrnasianismo, e criando uma poética 
singular, ímpar mesmo, dificil de ser classificada dentro 
dos anais da poesia brasileira. Augusto dos Anjos, na 
sua singularidade, deixou o marco do seu conhecimento 
técnico e científico em versos maravilhosos, versos SOJ?O

ros-~ e a maestriã. de sua pena misturava, co-m uma singu
laridade ímpar as coisas simples, às palavras mais com
plexas das ciências para expressar os seus sentimentos e 
dizer as coisas da natureza humana, quando ele mesmo, 
se -definindo a si mesmo, no prólogo da sua poesia, dizia: 

- Sou um Sombra 
Venho de outras Eras 
Do cosmopolitismo das moneras 
Polipo de recônditas reentrâncias 
Larva do caos telúrico proceao
Do escuridão do cósmico Segredo 
Das substânCtãs de todas as substâncias 

Veja, nobre Líder Humberto Lucena, nestes versos 
maravilhosos, Augusto dos Anjos sintetiza toda a filoso-
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fia da nossa vida, toda a -filOSofia e a eXistência dO ser, a 
nossa evolução ontólogica, desde as sombras do miste-
rioso existir, de onde nós vimos não sabemos, até a subs~ 
tância que adquire a inteligência, quando ele fala da ide

' ia que- muitas vezes, esbarra no mulambo da língua pa
ralítica. O homem, na grandeza do seu pensamento, às 
vezes não· tem as palavras adequadas para traduzir o seu 
pensamento. Numa de suas inúmeras poesias em que ele 
exprime a sua solidão, o seu estado de espírito, e o seu es
tado anatômico, também, pois que, precocemente, fo"i 
atingido pela tísica, disso era consciente ele, solitaria
mente, percorrendo as ruas do Recife, ao atravessar a 
Ponte Buarque de Macedo, dizia: 

"Recife, Ponte Buarque de Macedo 
Eu indo a caminho do .agra 
Assombrado com a minha sombra magra, 
Pensava no destino e tii:Jha medo. 

Lembro-me bem a Ponte era comprida. 
Minha enorme sombra enchia toda a Ponte 
Como uma pele de rinoceronte 
Estendida por toda a minha vida ... ~· 

E ainda mais, nobre Senador, se nós quiséssemos ain
da ir adiante, relembrando e registrando o vate da sua 
terra que tanta influência causou a nossa geraÇão, o nos
so_ espírito, porque não háfo-vem da-nõssã idiióe-_:põi-
que nós ainda somos jovens, pelo menos no espírito -
que não tenha lido algumas páginas de Augusto dos An
jos, quando efe fez aquele soneto que todo-estUdanteco-
nhece, "O Bejjo". -

" ... Toma o fósforo, aceride o teu cigarro. 
O beijo, amigO,· é a véspera do esCairo. 
A mão que afagã 
b a mesma que apedreja. 
Se alguém causa ainda pena a tua mágOã, 
Apedreja essa mão vil que te afaga 
Escarra nessa boca que te beijã." 

Nestes versos e em outros, nobre Senador Humberto 
Lucena, Augusto dos Anjos não queria traduzir um sen
timento superficial, ele queria dizer dC u~~ filosofia prO
funda que a ciência lhe proporcionara e analisar em to
dos os gestos da natureza humana, descrevendo, com pa
lavras científicas, -as fi'ã:q-uezãS-iB.s grandezas da nature
za humana através dos seus versos maravilhosos. Faz 
muito bem V. Ex• em relembrar, para nós todos, neste 
instante, esse nome que tanta influéilcia causou en1 tari
tas gerações, na poética brasileira. Obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu que agradeço a 
V. Ex• que relembra versos inesquecíveis desse imenso 
poeta da dor e do sofrimentO.--

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

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com imenso pra
zer. 

O Sr . .rOrge~ Kalume - V. Ex• fez muito bem li
lembrar, nesta ca-sa; ·a-figura imOrtal de AuguSto dos 
AnjoS, mesmo porque já dizia um PensadOr·, c:iUe os escri
tores e os poetas são filhos de Deus, são os eleitos de 
Deus. Augusto dos Anjos se insere nesse pensamento, 
pela grande obra poética e filosóficã- -por que não dize
mos assim? - qüe deixou a todos nós, tocando a nossa 
alma e a nossa sensibilidade. Portanto, V. Ex• merece 
louvores por essa oportunidade que nos está oferecendo 
de homenagear Augusto dos Anjos com a nossa solida
riedade, o nosso apoio e os nossos aplausos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. 
Ex• 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• me concederia um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador, além do brilhan
te discurso que V. Ex~ está fazendo, em homenagem ao 
seu conterrâneo poeta de saudosa memória, Augusto dos 
Anjos, colegas já o apartearam e chegaram mesmo al
guns, como o nobre Senador Mário Maia, a declamar 
trechos de sonetos escritos por Augusto dos Anjos, poeta 
de rara dimensã0 que, já ao final de sua vida, tornou-se 
um tanto tétrico, talvez porque possuidor daquela mo
léstia ingrata qUe -é a fuberculose pulmonar. Tanto é as
sim, e não foi dito, que o seu único livro, intitUlado, Eu, 
dizem que ele o escreveu num momento de uma hemop
tise, -tanto é que esse título, Eu, vem escrito em encarna
do. Nunca esqueci que li mais Augusto dos Anjos, mes
mo no Recife, quando fazia meu primeiro ano de medici
na, na Capital pernambucana. Ele, talvez -naquele deses
pero, vendo a vida fugir-lhe, a cada hora, a cada dia, fez 
aquele soneto que dizia, no seu primeiro veiso: 

"Torne, Doutor, esta tesoura e corte minha singu
laríssima pessoa 

Que importa a mim que a bicharia roa 
meu podre coração depois da morte'?" 

Por aí, vêem V. Ex•s, meus ilustres colegas, o desespe
ro d'alma daquele grande poeta paraibano. Quero felici
tar V. Ex• Acrescento, também, um episódio quando eu 
ainda estudante de medicina na Bahia. Visitando o Rio 
de Janeiro, fazia-se, na Câmara federal, uma homena
gem ao dia da árvore, 21 de setembro. Coincidentemen
te, me encontrava naquela parte, à esquerda da Presidên
cia, reseFada à imprensa e quando um orador foi à tri
buna, achei que não assentava muito, ele, ao homena
gear a ãrvore, utilizar-se daquela poesia de Augusto dos 
Anjos intitulada "A Árvore da Serra" em que, justamen
te, o machado bronco põe por terra uma árvore. ~ uma 
poesia muito bonita. V. Ex• sabe qu_e Augusto dos Anjos 
tinhã um amor ilícito. O seu pai não gostava disso e lhe 
dizia que essa união era um empecilho à sua vida. Au
iusto d_os_Anjos, então, fez esse sonetQ. "A Árvore da 
Serra", na qual seu pai falava primeiro e, depois, ele res
pondia: 

"Ai árvores, meu filho, não têm alma. 
Esta árvore me serve de empecilho. 
1:: preciso cortá-la, pois,_ meu filho 
Para que eu tenha uma velhice calma." 

Então, ele responde: 

'~Meu pai, por que sua ira não se acalma'? 
Não vês que em tudo existe o mesmo brilho? 
Deus pôs alma nos cedros e nos junquilhos. 
Esta árvore; meu pai, possui minh'alma!" 

Disse e ajoelhou-se, numa rogativa: 

"Não mate a árvore, pai, púi que eu víVã.." 
E quando a árvore, olhando a pátria serra, 
Caiu ãos gOlpes do machado bronco, 
O in.OÇO triste se abraçou com o tronco 

--E- nunc3. maiS se lev-antou da terra!" 

Muito o9rigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, como vêem V. Ex's., esta homenagem 
transforma-se numa manifestação de todo o Senado Fe
deral, numa reverência a Augusto dos Anjos que foi, sem 
dúvida, um dos maiores poetas brasileifos. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Preparado pelo pai, como seus írmàos, aos 16 anos ini

-- era- o curso de humanidades no Liceu Paraíba no, as-
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som brando mesties e colegas pela precisão das respostas 
e amplitude de conhecimentos nas mais variadas discipli
nas. Aos 19 anos, em 1903, ingressa na tradicional Facul
dade. de Direito do Recife, de onde sai bacharel, em 
1907. 

O curso de ciências jurídicas seria quase um-Seguimen
to automátíco da profissão do pai e dos irmãos, pois 
muito pouco havia de advogar. A vida toda, bem curta, é 
verdade, seria: dedicada ao magistério com incursões 
pelo jornalismo. 

Em João Pessoa, no Recife e no Rio de Janeiro, anos 
depois, lecionava particularmente, como forma de_com
plementar os recursos necessários à sustentação própria 
e familiar, dada à insuficiência dos vencimentos quere
cebia pelas sucessivas porém iitterrompidas designações 
para o ensino público. 

Em 1908 é nomeado professor interino de literatura do 
Liceu Paraibano e em 1910, pouco depois do seu casa
mento com -0. Ester Fialho, desavem-se coffi então go
vernador da Paraíba, Dr. João Machado e viaja para o 
Rio de Janeiro em busca de novos horizontes. 

O desentendimento com o governador, segundo Fran
cisco de Assis Barbosa, adveio da negativa de um pleito 
de Augusto que desejava viajar ao Rio, licenciado, a fim 
de publicar o que seria o seu único livro, vez que não via 
cõndições de fazê-lo na Província, onde até a sua sobr_e
Vívêficia estava ficando difícil e sofrida. 

Ademar Vida!, entretanto, alude a uma preterição que 
o poeta sofrera na efetivaçào para a cadeira que ocupava 
interinamente; desprovido de apadrinhamentos, Augus
to seria esquecido em favor de outro professor de maior 
influência político-partidária. 

Avesso à militância política, embora não despreocu
pado- com a estagnação econômica do País e com proble
mas de justiça e de mo rã. I, temas já em voga na sua êpo
ca, Augusto dos Anjos, graças à sua formação doméstic:i" 
e intelectual, de elevados princípios morais, era avesso à 
bajulação, ao servilismo e à solidariedade incondicional 
ao ffiandonismo PõHtico,- uma das marcas características 
da República velha. 

No Rio, mudando de endereço dez vezes num período 
de menos de três anos, tal a insegurança econômico
financeíra em que vivia, o poeta só conseguiria obter, a 
duras penas, interinidades para lecionar Geografia no 
então Ginásio Nacional, hoje Colégio Pedro II e meses 
depois, na Escola Normal. Em ambos os casos, o exercí
cio não foi duradouro, e Augusto tinha que recorrer à 
prática das aulas particulares, quase sempre nas residên
cias dos alunos, atividade que lhe causava canseiras e 
desconforto pela precariedade dos transportes urbanos 
do Rio de Janeiro nas décadas iniciais do século. 

Em julho de 1914, por influência de um parlamentar 
mineiro foi nomeado diretor de um grupo escolar na ci
dade de Leopoldina, cidade na qual faleceu nO -dia 12 de 
novembro desse mesmo ano, com pouco mais de trinta 
anos de idade. 

A causa mortis foi uma violentã pneumonia que, de
corrente de forte gripe, em poucos dias minou as comba
lidas energias do poeta. 

-Aliás, a propósito de sua saúde, dividem-se os seus 
biógrafos. A maioria sustenta que Augusto dos Anjos 
sempre foi-doente, vitima de tuberculose pertinaz provo
cadora de hemoptises amiudadas ao longo de sua exis
tência atribulada, enfermidade que seria, segundo alguns 
crítico a grande responsável por um estado de espírito 
amargo e mordaz, revelado em muitos dos seus poemas. 

Ademar Vida!, no entanto, seu aluno nos prepara
tórios para o Liceu Paraibano, nega com veemência essa 
circunstância. 

O certo, porém, é que Augusto foi sempre caladão, cir
cunspecto, magro e pálido de chamar a atenção a quan
tos o observaram. 
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Versejando praticamente desde a infância, suils pri
meiras composições poéticas apareceram no Jornal "O 
Comércio", effi f9(fl, -folha que se iditava na então Pa
raíba, hoje João Pessoa. 

Jornais e reVistas da capital paraibana principalmerite, 
do Recife, do Rio e de muitas outras cidades brasileiras, 
haveriam de publicar seLLs poemas que sempre causavam 
estranheza pelo inusitado das imagens e do vocabulário. 

Em 1912, po-rém, depois de infrutíferas ten'tativas jun
to a editores os mais diversos, Augusto e o irmão Odilon 
dos Anjos, também poeta como ele, uniram suas econo
mias e sua corage-m -e mD.ndaram imPrirÚir em tiragem li
mitada, a primeira edição dQ "Eu';. 

o livro provocou mais estUPefaçào do qu-e admiração, 
tal a diferança de temática, de linguagem e de estilo, do 
formidável vate paraibano. ---

As primeiras -críticas traziani mais senões do que elo
gios. Ele próprio, em carta de 13 de junho de 1912 ende
reçada à sua mãe com qLLem se correspondia freqUente
mente, assinalou: "o EU tem e.<>candalizado o superfi
cialíssimo m"eiO-íntelectual daqui''. 

O poeta usou a palavra mais apropriada para definir a 
impressão inicial que os seus poemas causavam à maio
ria dos críticos, poetas e outros intelectuais da época: es
cândalo. 

Segunda edição, só sairia oito anos depois, seiS após a 
morte de Augusto, por iniciativa de Órris Soares, intelec
tual paraibano ligadíssimo ao poeta desde a adolescên
cia, seu colega de turma no Liceu e na Faculdade de Di
reito. A coletânea primitiva do "EU", Órrisjuntou uma 
seleção de poemas que coligira. 

Começam, entãO a SUrgir apreciações mais conscientes 
e elogiosas da crítica sobre as poesias de Augusto. Em 
1928, saiu a terceira ediÇãO e a pai-tir daCeliiS-se_sucede
ram num crescendo que jâ se aproxima de 50 edíções, 
tornando Augusto dos Anjos, apesar de um certo precio
sismo do seu linguajar poêtico e do hermetismO e ate in
compreensão de muitas de suas imagens, um dos poetas 
mais lidos, apreciados e declamados do país, certamente 
pela força dos seus versos e pela singularidade que o tor
na praticamente inimitâvel. 

t densa a bibliografia sobre a poesia de Augusto dos 
Anjos. Escritores paraibanos como José AmêilcO---;-Orris 
Soares de Castro e Silva, Lins do Rego, Álvaro de Car
valho, Ademar Vida! e intelectuais de outros Estados 
como Alceu Amoroso Lima, Agripino Grieco, Nelson 
Werneck Sodré, Otto Maria Carpeaux, Francisco de As
sis Barbosa, Gilberto Freife, Antônio Houaiss, M. Ca
valcanti Proença, Álvaro Uns, para só citar alguns atra
vés de artigos para jornais e revistas, conferências, dis
cursos e livros, têm analisado e acentuado a relevância 
significativa da poesia de Augusto dos Anjos no contex
to da literatura brasileira, hoje reconhedao a nível na
cional e por estudiosos estrangeiros da nossa literatura, 
como um dos mais fulgurantes gênios da poesia no idio
ma de Camões, expressando através da rima e da métri
ca, profundos conhecimentos de Filosofia, de Ciências; 
de Literatura, de História, de Geografia, e do vernâculo, 
manipulaÍldo formas e vocâbulos com ousadia e origina
lidade, na assombrosa estruturação melodiosamente 
cantante de seus poemas imortais. 

Para Otto Maria Carpeaux. "Augusto dos Anjos foi o 
mais original e o mais independente poeta mortQ_do_Bra
sil". Para Agripino Grieco- Q."Eü'' ·e um livro imo_ttal. 
São opiniões abalizadas e respeitadaS que -consagram e 
eternizam a obra poética do ilustre parai bano cujo cente
nário de nascimento com justo orgulho o meu Estado co
memora. 

Não poderia encerrar esta homenagem singela ao 
maior poeta do meu Estado, reverenciando-lhe a me
mória, serii incluir no meu pronunciamento e por conse
qifência, nos Anais da Casa, uni dOs seus mais famosos 
poemas. 

DIÁRIO DÕ CONG~El>SO N AC(ONA L (Seção if)~-- -- Maio de 1984 

Não sendo poeta nem crftico literário, enfrentei, Se
nhor Presidente, Senhores Senadores, sérias dificuldades 
para selecionar apenas uma entre as dezenas de magis
trais produções do vate contemporâneo; guiei-me, então, 
pela voz do povo. o poema que encerra as minhas pala
vras é um dos mais reclamados pelos apreciadores do 
poeta, revelador de suas inquietaçõeS existenciais e 
exef!!plo digno da erudição e da beleza dos seus versos. 
Intit-Ula-se ''Vandalismo'; e foi compos(o no Engenho 
Pau d'Arco, quando Augusto- dos AnjÕs eStava no ver
dor dos seus 20 anos. Ei-lo: 

Meu coração tem catedrais imensas, 
Templos de príscas e longínquas datas, 

-- Dllde um nuirie de amor, em serenatas, 
Canta a alelui<J. vi"rginal crenças, 

Na ogiva fúlvida e nas colunatas 
Vertem lustrais irradiação intensas 
Cintilações de lâmpadas spspensas 
E as ametistas e os florões _e_ as pratas. 

Como os velhos templários medievais 
En_trei um dia nessas catedrais 
E nesses templos claros e risonhos ... 

E erguendo os gládios e brandindo as hastas, 
No desespero dos iconoclastas 
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos! 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANT/LLO NA SESSAO DE 8-5-84 
E QUE. ENTREGUE À REVISA O DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
n_uncia· o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Vou falar ainda da· espçrança, Porque voU falar de 
Brasília. Uma nova capital para o País foi sonho mais 
que secular de todo o poVo brasileiro. Sonho de fazer o 
progresso trilhar as mesmas picadas dos bandeirantes há 
quase trezentos anos antes, voltando as costas ao mar e 
interiorizando-se pela Pátria-continente. Son&ci-inarilvi: 
ih(iso aca1elli.ado pelos inconfidentes, de fazê-Ia instru: 
mental da edificação de uma sociedade solídária e justa. 
Sonho do Patriarca José Bonifácio, já na antevísãO dos 
passos para a construção de uma grande nação. 

Para criâ-la, Sr. Presidente, nos altiplanos do Brasil
Central, nas altas planuras de horizonte l'!-ZUI sem fim 
transformar a esperança em fê e esta em ação, era preciso 
alguém que fosse bastante romântico e tivesse algo de vi
sionário. 

Foi em Jataí, no sudoeste do meu Estado, no comícjo 
de abertura de sua campanha presidencial, que Juscelino 
Kubtschek de Oliveira prâmeteu Brasília aos brasileiros. 
Já feito Presidente pela vontade direta do povo foi em-
Anápolís, minha terra que deu o primeiro passo para fa
zer do sonho realidade de -verde e c_oncreto. O Sonho se
cular fez-se cruzeiro no quadrilátero de terra bendita de
sapropriada a Goiás; ele, como- o BraSif-quas_e_ fnteiro, -
todo mudancista, cruz riscada sobre as planuras do cer· 
rado como a indicar aos caminheiros o caminho da liber
dade e da nova civilizaçao. E se do Gênio de" Lélcio Costa 
e de Oscar Niemayer surgiram seu plano urb<~nfstico re
volucionário e grandioso e seus traços arquítetônicos 
maravilhosos, foi, na verdade, da inc\Jmum coragem e 
tenacidade dos trabalhadores brasileiros, dos candangos, 
bandeirantes d'agora, do trabalho duro de dezenas de 
milhares de mjneiros, de goianos, de nordestinos, de ca
rioC'as, de paulistas, gente de todos os quadrantes da Pá· 
tria, busca da capital da esperança, que do cerrado resse
quido do Planalto Ceritral se ergueu Brasília. 

Quando se germinava, Sr. Presidente, o sol}ho se fa
zendo ];rama e-concreto, nas primeiras estacas plantadas, 

nos primeiros sukos que m~os firmt:S-abriram, muita 
coisa dela se disse e se escrev~u. atê_que as tábuas e as vi· 
gas de pinho paranaense transportavam-se por avião e 
que não poucas riquezas pouco lícitas se fizeram. Dela se 
disse mais: gastos excessivos à custa de grandes emissões 
de papel-moeda, seriam a causa maior da exacerbação 
inflacionária, mecanismo pelo qual as classes dominan
tes, como sempre, faziam recair o_s elevados custos sobre 
os ombros calejados da população brasileira c_omo um 
todo, especialmente da massa trabalhadora assalariada. 
Mas era o sonho fazendo-se realidade, de um Brasil_ mais 
igualitário e mais justo, descentralizando o desenvolvi
mento econômico pela ocupação racional do Centro
Oeste, indispensável plataforma para fazer, no futuro, da 
Amazônia, o que ela pode ser e será, fonte inesgotável de 
riquezas para esse Brasil e para o mundo. E fez-se 
Brasílía, a capital da esperança. Passados 10 a 15 anos 
desde a sua fundação, dela o que mais se ouvia era que se 
tratava de uma cidade sem esquinas, cidade dos equívo
cos, fria e desumana, sem pontos de encontro, sem elos 
sociais de ligação, cidade-separação, jamais cidade
união. Mal sabiam tratar-se apenas do Plano Piloto, jâ 
então concentração humana minoritária no quadrilátero 
do Distrito Federal, porque núcleos populacionais guar
dando entre si enormes elos já se faziam no altiplano, nas 
c-id-ades periféricas, o Brasil real construido em Taguatin
ga, em Ceilândia, em SObradinho, no Guarâ, no Gama e 
em inúme;as favelas oriundas de invasões da gente brasi
leira. Este Brasil da realidade .ê esmagadoramente maior 
que o Brasil dos sonhos. Era cidade-criança, bebê ainda, 
ensai8.ndo os primeiros passos da cidade-futuro e dife
rente, diferente de todas as demais cidades brasileiras. 

A verdade é que agora começa a tomar"corpo um sen
so de comunidade com interesses comuns e próprios, lu
tando por problemas locais. ta cidade' fazendo-se cida
de. A luta pela justa representação política do Distrito 
Ferederal no Congresso Nacional e pela eleição de uma 
Assembléia Legislativa, bem como de governos locais, é 
um exemplo dessa consciência política de comunidade 
que se faz presente já, em BrasHia. 

Tambêm é exemplo disso a luta pelo desenvolvimento 
pela busca da vocação económica dessa região. Mais que 
tudo, no entanto, marcou esse traço de senso de comuni
dade a resistência âs chamadas medidas de emergência 
decretadas pelo Presidente Figueiredo, por ocasião da 
votação da emenda das diretas já. 

O buzinaço de_ Brasília, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
marcou a sua independência como comunidade com 
consciência política própria. Foi como se toda a sua po
pulação entoasse o grito uníssono de independência, de 
autonomia. Sua resitência comum fez-se marca de sua 
condição de comunidade com interesses e ambições pró
prias. 

O secular sonho brasileiro de transferência da capital 
de_S(:U País Se~pre se deveu à aspiração de interiorização 
do desenvolvimento econômico. Era preciso abandonar 
o litoral, sobretudo o eixo Rio·São Paulo. Brasília se fez 
para ser também o pólo indutor do desenvolvimento do 
ce-ritro-O~t; brasileiro, especialmente de sua região 
geo-econômica. Em principio é inegável o influxo de de
seqvolvimento pro_pi_ciado pela construção de Brasília 
neste Planalto Central. Sobretudo, a rede viâria Se desen
volveu eX1raordinariamente._ Goiás, por exemplo, veio 
conhecer a pavimentação asfáltica com a presença de_ 
Brasília LAs ligações de São Paulo, do Rio de Janeiro, de 
Belo Horizonte à Capital da República acabaram forço
samente_tendo que passar pelo interior de Goiás. Por ou
tro lado, a Belém-Brasília partindo de Anápolis e cortan
do Goiás longitudinafmente de sul a norte marcou pro

_fundamente_a economia do norte do País. Posteriormen
te, a sua _ _pavimentação, a partir de 1970, fez povoar o 
norte de Goiás, criando pólos importantes para o seu de
senvolvimento, com as cidades de Uruaçu, Porangatu, 
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Gurupi;- AI-aguafnã-e tailüiS õutraS. Eril sua fase inicial, ê 
inegável o benefício de BiaSltia pai-a o interior br3.-sileiro, 
portanto. Pouco, no entanto, para o sonho de milhões. 

Com o passar do -tt!ni.p-o; a ãtfaçãO-de" migrarites de toM 
dos os quadrahtes do País em época de desenvolvimento 
concentrador e centralizador, privilegiador das concen
trações de riqueza nos planos regional e social, Brasília 
constituiu-se em fonte de problemas para o seu encontro 
e para toda a sua região de influência. Levas e mais levas 
de migrantes paupérrimOs, procilfãvam-mi~- Chegando 
aos limites do Distrito Federal, passaram a enfrentar a 
repressão, as dificuldades sempre maiores de famílias 
pobres localizaram-se no seu interior. Obedecendo à lei 
do menor esforço, encaminhavam-se para os municípios 
goianos mais próxirrlOS de Brasília. Estes, ·aos poucos, 
transformando-se em dormitórios do Distrito Federal. 
Cidades superpovoadas de famílias pobres, desemprega
dos e causando incontáveiS problemas sociais, como soe 
acontecer com Luziânia, Formosa, Planaltina, Santo 
Antônio do Descoberto, etc. 

Brasília, sonho de concreto e verde, tinto de amarelo 
na espetacular campanha' das eleições .. "Diretas Já", 
amarelo - exigência, amarelo -aspiração, amarelo -
vida do Brasil, Brasília passou a ser a bomba de sucção 
sobre seu entorno, Passou a ser Como limitada por 
membrana de permeabiHdade seletiva que, em fluxo en
dosmótico, sugasse tOdos os recursos financeiros e hu
manos da periferia. 

Cidades como Anápolis, Luziânia, Formosa e tantas 
outras, em Goiás, Unaf, em Minas Gerais, 
superpovoaram-se e s.e enfraqueceram econômico e so-
cíalmente. -

t: preciso co-nvir que o eixo urbano Brasília- Anápo
lis- Goiânia coiita, hoje, já com quase quatro mílhõcis 
de pessoas. Não demora e será 39 maior agromerado hu
mano do_ Pais, Por isso mesmo, precisa de tratamento es
pecial que lhe permita proteger a Capital do País, cidade 
construída e mantida com o esforço de todos os brasilei
ros para abrigar instituições e serviços comuns a todos os 
Estados da União. 

Entre outros motivos, transferiu-se a Capital do País 
porque sempre se corria o risco de estabelecerem-se pres
sões de carãter local sobre os_ centros decisórios nacio
nais. Não poucas vezes, a população do Rio de Janeiro 
pressionou o Governo,Federal. O Brasil é um País de in
teresses muito diversificados para dar-se a esse luxo. e 
natural, por conseguinte, que se procure evitar que 
Brasília se transforme em uma megalópole a forçar-nos, 
a nós to_dos brasileiros, fin!!ni::iarmos ou{ra transferência 
de nossa Capital, daqui a alguns anos, para outro ponto 
do interior brasileiro, a Amazônia, por exeniplo, 

Sabe-se que o Distrito" Federal, ao contrário das de
mais unidades da Federação, conta com inúmeras vanta-
gens ,para o seu desenvolvimento económico, político e 
soCial, tais como: 

)9 Seu orçamento é priVilegiado, com polpudas trans
ferências instituc1onãis da União, o que não acontece 
com os demais Estados; cerca de 50% de seu orçamento é 
constitUído por essas transferências; o QUe significa to
dos os brasileiros ajudando a manter a sofisticação de 
sua Capital da República; 

2.,.. Nele foi iní."plantada uma infra~e5trufUra--urbana, 
rural e viáría extremariletlle-opulenta em termos de Bra
sil, às custas de todo o povo brasileiro. O mesmo se pode 
dizer dos serviços sociãlS; 

J9 No seu hinterland, foi feito um esforço para superar 
a dependência do Distrito Federal em termos de abaste
cimento agrícola, Este foi tão bem sucedido que se tor
nou exemplo para outros projetas ·nacionais_; tudo nova
mente à custa de todo o povo brasileiro; 

49 A estrutura financeira- do Distrito F~deral 

assegura-lhe fortíssimos recursos fiilanCeirciS; 
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59 A -estrutura tecno-burocrática das institUições de 
governo local do Oistrito Federal é de boa qualidade, -
custando, por conseguinte, também elevados recursos de 
todo o povo brasileiro; 

69 Sua renda per capita média é a maior do País, in
oomparavelment~ maior .do que a de Goiás, seu vlzinhtt, 
e a de Minas Gerais, também seu vizinho, 

Por todos esses motivos e porque Brasília precisa ser 
verdadeiramente o pólo indutor do desenvolvimento de 
sua Região geoeconômica e do Centro-Oeste brasileiro, e 
sobretudo por isso, ela

1 
foi criada com grande sacrifício 

de todos os brasileiros, é que se torna necessário 
aprofundar-se sobre sua industrailizãção, no momento. 

Fazer-se sede de indústrias a exigirem mão-de-obra ul
traqualificada como, por exemplo, a indústria eletroele
trdnica e a indústria de inforinãtica, tudo bem. Afinal, 
sua concentração de rendas permite-lhe essa preparação 
de mão-de-obra ultraqualificada e de reduzidas pro
porções. 

No entanto, quanto à agroindústria, em geral com ele
vado fndice c:le poluição, não se crê que o Distrito Fede
r!J.l deva sediá-las. Mas impc~lftante que isso seria 
estabelecer-se plano de desenvolvimento agrícola e 
agro industrial de seu entorno, como Anã polis, Luziânia, 
Plailaltina, Cristalina, Formosa, em GOiás e UnaL, em 
Minas Gerais, como 'barreira de proteção ao próprio 
Distrito Federal. 

Agora' mesmo fala~se em construir-se uma grande uni
dadC Cfe irãilSfufryli-ÇãO de sÕja no Distrito Federal. Gru
pos económicos inescrupulosos e imprevidentes, quase 
sinlpre, luültn entre Si, Com Unhas e dentes, para 
arJfbpriai'eril~Se-dessa iniciativa. É de causar estranheza 
qUe haja essa disputa muito grande pela oportunidade d~ 
se construir uma unidade industrial neste Brasil de reces
são indus~rial.- Mas, estã ocorrendo esse fato aqUi no 
Di~trito Federal, no momento. Pergunto: por quê? Por 
clue a iniciativa é altamente rentável em condições nor
m?is? Não. Nada disso, Srs, Senadores. Na verdade, lu
tam com unhas e dentes para abocanharem recursos da 
ordem 3,5 bilhões de cruzeiros que o Governo do Distri
to Federal, via Banco Regional de Brasflia, e o BNDES 
lhes colocarão à disposição, Pergunto: de que forma? 
Com que juros? Pois muito bem, Srs. Senadores: a juros 
e cOfieÇãõ-ffiOJletária que somados anualmente-montam 
à apenas 36%: Recursos dados gratuitamente, com in
flação anual superior a 200%. Recursos do ptlvo que se
iãO ã:Jocados gi-atuitamerite a grupos particUlares que es.: 
tão, de forma frenética, lutando entre si para abocanhá
los, desde que mcitlterri Uma unidade industrial nos limi
tes do OiStrito Federal. Desta forma, les-iva aos interes
ses nacionais, aoS interesses do povo brasileiro, esses 
mesmos grupos económicos Pretendem transformar 
Brasília aPenas em mais um pólo industrial do País, À 
base do capitalismo de be-nesses, Sr. PTesiáeOte, Si's. se
nadores, do rejeitado, do repudiado pela população in
teira. capitalismo de benesses que começou a inaugurar~ 
se neste País já em 1964. 

A esses grupos não importa que Brasília ·não tenha 
sido construtda para isto e que ela tenha custado o sa
.crifício __ enorme de uma Nação inteira para sef apenas 
mais uma unidade, mais uma pequena unidade da Fede
ração brasileira a competir com os demais_ Estados. Não, 
não querem saber disto. Na verdade, não querem saber 
se Brasília foi criada para outra coisa, para abrigar as 
instituições verdadeiramente nacionais, de sorte a que 
eSte País pudesse ter a esperança de ver o seu desenvolvi~ 
menta interiorizado, o seu desenvolvimento econômico 
descentralizado, o seu desenvolvimento económico 
escapando-se das garras do litoral, sobretudo do eixo 
Rio-São Paulo. 

Pois a este Senado, como instância legisladora e fisca
lizadora para o Distrito Federal, até que a sua população 
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conqUiste a sua Assembléia Legislativa própria, cabe to-_ 
mar postção em nome do País como um todo, a respeito 
dessa questão. 

Na verdade, pretendem. comprometer também a quali
daPe de vida dos_ brasilienses. Brasília nos custa os olhos 
da cara para ser apenas mais uma unidade da Federação 
a competir com os demais Estados. Muito mais que isto, 
precisa ser a concretização do sonho secular dos brasilei
ros, o de interiorizar o desenvolvimento econômlco e de 
construir uma sociedade solidária e justa_, 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, idéias existem, no senti
do de resolver-se, de forma instituCional, este problema, 
de fazer com que os limites do Distrito Federal deixem 
de ser barreiras para que o seu contorno se desenvolva. 
Propostas existem. É verdade que cabe a este Senado 
discuti-las. Este é o fórum constitucional para deliberar 
sobre o Distrito Federal e este Senado precisa tomar co
nhecimento do que está acontecendo, no momento, à sua 
revelia. 

QuerO deixar bem claro que considero o Governador 
do DistritO Federal. S. Ex~ o Sr, JOsé Ornellas, um ho~ 
mem sério e responsável, um administrador extrema
mente honesto. b. preciso que S,_ Ex•, também, tome 
consciência -desses fatos. S. Ex• os conhece, mas é preciso 
que deles S. Fx• tome; -consciência, dos riscos de se im
plantar, aqui, no altiplano, nos limites do Distrito Fede
ral, um novo ciclo de desenvolvimento artificialmente 
criado às custas do restante do País e transfOI'mando-se o 
DF apenas em mais uma cidade industrial, provocando 
maioreS problemas sociais na sua periferia. 

O Sr. Mário Mala-- Permita-me V, Ex• um aparte? 

O Sr. MUton Cabral-Permite-me V. Ex• um aparte? 

~O sR; HENRIQUE SANTILLO - Antes de conce
der o aparte a V, Ex•, ouvirei, pela ordem, com imenso 
prazer, O ap:ã.rte do nOI:ire Senador ·Mãrio Maia. 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Henrique San
tillo, V. Ex.-', ao defender Brasflia, nos oferece um verda
deiro_ hino, senão uma poesia em prosa, cantando a sua 
beleza e dizendo das suas necessidades. Realmente, esta
va consciente de corresponder à vontade ansiosa do 
povo brasileiro o saudoso e inesquecível Presidente Jus
celino K ubitschek, quando teve a feliz inspiração de fun
dar Brasília. Como um bom médico que era esse ilustre e 
inesquedvel brasileiro, antes que o Dr. Barnard, na Ãfd
ca do Sul, fizesse o primeiro transplante cardfaco de or
ganismo humano para organismo humano, o Presidente 
Juscelino Kubitschek preocupou~se em fazer o trans
plante do coração do Brasil, da periferia do Oceano 
Atlântico para a sua verdadeira posição anatômica, que 
é a que ocupa hoje Brasíliã., aqui no quadrilátero do Dis
trito Federal. Portanto, nobre Senador Henrique San~ 
tillo, filho do Goiás Como ê V. Ex•, não querendo me
nosprezar outros companheiros, não haveria melhor pes
soa, neste instante de turbulências e dúvidas em que nos 
encontramos, com os horizontes nublados, não haveria 
melhor pessoa do que V. Ex• para tecer essa ode a 
Brasília, oferecê-la a Brasília, e nos chamar a atenção 
para os graves problemas que essa jovem cidade de ape
nas 24 anos está a apresentar. Congratulo-me com V. 
Ex• Aliás, já ao- iniciar nosso ffiaildato_ nesta Casa, preo
cupado com a maturidade da população que habita estas 
paragens centrais de nosso território nacional, nós, 
juntando-nos a Quttas iniciativas de ilustres companhei
ros aqui no Senado da República e na Câmara Federal, 
nQS apressamos em apresentar uma emenda à Consti~ 
tuição dando autÕnorilia ao-Distrito Federal, a Brasília, 
propondo que o seu Governador fosse eleito pelo voto li
vre, direto, secreto do povo que habita essa jovem cida
de. Capital dà nossa República, bem como se criasse a 
representação, em níveli de Assembléia Legislativa, e a 
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representação nas duas Casas do Congresso Nacional, 
na Câmara Federal e no Senado da República. Portanto, 
as minhas congratulações ao discurso~poema de V. Ex• e 
a minha solidariedade à exposição que V. Ex• faz com o 
maior brilhantismo, nesta tarde, nesta Casa. MuitO obri
gado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~. Agradeço-lhe, 
eminente Senador Mário Maia, e comungo com V. Ex• a 
mesma aspiração de ver um dia, não muito distante, a 
população brasiliense podendo conquistar seu direito de 
cidadania, com o direito de votar, elegendo o seu gover
no próprio, elegendo representantes à Câmara dos De
putados e aó Senado Federal. Também participo desse 
mesmo desejo, estou certo de que o Congresso Na_cio
nal, desta feita, há de aprovar uma das emendas constiM 
tucionais que estão aí tfãmitandõ, d3.ndo aos brasilienses 
o direito da cidadania. Noutras ocasiões, o Congresso 
não fez -o inesrriO. Eu mesmo, em 1979, fui autor também 
de uma emenda constitucional, juntamente com o ilustre 
Deputado Aldo Fagundes, propondo _o _direito de-cida
dania aos brasilienses, o direito de votar, de eleger os 
seus representantes para o Senado_ Federal e para a Câ
mara dos Deputados. Mas infelizmente, não consegui
mos a sua aprovação, naquela ocasião. E, nessa época o 
quorum não era de dois terços ainda, Senador M ârio 
Maia, era de maioria absoluta, mas, como a ARENA, 
então, detinha a maioria absoluta da Câmara e do Sena
do, ela houve por bem não conceder esse direito aos bra
silienses. Ouço o eminente Senador Milton Cãbrat 

O Sr. MUton Cabral - Meu caro Senador Henrique 
Santillo, V. Ex~ aborda dois aspectos bem distintos, com 
relação a esse debate sobre Brasília. Primeiro, o aspecto 
político, da representação política de Brasília. Na reali
dade, eu tenhO, pessoalmente, sérias dúvidas à concessão 
dessa representação. 1:: um assunto que estou estudando, 
ainda não me fixei a respeito dele. Agora, com relação ao 
desenvolvimento industrial de Brasília, eu considero isso 
uma das maiores asneiras já imaginadas, que tenho, vez 
por outra, lido na imprensa desta Capital. Isso conflita, 
seriamente, com os objetivos que levaram a ciiação de 
Brasília, todo aquele fundamento, tudo que se pensou a 
respeito da necessidade da criação de Brasília. E, na rea
lidade, hoje, sem mesmo· esse desenvolvimento iildus
trial, nós já estamos assistindo à inchação da Capit~l, 
Coní uma expressivã. populaçãO margirial atraída por esse 
círculo vicioso que se estabeleceu nas Capitais brasilei
ras, ao se aumentarem os atrativos dessas cidades. En
tão, quanto mais atrativos, mais gente vem -para ·a· Capi
tal, e assim vamos num círculo vicioso que não sabemos 
quando vai terminar. Inclusive, a política habitacfonal 
tem muito a ver com isso, porque, na realidade, n6s de
veríamos criar pólos de desenvolvimento que functona
iiam como barreiras, no interior. A política habitacional 
tem que ser descentralizada ao máximo; o desenvolvi
mento -industrial, idem. Um dos erros que se cometeu no 
Brasil foi a cifàção dos distritos industriais. Essa é outra 
questão que mereceria um debate longo aqui no Senado. 
Mas o fato é que, no caso de Brasí1ia, há necessídade de 
se planejar o desenvolvimento urbano, para que a cidade 
não vire um caoS. Que es:s!nruestão do desenvolvimento 
industrial seja realmente tratada, mas não em Brasma, e 
sim nà área- geOeconômica, no Estado de Goiás, em Mi-
11ª~- G_~_~ais_,_ n~~- p_t9)!:lffii9_?4<?S_qo _[?_is_t_ritQ_ F:~d~_t_a_L_ v_~-~-~~ 
tem toda razão em seus argumentos, estou ao seu lado 
nesse ponto. Eu-acho que não deve merecer apoio- do Se~ 
nado qualquer iniciativa que venha agravar o problema 
do desenvolvimento urbano de Brasília, sobretuto com 
apelo ao desenvolvimento industrial, o que é um absur
do, concluo, repetindo, isto conflita com tudo aquilo que 
justificou a criãção desta Capital. Era este I? a parte que 
eu queria colocar no seu discurso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -O seu aparte é ex
tremamente importante para o meu modesto discurso, 
eminente Senador Milton Cabral. Estou aqui_; ao lado de 
V. Ex•, verberando contra esta idéia, contra esta iniciati
va. Pior ainda, eminente Senador Milton Cabral, é que 
ela deverá dar-se a continuarem as coisas como estão, 
deverâ dar-se com o estímulo do Governo Federal e do 
Governo do Distrito Federal. E estímulo altamente com
pensador porque serão cerca de três é meio bilhões de 
cruzeiros para uma unidade industrial, a juros altamente 
negativos, a juros altamente subsidiados. Ou, então, reM 
cursos aplicados em forma de ações, o que quer dizer: re
cursos a custo zero. São estímulos que os demais Estados 
não têm, neste Brasil de recessão industrial. 

Eu gos.taria de infornüir a-o Senado que esta região do 
País, a região geoeconõmica de ~lnisíliã. .deverá j:!rodiiZir, 
neste an~. cerca de 500 mil toneladas de soja, no~- Esta
dos de Goiâs e Minas Gerais. D~sas SOÕ inil toneladas 
de soja apenas cerca de 26 mil serão produzidas no inte
rior do DlS-irito Federal. O restante, em Goiás e Minas 
Gerais. 

Por outr9 lado, nós estamos aí a pregar, insis(enteM 
mente, que o motivo principal da construção de Brasília, 
o motjvo pelo qual a população brasileira submeteuMse 
ao sacrifício de constrUir BfaSIHa, e todo o_ Brasil pagOu 
por ela com enorme sacrificio, foi o de ela Ser um pólo 
indutor da interiorização do desenvolvimento brasileiro, 
da descentralização do desenvolvimento braSileiro. Cla~ 
ro que dizendo isto, trazendo ao coithecirriento do Sena
do este assunto, que eu reputo muito importante, e aqui 
é o forum para isto, eu não estou negando, é claro, aos 
brasilienses, o direito de lutar· por sua caracterização 
como comunidade, como conjunto de pessoas e de 
famílias com interesses comuns. Não estou negando, ja
mais, o direito aos brasilienses de lutarem por melhores 
dias e por seu desenvolvimento; ao contrário, é preciso 
que essa luta dos brasilienses, essa luta popular seja esti
mulada, e que se estreitem os laços dessa unidade brasi
liense. Primeiro, a meu ver, pela conquista do direito à 
cidadania de todos esses brasileiros; pelo direito de vo
tar; segundo, reconhecendo-lhes o direito de buscar o de
senvolvimento próprio, é claro. Hâ, no entanto, que se 
harmonizar essa justa aspiraÇão com os interesses do 
País, os interesses gi!rais -da Nação. Eis por que parece 
importar! te que se constitua: uin Conselho próprio de ad
ministração das questões atinentes a toda esta região 
geo-econômica de Brasília, composto por represeiltantes 
dos Estados de Goiâs e de Minas Gerais, e do próprio 
Governo do Distrito Federal, bem como da União e das 
municipalidades diretarriCnte -e-iiV_O!Vidas. É claro que é 
um a proposta passível de discussões, mas o certo é que o 
Senado Federal, instituição legislativa do nF até que sua 
população conquiste sua própria instituição, precisa to
mar conhecimento desses fatos e _discuti~los, 

posicionando-se diante deles. 

Por isso mesmo, pOr minha solicitação, a Comissão do 
Distrito Fe~:ral, presidida pelo ilustre Senador Alexan
dre Costa, deverá reunir-se oportunamente para esse im
portante debate, a nível de Comissão. O tema central 
precisará ser: Brasília, pólo indutor do desenvolvimento 
do .Centro-Oeste brasileiro e fator de interioiízãÇãO do 
progresso. 

Estes motivos, Sr. Presidente, trazemMmê à tribuna no 
dia de hoje, na certeza de que os Srs. Senadores, na certe
za de que os membros do Senado Federal, tomando coM 
nhecimento do que acabo de dizer, tomem posição ten
dente a defender, acima de tudo, os interesses verdadei
ramente nacionais. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU
RILO BADARO NA SESSÃO DE 8-5-84 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. !'ara dís
Cussão.) - Sr, Presidente, Srs. "Senadores: 

Aproveito a oportunidadê da discussão do Projeto do 
Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição 
de importar alho, para tecer breves considerações sobre 
a mensagem enviada pelo Serihor Presidente da Repúbli
~a_,_ ql!:e estabelece o Estatuto da Microempresa n~ Pa)s. 

Sr. Presidente, esta é uma mensagem destiriada a proM 
vocar as mais intensas repercussões na vida ec-onômica 
do nosso Piifs. É possível que em meio à algarâvia, susci· 
tãda pela discussão pOlítica, passe esse tenli:i'"completa
mente despercebido da opinião brasileira. Entretanto, 
aqui está um projeto que em minha opinião e sem qual
quer exãgeio'tem a mesma importância que teve a imM 
plantação de Volta Redonda, no Governo Vargas, para 
o-desabrochar do programa de industrialização doBra
sil; terá a impmtância que teve no Governo Dutra a 
construção da Usina Hidrelétrica do São Francisco, pri
meiro-grande empreendimento do GoVerno, no sentido 
de criar as· chamadas pré--condições econômicas para a 
industrialização do Nordeste e, mais tarde, a interligação 
do sistema Norte-Sul de eletricidade, que hoje cobre o 
Brasil. Tenho para mim que a mensagem ora enviada 
pelo Senhor Presidente da República está ao mesmo 
nível de importância que teve para o Brasil, na década de 
50, a indústria automobilística implantada no Governo 
Kubitschek, indústria essa que responde pelo grande sur
to industrial de São Paulo, pela geração de empregos e, 
sobretudo, pelo salutar efeito multiplicador na economia 
brasileira: 

Finalmente, tenho em conta que o projeto que estabe
lece as regras que libertam a microempresa brasileira 
das peias da burocracia e aliviam dela a enorme carga 
fiscal, significa historicamente o mesmo que significou a 
Reforma Tributária ao tempo do Presidente Castello 
Branco, espécie de carta de alforria dos municípios e dos 
Estados brasileiros. 

O Sr. Henrique Santillo - Permite V. Ex• _um aparte'? 

O SR. MURIW. BADARO - Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santlllo- Apenas, eminente Senador 
Murilo Badaró, para dizer-lhe que da mesma forma 
como V. Ex-' diz ser o projeto do Governo um projet'ó 
importante para o Brasi!, para o desenvolvimento brasiM 
leiro, para a desconcentração do desenvolvimento brasiM 
leiro, sobr_etudo, da mesma forma também penSa .o Parti

_d_Q __ a. __ .que pertenço, o PMDB. Esteja certo de que o 
PMDB,juntamente com os demais Partidos, estou certo, 
inclusive o de V. Ex•, fará com qu-e ·este projeto tei].ha 
tramitação rápida no Congresso Nacional para que seja 
aprovado. 

Q SR. MURJLO _BADARO - Não esperava outra 
coisa de V. Ex•, nobre Senador Henrique Santillo, sem
pre tão atento aos problemas de interesse nacional. 

Sr. Presidente, apenas para efeito de registrar conceiM 
tos sobre a importância dessa mensagem, direi que a mi
croempresa brasileira de hâ muito estâ submetida a um 
P!'9g_e~~() _d_e <1niquilam~nto. De Uilliado, a_grande, ocde
rosa e tentacular empresa estatal, gozand~ de todas as 
facilidades e usufruindo de uma legislação casuística des
tinada a favorecer~lhe os passos e abrirMlhe caminhos; de 
outro, a poderosa empresa multinacional, a esta agrega
do? os grandes conglomerados financeiros que são os beM 
neficiários do sistema e_conômico brasileiro. Além de 
tudo isto, toda uma sorte de entraves de natureza buro
crática, uma vasta série de medidas de natureza fiscalisM 
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ta, o braço innexível do burocrata brasileiro, apertando 
as tenazes que estão asfiXiandn a micro e a média empre~ 
sa brasile"iras, faZendo com que sobre elas recaiam grava
m~ que, praticamente, a condenam ao desaparecimento 
e ao sacrifício total. 

Nunca é demais assinalar - e a Mensagem Presiden
cial flZ especial menção a isto- que no sistema de livre 
empresa não se pode prescindir da micro-empresa, eis que 
ela é a_ verdadeira matriz do sistema. E mais: a partic
pação desse pequenino núcleo empresarial, no quadro. 
amplo e diversificado do desenvolvimento econômico, é 
de fundamental importância, não só como elemento ge~ 
radar de riqueza, na produção de insumos b.âsicos, e 
também funcionando ao reverso, como consumidora de 
produtos da indóstria de porte maior. A microempresa 
responde no Brasil, hoje, por mais de vinte milhões de 
empregos diretos, sendo praticamente responsável por 
mais da metade da força de trabalho existente. 

Ora,- St. Presidente, nada se fez até então para desobs
truir os caminhos, a fim de permitir que este tipo de ati-
vidade quase artesanal encontrasse terreno propício a 
que vicejasse, e--com isto criasse mais riquezas para a 
Nação. 

O Programa Brasileiro de Desburocratização estabele
ceu, de forma tímida __ ê_ verdade, algumas normas que, de 
certa maneira, representaram um grande alívio para as 
empresas que são definidas como tal. Agora o Presidente 
João Figueiredo, em mensagem de notâvel importância 
política, social e econômica, estabelece novas regras mais 
explicitas e claras que permitem à microeri1presa sua de
finitiva consolidação e, principalmente, oferece a ela estí
mulos para continuar prosperando e_ com isto eliminan
do em momento de recessão ~dificuldades, os pontos de 
estrangulamento, principalmente na área da geração de 
empregos. 

A medida, Sr. Presidente, é claro, ainda padece de re
visões por esta Casa, que vai enriquecê-la com a sua con
tribuição, e dentre essas medidas_ que certamente serão 
objeto de uma atenção mais adequada do Congresso Na
cional, eu quero chamar a atenção da Casa para o 
problema do Imposto Sobre Serviços e do Imposto de 
Circulação de Mercadorias que são retirados dos mu
nicípios e dos Estados~ Retira-se a incidência do ISS, na 
área municiPal, e a incidência do ICM e de outros tribu
tos, na área estadual. 

Sr. Presidente, é importante que se dê ao_mu_ni__cipío al
guma forma de compensação. Vou citar, por exemplo, 
um caso lQcalizado em Minas Gerais para que esta Casa 
dimensione bem o que significaria medida como essa: a 
cidade_ de Juiz de Fora, que durante longos anos e ainda 
hoje, possui o título d~ "Manchester Mineira", exala
mente pelo grande número de pequenas, mêdias e mi
croempresas tem sua vida econômica-social gravitando 
em torno delas. Contribuem todas com parcela extraor
dinâria de recursos ao Municfpio atrãvês do_ ImpoSto 
Sobre ServiçOs. Ora, de um momento para outro, retirar 
dos municípios essa: pequena reserva, esses pequenos re
cursos advindes da tributação local sobre serviços muni~ 
cipais, vai representar uma sangria nosjâ minguados co
fres das municipalidades. b indispensãvel que nesse pro
jeto nós encontremos um mecaniSmg corretivo da elimi
nação do tributo, fundamental para dar suporte à 
avançada e à prosperidade da microempresa. Não se 
pode deixar os municípios sem qualquer espécie de re
cursos nesta ãrea. Pergunto eu: Por que o_ Governo, por 
exemplo, não resolve de vez o problema do Imposto Ú
nico sobre Minerais? Hã algumas dezenas, ou talvez cen
tenas, e quem sabe milhares de municípios brasileiros 
que vêem as suas reservas s.endo retiradas das entranhas 
da terra sem receberem em contrapartida o mínimO doS
recursos ou pelo menos recursos correspondentes às ri
quezas que fluem das suas jazidas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

As tentativas feitas até agora todas se frustraram, eis 
que o Governo é mUito cioso de suas prerrogativas cen
tralizadoras e, normalmente, fica Com a maior parte des• 
ses tributos. Seria o momento de se fazer a co~pensação 
aos municípios daquelas receitas que vão perder através 
da eliminação do Imposto Sobre Serviços por parte do 
projeto que cria especiais regras para o fortalecimento da 
microempresa brasileira. 

Com relação aos estados, também eles sofreram com a 
eliminação de parte do ICM que incidia sobre essas pe
quenas empresas . 

O _SR. PREsiDENTE (Moacyr baUa. Fazerido spaf- a 
camp-ainha.)- Eminente .Senador, o seu tempo estã es
gotado. Peço que V. Ex• conclua o s~u discurso. 

O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente,jâ con
cluirei. 
- Os Esiados, Sr. Presidente, também Vão sofrer coin a 
redução do ICM. 

Era oportuno que Ô dõVerno aproveitasse a ChanCe e 
as discussões que o projeto importantíssimo vai suscitar 
-par; p~opo~ nova redistribuição. b chegada a hora de 
it muito além dos méritos da importantíssima emenda 
Passos Pôrto, de caminharmos para a reforma tributária 
e uma nova distribuição dos recursos arrecadados peta 
União. 

Concluindo, Sr. Presidente, e oferecendo o meu apoio 
ao projeto do ex-Senador Lázaro Barboza, ora em dis
cussão, des_ejo-assinalar, para que um projeto dessa di
mensão não se perca em meiO a:o tUm-ulto em qüe v"ivé- a 
Nação, que hã muito tempo este Congresso não tem a 
oportunidade de debruçar-se sobre um tema tão séfio e 
tão relevante. Estou convencido de que o estatuto da mi
croempresa, eliminando entraves creditício"s, afinal, li
bertando a microempresa brasileira de quantas dificul
dades ela sempre encontrou no desenvolvimento de suas 
atividades e dessas matérias que consultam aO mais legí~ 
timo interesse nacional. 

Espero, Sr. Presidente, que os debates em torno desta 
matéria sejam de fato a marca, a presença do Congresso 
na melhoria, no aperfeiçoamento dessa mensagem, desti
nada a tei_a maior repercussão na vida econômica, polí
ti_ca e social do nosso País. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTIÚO NA SESSÃO DE8'5-84 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR- HENRIQUE SANTILLO (PMDB.- GO: 
Para discutir.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projetO do nosso eminente ex-Senador Lázaro Bar
bosa trata da proibição de importar alho, e ele o justifica 
da seguinte forma: 

A presente proposição, que tenho a honra de 
submeter à apreciação da Casa, consubstancia me
dida __ da maior importância e· indispensabilidade 
para a econoinia agrícola nacional, especialmente 
no setor da produção de alho. 

Com efeito, estando o Brasil e particularmente o 
meu Estado, nas regiões de Inhumas, Nerópolis e 
Nova Veneza, dedicados à produçãO: de alho, com 
capacidade para suprir o mercado consumidor in
terno, não se compreende o por que de o Governo 
autorizar a importação do produto justamente por 
ocasião das colheitas em Goiás e em Minas Gerais." 

O projeto, que tem os pareCeres favoráveis das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Economia, do Senado 
Federal, já foi aprovado, e está agora em segunda discus
s_ão, tem sobretudo o mérito de levantar a precariedade 
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de nossa poHtica econômica, da qual se ausenta uma ver
dadeira política agrícola. A propósito dessa questão im
portante de nossa calamitosa economia nacional, dane
cessidade de se tomar iniciativas urgentes para a defesã. 
de nossos interesses, dos interesses do País, muito a pro
pósito chega-me às mãos um comunicado da UPI deve
ras preocupante. 

A UPI acaba de informar que os juros internacion-ais, 
por iniciativa dos banqueiros, sofreram aumento de mais 
de 0,5% ao ano, o que significa que o Brasil pagará a 
mais cerca de 500 milhões de dólares de juros, no ano de 
1984. Para este mesmo Brasil, que tem de fazer um es
fQrço hercúleo para conseguir um bilhão de dólares de 
suPerávit, em Sua balança comercial. 

Para isso, tem o Brasil de sufocar se a economia, tem 
de_se su_bmeter às exigências do FMI, tem de se submeter 
às condições impostas pelos credores internacionais, _tem 
de sufocar os brasileiros, tem de arrochar os saláiios, 
tem de editar de qualquer fornii, e vê-lo aprovado pelo 
Congresso Nacional, o Decreto-lei nl' 2.065, que repre
senta "Uina -expiOPrlação criminosa dos assalariados bra
sileiros. Enquanto isso, basta o aumento de 0,5% na taxa 
ode juros internacionais para que todas as contas nacio
nàis se percam, corram riscos seriíssimos riscos. Esse é o 
motivo pelo qual, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, 
neste Senado, neste COngresso Nacional, precisanios es
tar atentos para, além das negociações a nível institucio
nal, que jamais podem ser dissociadas dos interesses do 
pOvo, Cj_ue ilão podem ser às escondidas, porque se trans
formarão em-cofnplô antinacional, em complô contra o 
Brasil, em complô contra o povo; precisamos, também, 
colocar sobre a mesa essa seriíssima crise econômico
financeira atravessada pelo Brasil. Não podemos esperar 
·vários anos de mandato-tampão, de Governo de tran
sição para começarmos a ter esperanças de resolver esses 
problemas, de encaminhar a solução de problemas tão 
graves quanto esses. O Brasil não pode esperar, não tem 
condições de esperar; a sua estrutura económica não tem 
como suportar mais tempo de pressão, de esmagamento. 
Nós, no Congresso Nacional, Senadores e Deputados 
Federais, não nos percamos nas miudezas não nos perca
mos nos detalhes, fixemos nossas atenções no essçncial, 
no mais importante para este País; ao lado das eleições 
diretas para Presidente da República, procurar, imedia
tamente, a independência e a autonomia do País através 
de um projeto de emergência que una a Nação brasileira, 
que una os brasileiros todos, incluindo os trabalhadores 
com- seus interesses que não podem ficar de fora, para 
que o Brasil possa recuperar-se rapidamente. 

Ao apresentar o meu ap-oio à iniciativa do eminente 
companheiro Lázaro Barboza, votando favoravelmente 
ao seu projeto, em segunda discussão - projeto que pos
teriormente serã encaminhado à consideração da Câma
ra dos Deputados- quero aqui, mais uma vez, enfaticã
mente, chamar a atetlÇão do Senado, do Congresso Na-:. 
cional, deixando bem claro este posicionamento~ Não se 
pode mais tergiversar sobre questões tão graves quanto 
essas, não se pode mais permitir que por mais alguns me
ses ainda continuem as autoridades econômicas do País 
mandando e desmandando, decidindo em seus gabinetes 
fechados, sem consultar o Congresso Nacional, e a socie
dade_ brasileira. 

O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Cid Sampaio - Ouço com muita satisfação o 
pronunciamento de V. Ex• realmente, o que nós assisti
mos são as- autoridades econômicas brasileiras autoriza
rem a imPortação de um produto agrícola do País, admi
tindo que a elevação ocasional de preç_o por escassez é 
responsãvel pela inflação. É a tal inflação_ da cebola, do 
alho, do qu.iabo, do maxixe. Isso não passa, ilustre Sena
dor, de uma farsa. O que está causando a inflação no 
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Brasil é rt política econâ"tnic.a desastrada, são os juros lá 
em ciina, é a correção monetária, é a emisSão de TítulÕs 
do Tesouro, de ORTN e Letras do Tesouro que, como 
tive ocasiãO d6ilonstraT nesta Casa, elevam os custos da 
produção industrial brasileira, através do efeito mú.ltipli~ 
cador do:;. juros e dos tributos, em cerca de de 5, 5 vezes, 
cada vez que um produto sofre um aumento dos seus 
custos de produção.- Portanto, tem V. Ex• toda a" razão 
quando declara que o que nós precisamos é instituir no 
Brasil um Governo que -na ttãlidade represente o povo, 
que na realidade atenda aos interesses da grandé massa 
da população brasileira, em termos de corrigir essas dis· 
torções e não autorizar a iinPOrtação d-eprOdutos agríco
las que, por sua variação eventual do preço, eles atri
buem a responsabilidade da inflação, que eles sabem que 
não decorrem desses fatos. Estou de inteiro acordo com 
o pronunciamento de V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. 
Ex• Realmente, o povo brasileiro enoja-se da farsa, do 
farisaísmo, da mentira. Já não ê mais possível continuar 
mentindo ao povo brasileiro, jã não é mais supor.tável, 
nem por alguns meses, o desastre económico que aí se 
encontra. A polífica econômica nefasta aos interes.Sis 
brasileiros, aos· interesses nacionais que estã send9 im
pingida ao País. 1:. preciso que sejamos Claros: a campa
nha das .. Direta já" e as discussõ-es que se fizeram aqui 
no Congresso Nacional em torno da emenda restabele-
cendo as eleições diretas para a Presidência da República 
não fizeram o povo brasileiro e nem os Congressistas de 
bom senso esquecerem-se de que o País caminha para a 
calamidade, para o desastre, e que as imposições do 
FMI, a política ditada pelo FMI hoje, ao contrârio de 
salvar o País, está esmagando-o, está empobrecendo-o. 
Nós teremos, em dezembro de 1984, uma renda per capi
ta equivalente à renda per caplta dos brasileiros em 1975, 
Estaremos regredindo 9 anos em dezembro de 1984, a 
prevalecerem os índios já antevistos pelo Fundo MoJle
tário Internacional, para a nossa economia no ano de 
1984. 

Não há de ser, portanto, esmagando os agricultores, 
com uma política de importação também nefasta aos 
seus interesses, não apenas ria questão do alho ou da ce
bola, mas na questão dos produtos agrfcolas de um 
modo geral, não há de ser mantendo uma política agríco
la capaz de esmagar os produtores que oferecem os seus 
produtos ao consumo interno, que nós estaremos salvan
do o Brasil, que nós estaremos melhorando a situação 
dos brasileiros. 

Na verdade,_ coisas como essas, algum aumento no 
preço do alho, da cebola, do chuchu, do espinafre oU do 
agrião, dados como grandes responsáveis pelos ele-v_adís
simos índices jnflacionár"ios, servem apenas-Pára maSca
rar a incompetência deste Governei pa(á. -enfrentar o 
problema brasileiro, um GoVerno ilegítlm0,
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uriJ Gover
no sem credibilidade, um Governo sem -apoio popular, 
um GoVerno- sem credibilida-de popurãf e que teme 
sobretudo ser julgado politicam-eflte pCio p-ovO brasilei
ro. ~por isso que estamos aqui a não concordar com as 
conciliações de cúpula, a não concordar com os acordos 
de cúpula, a não concordar com os entendimentos por 
cima, evitando-se o povo brasileiro. Não!_ Entendimento 
sim, concórdia sim, conciliação sim, rlegociaÇão sim, 
desde que atendam aos interesses do Brasil e de seu po
vo, sobretudo os seus trabalhadores, 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte, rapi
damente'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Pois não, ouço V. 
Ex• com muito prazer. 

O "Si. Fábio Luef!na - É apenas para comPlementar. 
Sem apoio popu-lar, nem -parlamentar, porque nem os 
parlamentares do seu próprio Partido o apóiam. 

DI~RIO I?OCOI-/GRE~SO NACIONÀL (SeÇão II) 

O SR. HENRIQUE SANTILLÜ - Como .reflexo 
dessa ausência de apoio popular 

O Sr. Fábio Lucena- Veja o número. Ein 479-0epu
tados Federais, apenas 65 apoiaram, na votação da 
Emenda Dante de Oliveira, _o Governo João Figueiredo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - não tem apoio 
parlamentar, não tem o apoio da grande imprensa, não 
tem o apoio dos empresários, não tem o apoio de ne-
nhwn setor S~?cial neste País, Que me apontem um setor 
social, um grupo social capaz de apoiar o desastre que aí 
se encontra. Nenhum, não há nenhum que o apoie, Na 
verdade, sustenta-se, atê hoje, pelas condições jurídicas 
criadas pelo autoritarismo nesses 20 anos, está sendo 
sustentado por isso aí, pelas regras jurídicas impostas 
pelo autoritarismo garganta abaixo da Nação, durante 
esses 20 anos. Ninguém quer o confrontO não, todos nós 
queremos o acordo, a negociação- isso!: da essência da 
atividade politica- mas quç o povo não esteja ausente. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 8-5-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIOMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para discu
tir.)- Sr. Presidente, Srs Senadores:." 

Vou-me ater à matéria em discussã~, vou deixar de 
lado as diatribes, a crítica cega, apaixonada, desvairada, 
do Senador Henrique Santillo, que aproveita todos os 
ensejos, todas as oportunidades, ao longo desta sessão, 
para se colocar numa posição ideológica que todos co
nhecem, que tem o direito de assumir mas não tem o di
reito de impor a esta CaSa, como se fOsse a vontade da 
maioria. Nós não podemos, ignorar que a crise económi
ca e firianceira internaciOnal, pela sua complexidade e 
pela sua gravidade, atingiu o nosso País, como também 
não podemos ignorar o ãfduo e difícil esforço que está 
sendo feito, no sentido de restaurar esta situação e_conô
mica e financeira, com resultados já promissores e acen
tuados na crescente elevação de nossas exportações, no 
saldo da nossa balança de comércio com o exterior, na 
reativação dos setores industriais, na diminuição do de
semprego, inclusive com reflexos na política salarial, até 
à margem da própria (ei, do DecretO-lei 2.065, com toda 
a Nação sabe que ocorreu nos últimos acordos negocia
dos em_Sào Paulo. Mas é uma estultícia, pensar que atra
vés desta posição cega, apaixonada, passional, vamos re8 

solver a crise brasileira e vamos levar o Governo a um 
impasse,- e vamos levar o Governo a Uma capitulação. 
Foi este fato que impediu a conciliação nacional que já 
poderia ter saído cedo e que levou justamente a um pe~ 
riódo duro de guerrilhas urbanas e rurais neste País, su
perado, felizmente, pela conciliação da família brasil_eira 
coril a Lei de Anistia votada pelo Congresso brasileiro. 

Sr. Presidente, quero me ater à matéria em discussão, 
para dizer a V, Ex.~ que a Casa aprovou este pl-ojeto na 
sua primeira discussão, mas sobre ele. hã sérias impug
naçõe-S e objeções que devem ser meditadas pelos Srs. Se
nadores. Todos nós desejamos que este País seja auto
suficiente em alho, seja auto-suficiente em 1Jêtiõle-o, seja 
auto-suficien-te em -alumiflio etc, mas eriil-e o desejo, en
tre o anseio e a concretização desse propósito, desse ob
jetivo, _med:eia uma díStânCia -muito grande. s·abemos que 
o Governo executa, desde 1979, o chamado Plano Na8 

Cional de Alho. 

A produção nacional vem crescendo acentuadamente: 
em 1979, 31.291 toneladas, ejâ em 1983, de54.800-ton-e
ladas._A importação que 1979 estava em 33.456 tonela
das, caiU em 1983, para 15.000 toneladas. 

Essa importação se faz de uma categoria, de uma clas
se especial do alho ainda não produzida de maneira sufi
dente no Brasil. Não sei se a aprovação pura e simples 
dessa lei vai ser suficiente para aumentar a produção, 
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para termos amanhã um mercado interno corretamente 
abastecido. 

A posição do meu partido está definida. Aprovamos o 
projeto com emenda para que sobre ele novamente se 
pronuncie a Câmara dos Deputados. 

TRECHO DA ATA DA 48' SESSÃO: REALI
ZADA EM 27-4·84, QUE SE REPUBLICA POR 
HAVER SAlDO COM !NCORREÇOES NO DCN 
(SEÇÃO II} DE 28-5-84, NA PÁGINA 0941. 

·-~·· -~· ........ ,_ .... '.' ... ·~ ..... ~''' ........ . 
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 

palavra ap nobre Senador Mauro Borges. 

on O SR. MAURO BORGES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR

-MENTE. 

_ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
3• Reunlio, Realizada em 3 de maio de 1984 

Às onze horas do dia três de maio de mil novecentoS e 
Oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Jutahy Magalhães, e com a presença dos 
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Almir Pinto, 
Helvídio Nunes, João Ciilmon e Jorge Kalume, reúne--se 
a C omissão de Legislação SoCiaL Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Senhofes Senadores Car
los Chiarelli, Fernando Henrique Cardoso, José Ignãcio, 
Hélio Gueiros e a Senhora Senadora Eunice Michiles. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla
ra abertos_os trabalhos dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. Antes de 
dar início à apreciação das matérias em pauta, a Presi~ 
dência Coinunica à Comissão a substituição do Senhor 
Senador Altevir Leal pelo Senhor Senador Almir Pinto, 
como membro titular dessa Comissão. Aproveitando à 
oportunidade, o Senhor Presidente solicita constar em 
Ata os seus agradecimentos ao Senhor Senador Altevir 
Leal pelo seu trabalho desenvolvido quando membro 
dessa Comissão e, cumprimenta o Senhor Senador Almir 
Pinto pelo seu regresso a esse Órgão importante do Sena
do Federal. Solicitando a palavra, o Senhor Senador 
Helvídío Nunes enaltece a presença do Senhor Senador 
Almir Pinto, _CO!TIO membro titular dessa Comissão e, 
aproveita para congratular-se com os Senhores Senado
res Jorge Kalume e Jutahy Magalhães que, nesta data, 
foram agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito 
dç Congresso Nacional. Para os agradecimentos usaram 
da palavra os Senhores Senadores Almir Pinto, Jorge 
J(alume e Jutahy Magalhães. A seguir, são apreci;!das às 
seguintes matérias: 1. Projeto de lei da Câmara n9 009, de 
1982, que;: "faculta ao segurado a retificação do enqua
dramento correspondente a seu tempo de filíação à Pre
vidência Social", Relator: Senador Jorge Kalume. Pare
cer concluindo contrariamente ao projeto. Em reunião 
a-nterior foi concedida Vista ao Senhor Senador Gabriel 
Hermes que apresentou Voto em Separado, favorável ao 
projeto, com a Emenda n\' 1-CLS. Depois de lido o Voto 
de Sua Excelêncla, a Comissão conclui pela rejeição do 
parecer do Senhor Senador Jorge Kalume e acolhe o 
Voto em Separado do Senhor Senador Gabriel Hermes, 
que passa a constituir-se o parecer definitivo da Comis-
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são, tendo votado Vencido o Senhor Senador Jorge KaM 
lume. 2. Projeto de Lei do Senado n~ 139, de 1983, que 
.. in-stitui Programa de repartição de Capital". Relator: 
Senador Gabriel Hermes. Parecer concluindo por Au-· 
diência pi-évia do Poder Executivo. A ComissãO, Por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 3. Projeto-de 
Lei da Câmara n<? 091, de 1983, qu~ "acrescenta parágra
fo ao art. 477 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n<? 
5.452, de_ 1-1 de maio de 1943". Relator: Senador Gabriel 
Hermes. Parecer concluindo contrariamente ao projeto. 
Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 4. Projeto 
de Lei da Câmara nO? 081, de 1983, que: "dá nova redação 
ao§ 39 do art. 6LO da Cl T, aprovada pelo Decreto-lei n.,. 
5.452, de !9 de maio de 1943". Relator: Senador Helvídio 
Nunes.- Parecer concluindo favoravelmente ao projeto, 
com a Emenda n9 1-CLS. Aprovado, por unanimidade, 
pela Co;missão. 5. Projeto de Lei do Senado n.,. 152, de 
1983, que "concede aposentadoria especial aos que te
nham sofrido restrição ao livre exercício de atividade 
profissiõiial em decorrência dos Atas Institucionais, 
Complementares e legislação correlata". Relator: Sena
dor Helvídio Nunes. Parecer concluindo favoravelmente 
ao projeto. Aprovado, por unaniniidade, pela Comissão~ 
6. Mensagen n~' 183, de 1983. "Do Senhor Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal, nos ter
mos do artigo 171 da ConstituíÇão, proposta de reassen
tamento de ex-ocupantes de áreas indígenas, atravês da 
alienaçãO de terras de domínio da União, situadas no Es
tado de Mato Grosso". Relator: Senador Jutahy Maga
lhães. Parecer concluindo favoravelmente, na forma do 
projeto de Resolução que apresenta. Aprovado, por una
nimidade, pela Comissão. 7. Mensagem n9 60, de_1984, 
.. Do Senhor Presidente da República, encaminhando ao 
Senado Federal, nos termos do art. 171 da ConstituiÇão, 
proposta de reassentamento de ex-ocupantes de âreas 
indígenas, através de alienação de terras de domínio da 
União situadas nas Reservas indígenas de Pimentel Bar
bosa e Parabubure, no Estado de Mato Grosso". Rela
tor: Senador Jutahy Méi8alhães. Parecer concluindo fa
voravelmente, na forma do Projeto de_ Resolução que 
apresenta. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 
8. Projeto de Lei da Câmara n~' 029, de 1984, que "deter
mina a inclusão de parãgrafo no -artigO- 5.,. da Lei n.,. 
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei OrgâniCa-da Previ-_ 
dência Social, regulando a inclusão dos pescadores no_ 
regime dessa Lei". Relator: _Senador Jutahy Mag_al~ã_e$. _ 
Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. AprovaM 
do, por unanimidade, pela Comissão. 9. Projeto de Lei 
do Senado n.,. 365, de 1981, qu~ ''determina que o Poder 
Executivo exija das Representações Diplomáticas Es
trangeiras o cumprimento da Legislação Trabalhista". 
Relator: Senador Jutahy_Maga\hães. Parecer concluindo 
contrariamente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, 
pela Comissão. lO-. Projeto de Lei do SenadO n9 138, de 
1983, qu~ "acrescenta§ ão art. 477 da CLT, aprovãda 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de l.,. de maio de 1943". RelaM 
tor: Senador Jutahy Magalhães. Parecer concluindo fa
voravelmente ao projeto, com a Emenda n" 1-CLS. Lido 
o parecer do Relator, a Presidência defere o pedido de 
Vista formulado pelo Senhor Senador Gabriel Hermes. 
A seguir 1 por determinação da Presidência ficam adiadas 
à apreciação das seguintes matérias: PLS n9 026/79; l>LC 
n• 130/83; PLS n• 339/81; PLS n' 278/80; PLC n• 
036/83; PLC n• 100/78 e PLS n• 205/80. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrado os 
trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente 
da Comissão, a pre.c;enteAia que, lida e aprovada, será 
assinada por Sua Exc_etencia. -Senador Jutahy Maga
lhães. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OVIL 
' Reunião, realizada em 9 de maio de 1984 

Âs onze horas do dia nove de maio-_de mil novecentos 
e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, na 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) .. 

Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência, even
tual, do Vice-Presidente da Comissão, Senhor Senador 
Martins Filho e com a presença dos Senhores Senadores 
Alfredo. Campos, Passos Pórto e Mário Maia, reúne-se a 
Comissão de Serviço Público Civil. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Fábio 
Lucena (Presidente da Comissão), Gaivão Modesto, 
Carlos Alberto e Jorge Kalume, Havendo número regi
mental, _o Senhor Presidente declara abertos_ os trabalhos 
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é 
dada como aprovada._A seguir, são apreciadas às seguin
tes _matérias: L ProJeto de Lei da Câmara n9 019, de 
1984, que "dispõe sobre a escala de níveis de classifi
cação dos cargos de provimento em comissão, integran
tes _do Grupo-Direção e Assessoramento superiores, do 
Quadro Permanente da Secretaria~Geral do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências". Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer concluindo favoravel
mente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Co
missão. 2._Pr-ojeto de Lei do Senado n~' 297,_de 1980, que 
·~revoga o Decreto-lei n9 779, de 21 de agosto de 1969, 
que dispõe sobre aplicação de normas processuais traba
lhistas à União, etc ... ". Relator: Senador Alfredo Cam~ 
pos. Parecer concluindo contrariamente ao projeto. 
Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 3. Projeto 
de lei da Câmilra n' 037, de 1984, qu~. "reajusta os valo
res de vencimentos, salários e proventos dos servidores 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências". 
R~l_ator: Stnador Alfredo Campos. Parecer concluindo 
favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade,
pela comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradece a presença dos ~enhores Senadores e 
declara encerrado os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláu
dio de Brito, Assistente- da Comissão, a presiflte- Ata 
que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência. 
- Senador M rtins Filho. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUil:RITO 

Criada através da Resolução nt 13, de 1983, "des-
thiãda a investigar a persistência da pobreza absoluta 
no Nordeste". 

5• Reunião, realizada em 
25 de" outUbro de 1983 

Aos vinte e cinco do mês de outubro do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às nove horas e vinte minutos, 
na Sala das Reuniões da Comissã-o de Economia, presen
tes os Senhores Sen-adores Jutãhy Magalhães (Relator), 
Lourivat Baptista, Mário Maia e Alberto Silva (Presi
dente), reúne-se a ComisSão Parlamentar de rnquêrito, 
criada através da Resolução n' l 3, de 1983, destíriilda a 
investigar a Persistência da Pobreza Absoluta no Nor
deste. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Virgílio Távora, José lins, Marco Ma· 
ciel, João Lo_bo, Alfredo Campos e Hélio Gueiros. 

Havendo número regimental o Senhor Presidente Se
nador Alberto Silva, declara abertos os trabalhos da Co
missão, dando a palavra ao Dr. José Rodrigues da Silva, 
Presidente da Federação dos Trabalhadores na AgriculM 
tura do Estado de Pernambuco - FETAP. 

Iniciado seu depOimento, o Dr. José Rodrigues da Sil
va, agradece em nome dos trabalhadores rurais nordesti
nos o honroso convite formulado pela CPL 

Destaca as desigualdades regionais do Brasil que vem 
se acentuando a cada dia conforme relatórios da Fun
dação IBGE e enfatiza que a causa fundamental da per
sistência da pobreza absoluta no Nordeste, é o elevado 
índice de concentração da propriedade da terra, que vem 
aumentando a cada ano, graças a uma política económi
ca que privilegia os latifundiãrios. 
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Ressalta, ainda, que a pobreza no Nordeste não seres
tringe somente à_ãreas atingidas pela seca conforme mos
traram as camp!!_nhas desenvolvidas pelos órgãos de co~ 
municação ôe_-m-ãssa Mo País nos últimos meses. 

Denuncia o atraso de até cinqüenta dias nos pagamen· 
tos das Frentes de Trabalho, discriminação no alista
ment_o em função de critêrios políticos, construção de 
obras em proPriedades particulares e outras irregularida
des citadas pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores 
Rurais. 

Finalizando, solicita ao Senhor €residente da Comis
são, para que seja anexado ao seu depoimento os seguin
tes documentos: 

Posição do Movimento Sindical de Trabalhado~ 
res Rurais Sobre o Problema da Seca, documento 
resultante do Itl""Encontro Regional Sobre a Proble
mática da Seca; 

Raciorialização da agroindústria canavieira de 
Pernambuco com distribuição das terras exc;_edentes 
para os trabalhadores rurais, resposta dos trabalha
dores rurais _da zon_a canavieira de Pernambuco, 
através dos seus Sindicatos, à proposta apresentada 
pelos usineiros de redução na jornada de trab_alho 
com redução dos salários. 

Prosseguindo, passa·se a fase interpelatória quando 
usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores 
Deputados José Carlos Vasconcelos, Senador lourival 
Baptista, Deputado Mansueto de lavor, Deputado Car
neiro Arnoud e Senador Jutahy Magalhães, na qualida
de de Relator. 

Encerrando a reunião o Senhor Presidente Senador 
Alberto Silva, agradece a presença do Dr. ,Josf; Rodri
gues da Silva parabenizando-o pelo brilhante depoimen
to_ 

Nada mais havend!J a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assis
tente da Comis_são, lavrei a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá a publi· 
cação. 

ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO, DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, CRIA
DA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N• /3, DE 1983, 
DESTINADA A INVESTIGAR A PERSISTEN
CIA DA POBREZA ABSOLUTA NO NORDES
TE, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO 
DO SENHOR JOSE RODRIGUES DA SILVA, 
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS TRABA
LHADORES.NA AGRICULTURA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO- FETAP, QUE SE PUBLI
CA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO: 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
RELATOR: SENADOR JUTAHY MAGA

LHÃES 
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI

GRÁFICO DA REUNIÃO) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Srs. Congres
sistas, esta Comissão tem a satisfação de apresentar, o 
Presidente da Federaçã.o dos Trabalhadores na Agricul
tura do Estado d_e Pernambuco, Sr. José Rodrigues-da 
Sllva, que irá fazer uma palestra sobre as causas da 
pObreza no Nordeste_. 

Este já é o quarto ou quinto depoimento que temos: 
aqui. Temos tido dificuldades para trazer pessoas à Co
missão, creio que até pela situação existente no Nordes· 
te. Ainda não conseguimos trazer aqui, por exemplo, o 
superintendente da SUDENE, que marca o dia para vir 
aqui, e, pelas dificuldades existentes lá, pede para que te
nha~os compreensão, pois que está vivendo um drama 
muito grande. Mas já vieram vários do DNOCS, 
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Vamos ouvir o que tem a dizer o Presidente da Fede
ração de Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Pernambuco. O depoimento de S. S•, naturalmente, rt> 
fletirâ a situação de todos oS Sêus comp"aflheiros do Nor
deste, e para nós serâ da maior valia, porque realmente 

.ele terá muito mais a acrescentar ao que nós já Sabemos. 
Assim, para que não nos alonguemos mais, passo a pala
vra ao Presidente José ROdrigues da Silva. 

O SR. JOS~ RODRIGUES DA SILVA- Sr. Presi
dente, faremos a leitura do resumo de um documento, e, 
em seguida, ficaremos à disposição de V. Ex•s para res
ponder às perguntas. 

Agradeço, em nome dos trabalhadores rurais nordesti
nos e, sobretudo, em nome dos trabalhadores rurais do 
Estado de Pernambuco, o honroso convite formulado 
por essa CPI, que investiga a persistência da -pobreza ab~ 
soluta no Nordeste. 

As desigualdades regionais no Brasil vem se acentuan~ 
da. Conforme d-oCurriento. "Indicadores Sociais - Rela~ 
tório 1979'', da -Fundação IBGE,._-.. 0--Estado de São Pau~ 
lo, que já em 1949 produzia 36,4% da renda interna do 
País, em 1970 eleva sua participação para 39-:-3%;. Effi
contraposiçào, a importância relativa de Uma l:egião 
muiio pobre como o Nordeste, que jâ era bastante redu
zida em 1949 ( apenas 13,9%), baixa ainda mais para 
11,7% em 1970. Ressalte-se que em 1970 viviarri nõ Nor
deste 30,1% da população brasileira, e, em São -PaulO: 
19,1%". 

Outros indicadores importantes demonstram a gravi
dade da situação da pobreza no Nordeste: 

• 51,6% da população ocupada no Nordeste ganha 
até um salário mínimo; em São Paulo· esSe- percentual é 
de 17,9%. 

• A população ocupada do Nordeste representa 
29,2% da população ocupada no País; no entanto, 55,9% 
dos trabalhadores, cuja remuneração é até 1/2 salário 
mínimo, estão situados no Nordeste. Apenas, para efeito 
de comparação, o Estado de São Paulo representa 22,2% 
da população ocupada no País e os trabalhadores de até 
1/2 saláriO mínimo nesse Estado representam apenas 
7,9% do total existente no País. 

• Analisando os dados da distribuição d-e f-enda- para 
o meio rural, observa-se que a diferenciação- é também 
muito acentuada. Em SãO Paulo, 5% da populaÇão ocu
pada no campo ganha até 1/2 salário mínimo; no Nor
deste, esse percentual ê de 22%. Até 1 saláriO mínimo: 
São Paulo, 32;4%; Nordeste, 53,3%. 

Segundo ainda o lBGE, no ano de 1974, as despesas 
das famílias da região Nordeste, incluindo o autoconsu
mo de alimentos, representava, em média, --apenas 33% 
das despesas familiares do Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo. 

Esses são aperias alguns números oficiais que demons
tram, de maneira geral, a situação de e~trema pob_reza 
em que vive a grande maioria da população nordestma. 

Temos plena convicção de que a causa fundamental da 
persistência da pobreza absoluta no Nordeste é o eleva
do grau de concentração da propriedade da terra, que se 
vem acentuando nos últimos anos, graças a uma política 
econômica que privilegia o latifúndio e a produção para 
a exportação. Uma política econômica que submete o 
País a uma profunda dependência ao capital estrangeiro 
e que usa todos os instrumentos de política agrícola (cré
dito, assistência: técnica, pesquisa, etc.) para privilegiar 
os grandes produtores, sobretudo aqueles cujos pro-dutos 
são voltados para a exportação. 

Em nossa região, segundo as Estatísticas Cad'astrais 
do INCRA de 1972, os imóveis de até 10 ha, embora re
presentassem 36,4% do total de imóveis, detinham ape
nas 1,8% da área total cadastrada; em contrapartida, os 
imóveis de acima de 1.000 ha, rê:presentando apenas 
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2,8% do total de imóveis, detinham 35,8% da área total 
cadastrada. 

O N ardeste é talvez a região onde se verifica o maior 
contraste entre o minifúndio e- o latifúndio: 79,4% dos 
imóveis Cidastrados em f972 fofãm considerados mini
fúndios e possuíam apenas 20% das terras; i_móveis e pos
suíam 74,7% da ârea total cadastrada pelo IJ'l"CRA. 

O processo de concentração da posse da terra no Nor
deste vem.oSe agravando constantemente. Segundo dados 
do Censo Agropecuário do IBGE- a área média dos esta~ 
belecimeotos de menos de 50 h a baixou de 8,64 ha para 
6,95 ha no período 1960/75. No mesmo período, a área 
média dos estabelecimentos de mais de 500 ha cresceu de 
1.347 ha para 1.965 ha. 

Esse processo-de concentração traz prejuízos incalcu
láveis não somente aos trabalhadores rurais, mas tam
bém à população urbana. 

Oe fato, são os pequenos produtores os responsáveis 
pela maior parcela do abastecimento alimentar no Nor
deste. Segundo dados do INCRA, os imóveis de menos 
de 10 ha, no ano de 1972, dedicaram 56,1% de suas âreas 
ã produção de alimentos básicos, eriquaido quen."Os de 
500 a 1.000 ha esSe percentual é de apenas 8,4%. 

Os estabelecimentos de até lO ha, segundo o IBGE, no" 
Nordeste, são responsáveis por 73% da produção de ar
roz: 5~% da produção de bata tinha; 55% da produção de 
feijão; 74% da produção de mandioca; 68% da produção 
de milho e 43% da produção de banana. E vale lembrar, 
produzem tudo isso com apenas 5,47% da ãrea total dos 
estabelecimentos. 

Também são os pequenos estabelecimentos os respon
sáveis pelo emprego da maior parcela de mão-de-obra 
rural: os estabelecimentos de até lO ha utilizam 1,065 
pessoa por hectare; nos de 1.000 a 10.000 ha essa utili· 
zação é de apenas 0,008 pessoa por hectare. Vê-se, por
tanto, que os estabelecimentos de até lO ha utilizam 120 
vezes mais mão~de-obra do que os estabelecimentos de 
acima de 1.000 ha. 

No que tange ao valor da produção, dados do Censo 
de 1970 revelam que os estabelecimentos de até lO ha são 
responsáveis por 31,2% d<i valor da produção agríCoia, 
enquanto os de 1.000 a 10.000 ha chegam apenas a 6,8%. 
Apesar disso, dado o grande número de trabalhadores e 
a pequena área de; terra disponfvel, a renda auferida é, no 
mais das vezes, insuficiente para a_rilanutenção da unida-
de familiar. - -

Os indicadores acima apresentados permitem concluir 
que a pequena propriedade "racionalmente explorada e 
melhor di'mensionada, pode oferecer .solução para- o 
problema do emprego e da renda da maior parte da mão
de-obra desempregada ou subempregada da região", 

Gostaria de citar ainda pequeno trecho do documento 
"A Questão,Agrária e a SUp~NE",_edita_do pelo Proje
to DRIN(BRASIL. (Convênio OEA/SUDENE), sobre 
essa questão: 

"APesar da situação de abandono e miséria em que vi
vem os pequenos agricultores, têm eles apresentado re
centemente uma participação muito mais expressiva do 
que os grandes dentro do contexto sócio-econômico re
gional". Ressalta ainda o referido documento:, "com a 
queda dos preços íniernadoriais dos produtos de expor
tação, que persiste desde a década de 60, são os produtos 
alimentares cultivados por esses agricultores que têm 
mantido o ritmo de crescimento da economia agrícola". 

Vê-se, portanto, que, embora seja imensa sua impor
tância para a economia nordestina, os pequenos produ
tores (posseiros, parceiros, arrendatários e pequenos 
prOprietários em regime de economia familiar) são mar
ginalizados pela política agrária e agrícola do governo, e 
a cada ano vem engrossando o contingente de trabalha
dores expulsos da terra, que passam a viver como assala
riados ou migram para as grandes cidades, onde vivem 
na periferia eril condições subiurianas. 

Maio de 1984 

~. portanto, a elevada concentração da propriedade 
da terra nas mãos de poucos, ao lado de uma política 
agráriã e agiíCola que privilegia os produtos de expor
tação, a causa básica da persistência da pobreza do NOr
deste. 

Gostaria de ressaltar, desde logo, que essa pobreza 
não se restringe apenas à área atingida pela seca, como 
faz supor a-intensa campanha desenvolvida pelos órgãos 
de comunicação de massa do País nos tíltimos dias. Ver
dade Que a situação dos trabalhadores atingidos pela 
s~-~ é extremamente grave. Fome crónica, miséria abso

- lutã, morte lenta a cada dia, é o quadro trágico de grande 
parte da região nordestina, após 5 anos consecutiVos de 
seca. 

E com relação à questão da seca e suas conseqUências, 
é preciso enfatizar que desde 1979, o Movimento Sindi
cal de Trabalhadores Rurais vem denunciando, através 
de documentos, concentraç_ões, passeatas e outras for~ 
mas de manifestações, a situação insuportável em que se 
encontram os trabalhadores nas àreas do Nordeste atin
gidas pela seca. 

Alérri-das manifestações a nível municipal e estadual, o 
Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais do Nor
deste, coordenado pela CONTAG, Vein realizando, 
a_çualmente, desde 1981, Encontro Regional sobre a 
Problemática da Seca, com a presença de todas as Fede-
rações de Trabalhadores Rurais do Nordeste e vários 
Sindicatos Rurais dos Estados nordestinos. Nesses En
contros Regionais (primeiro, 1981, em Fortaleza; segun
do, 1982, em Natal; terceiro, l 9'83, em Terezina),_ "cons
tataram os trabalhadores que embora seja a seca um 
problema secular no Nordeste, o Governo nunca tomou 
medidas que visassem garantir aos trabalhadores rurais 
da região uma política agrária e agrícola de caráter per
manente, que atendesse aos interesses da grande massa 
trabalhadora rural, preferindo manter o latifúndio im
prodUtivo ao lado de milhões de familias sem terra ou 
com pouca terra". 

''Concluíram õs traOalhadores que toda a política go
vernamental de combate à seca, mobilizando enormes 
soma-s· de recursos públicos na construção de barragens, 
em alguns projetas de ir~igação, no forullecimento da pe
cuária e nos programas de emergência, conduziu ao for
talecimento da 'estrutura de uso e posse da terra existente 
na região, favorecendo ao grande proprietário -latifun
díáriO ou empresa -rUral'- e aumentando ainda mais a 
concentração -da propriedade fundiária, e conseqUentea 
mente, o poder económico e político de uma privilegiada: 
minoría." 

A resposta principal que o Governo tem dado ao 
problema da seca tem sido os programas de emergência. 
Esses programas_têm mudado de orientação e de execu
tores _ao longo desses cinco anos de seca. Entretanto, as 
distorções permanecem. 

Remuneração equivalente à metade de um salário 
mfriimo regional, atraso de até 50 dias no pagamento 
desse mísero salário, discriminação no alistamento das 
frentes de serviço em função de critérios políticos; cons
trução de o9ras em propriedades particulares e outras 
tantas distorções e irregularidades têm sído freqUente
mente denunciadas pelo Movimento Sindical de Traba
lhadores Rurais. 

A descrição e análise dessas distorções, sobrettldo no 
último ano de vigência do Programa de Emergência no 
sertão, são constantes do documento resultante do III 
Encontro Regional sobre a Problemática da Seca, reali~ 
:zado em Teresina-Pi.au'í, de 15 a 19-3~83, coordenado 
pela CONTAG, dO qual participaram sindicatos e as Fe
derações de Trabalhadores Rurais do Nordeste, docu
mento que anexamos a este nosso depoimento. Constam 
frlnda do referido documento, as reivindicações dos tra
balhadores rurais das áreas atingidas pela seca, tanto no 
que Coni.::eine a-à Programa de Emergência, propriamente 
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dito, quanto à necessidade de medidas mai_s efetivas des~ 
tinadas a contribuir para a solução definitiva das graves 
conseqaências sociais das secas do Nordeste. 

Acreditamos que o documento que ora entregamos a 
esta CPI será de muita utltidade para a compreensão real 
dQS problemas que afetam o trabalhador furai da área da 
seca e da persistência da pobreza absoluta nessa área. 

Entretanto, como-dissemos anteriormente, a pobreza 
absoluta _do Nordeste não se restringe a área da seca._ 

A Zona Canavieira de Pernambuco, por exemplo, é a 
região de maior riqueza do nosso Estado. É também, por 
outro lado, a região de maior miséria do Estado. São 
duas faces da mesma moeda: riqueza dos senhores de en
genho e usineiros; miséríã dos trabalhadores da palha de 
cana. Vejamos os dados oficiais; 

a) Desnutrição: na Zona Cana vieira de Pernambuc_o, 
69,8% das crianças de até 5 anos são desnutridas; em Re.. 
cife, esse percentual é-de 47,3% (DeptQ de Nutrição da 
Universidade Federal de Pernambuco) 

b) Mortalidade Infantil: segundo o CensO de 1980, 
era a região canavieira do Estado de Pernambuco a res
ponsável pelo maior fndice de filhos nascidos mortos em 
relação ao total de filhos nascidos. Vejamos: 

Pernambuco- 7,1% 
Sertão -- 6,4% 
Agreste - 7,0% 
Recife - 6,9% 
Mata- 8,4 
A esse respeito, são universalmente conhecidos os es

tudos do cientista Nelson Chaves a respeito da qualidade 
de vida dos trabalhadores da zona cana vieira de Pernam
buco. 

c) Analfabetismo: 60% da população da zona cana
vieira é analfabeta. O_s___iilhos menores, a partir de 10 
anos_. são le_vadas_ ao trabalho para complementar o min
guado salário da família. Além do mais, o insuficiente 
consumo de alimentos desde os primeiros dias de vida 
criam dificuldades imensas para o aprendizado escolar. 

d) Moradia; "A situação habitacional dos tr3.halha
dores rurais da zona canavieira é bastante precária, não 
apenas pela qualidade das casas, paredes de taipa, cober
tura de palha e piso de terra batida, como pelo insufi
ciente número de cômodos, pela falta de conservação e 
condições de insalubridade." (Relatório do Programa de 
Apoio às populações pobres da Zona Cana vieira-
PROCANOR/SUDENE) 

Apontamos esses dados para demonstrar nossa afir
mativa anterior de que a- pobreza do Nordeste não é re
sultado apenas do fenômeno climático e, sim~ basicâ
mente, da política agrícola e agrária desse Governo. A fi-· 
na!, a Zona cana vieira de Pernambuco, e, como de resto, 
do N ardeste, concentra o melhor clima e as melhores ter
ras da região. 

Corri a criaÇão do PROÃLCOOL, a expanSão da 
cana-de-açúcar tem sido brutal, subsiitllilido áreas pro
dutoras de alimentos, expulsando antigos moradores do 
engenhos, destruindo seus sítios. A expansão da cana-de
açúcar, financiada e subsidiada pelo Governo, tem redu
zido a produção de alimentos no Nordeste, contribuin
do, portanto, para o aumento da pobreza e para o enca
recimento do custo de vida da população. 

A Zona Canavieira de Pernambuco é a região onde se -
verifica- a iriaior tensão social do Estado. Não é à toa que 
todos os municfpioS da Zona Canavii:ira são considera
t!_os, por lei,como área prioritária para reforma a8:rária e 
área crítica de tensão_ social. Infelizmente, tal legislaçã.o 
nunca foi cumprida. 

Os 240.00Qtrabalhadores da Zona Canavieira de Per
nambuco, vem realizando desde 1979 sua campanha sa
larial com base na Lei nQ 4.330/64- (Lei de Gi'eve. ou até 
melhor, Lei Antigreve). Apesarae-todas as dificuldades 
impostas por essa lei, os trabalhadores, coordenados pe
los seus sindicatos, FETAPE e CONTAG, tem realizado 
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greves vitoriosas_ e obtendo conquistas que contribuem, 
embora ainda insuficientemente, -p-ara a melhoria de suas 
condições de vida e trabalho. 

Pois bem, os usineiros e senhores de engenho, regra 
geral, só cumprem os direitos do trabalhadores rurais 
mediante ação sindical, quer seja na justiça "do trabalho, 
quer através da pressão organizada nos engenhos, quer 
al.rãvés das greves localizadas. E, no entanto, são esses 
mesmos senhores de engenho e usineiros fõrtemente be
neficiados pela política de crédito e preços do Governo 
Federal. 

A prática de violência contra trabalhadores. delegados 
sindicais e dirigentes é comum na zona canavieira. So
mente_na campanha salarial deste ano foram registrados 
Cerca de 40 casos de violências, (cometidos pelas milícias 
privadas existentes nas propriedades canavieiras inclusi
ve uni assassinato, todos encaminhados devidamente ao 
conhecimen-to das autoridades estaduais. Não se conhece 
caso de senhor .de engenho ou usineiro punido com pri
são por motivo de violência contra trabalhadores. 

Gostaria, tambêm de anexar a esse depoimento, o do
Cümento .. Racionalização da Agroindústria Canavieira 
de Pernambuco com a distribuição das Terras Exedentes 
aOS _Traba:ni~~d_ores-Rurais,- (iUe rei'lete ã posiÇão d-Õ M-O
vimento Sillcf!-ª._af de T_!abalf!adores _R_!lrais sobre- a 
agro!ndustr_ia_ cªnavi~[ra em_ nosso. ~ta9o. 

_A_~soluç_~9 ~eal para os probl~ma.s do Nordeste_pas~a. 
necessarir,ltJ:t~t]Je,, pela Reforma Agrária. 

Conforme pesquisa realizada pela SUDENE/BAN
CO _ MU:NOIA-L, em 1976, ·~70% da terra agrícola _no 
Nordeste en~ontr~va-se subutilizada com uma pecuári~, 
cuja exploração era de _caráter puramente extensivo ou 
permanecia simplesmente ocioso". 
, , "Em conseqüência, menos de metade da força de tra

balho se acha permanentemente empregada. _O restante, 
de acordo com a mesma pesquisa SUDENEfBANCO 
MUNDIAL, encontra ocupação durante apenas 2 a 4 
meses por ano, sendo ínfima sua renda anual. 

Citando, ainda, o documento a QUESTÃO 
AGRÁRIA E A SUDENE,já mensionãdo anteriormen-
te: 

.. Como as técnicas agrícolas adotadas na região nor
destina consistem preponderantemente no uso da terra e 
mão-de-obra, Sendo que esta se acha amplamente subuti
lizada, -existem grandes possibiijdadi!s de aumeoto da 
produção a curto prazo com um emprego mais intensiVo 
dos fatores abundantes, sem qualquer modificações nas 
técnicas de produção. A propósito, segundo estimativa 
apresentada por técnicos da SUDENE, em 1979, a reali
zação -da Reforma Agrária permitiria, ... nO mínimo,
dobrar a produção agrícola atual, sem que para tanto 
seja introduzida qualquer inovação-nos si"stem_as·pródu
tivos". Ainda segundo estimativa do Banco Mund_ial, se 
todos os trabalhadores tivessem acesso à terra de forma 
a tornarem-se plenamente ocupados, a produção agríco
la poderia crescer mais de quatro vezes." 

Diz -ãinda o referidÕ documento: 
"Por essa razão, torna-se urgente a necessidade de pôr 

errl Práticas um amplo programa de reforma agrária. É 
nece_ssário encaminhar soluções amplas que tenham efei
to sobre parte significativa do problema e não apenas em 
pequenas amostras. A reforma agrária desde há muito 
terriPO--constitui a principal reivindicação dos t~abalha
dQres rurais. ~ preciso levar em conta a posição dos ór
gãos representativos do trabalhadores, sem o que se tor
nam efeito as condições tão freqUentes de se promover o 
planejamento particiPiltivo.'' 

E, citando, ainda o referido documentQ. "A QUES
TÃO AGRÃRIA E A SUDENE": 

.. A maioria dos setores da Socied:ide-brasileira já está 
consiente da importância do problema da terra com to
das as suas conseqíiencias tanto no meio rural, quanto 
nis cidades. A pobreza, a escassez de aiimentos, o êxodo. 
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o desemprego e-a delinqtiência não vão diminuir antes 
que sejam encaminhadas soluções de grande alcance 
para este problema". 

Como se vê, não é por falta de análise corretas e suges
tões, a partir dos próprio~ documentos oficiais, que o 
Governo não realizou até hoje a Reforma Agráfia. O 
próprio Estatuto da Terra permanece letra morta na sua 
aplicação. 

O-INCRA, como órgão encarregado de executar o Es
tatuto da Terra, tem criado enormes dificuldades. na apli
cação dos instrumentos estabelecidos por esse diploma 
legaL Em Pernambuco, por exemplo, vários casos de 
áreas de tensão soCíat, ocupadas há vários anos por pos
seiros, estão dependendo de decisão do INCRA, em pro
cessos qu ese arrastam há rnui(õs anos por seus canais-
buroc;:rático·s. -- · · 

Os tfabalhadores rUrais a serem atingidos pela Barra
gem de ltaparica, por exemplo, há mais de 5 anos estão 
reivindicando reassentamento em terras na beira do lago 
Itaparica, que será formado com a conclusão da barra
gem. Várias áreas de reassentamento já foram escolhi
das, mas a CHESF e o INCRA resistem em adotar a de
sapropriação das referidas áreas 

A construção da Barragem de Sobradinho, fonte de ri
queza Para a região;-- foi também- causa: de miséria e
pobreza para milhares de trabalhadores ruraiS e suas 
famílias que tiveram suas terras perdidas deÍLnltiVã-inen-
te. 

Os trabalhadores rurais das áreas de itaparica nã.o 
aceitam tal destino. 

Outros exemplos poderiam ser citados, desde que se 
faÇã. necessário. 

Por tudo o que dissemos antes acreditamos que o 
problema do Nordeste depende de uma solução nacio
naL É preciso reorientar o modelo econômico do País 
para o mercado interrio, dar prioridade ao nosso povo; á 
nossa alimentação, saúde, educação, moradia. etc. 

A solução da pobreza absoluta do N ardeste depende, 
portanto, de uma decisão polífica que faça com que oS
nossos esforços, os esforços do povo brasileiro, sejam 
aproveitados -em nosso próprio beneficio. Os trabalha
dores rurais do Nordeste, vem-se organiZando cada vez 
mU:is, 6ni s-eus sindicatos, em torno de suas Federações e 
CONTAG, visando a contribuir, juntamente com todo o 
povo brasileiro, para que esse dia chegue o mais rapida
mente passivei. 

Muito obrigado. Estou à disposiçãõ dos-Setlhores De
putados e Senadores para responder a qualquer pergun
ta. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) --Queremos 
agradecer a V. S• o seu depoimento que acabamos de ou
vir, cuja cópia farei chegar às mãos dos nobres Congres
sistas aqui presentes. 

Antes de passar a palavra aos que nos honram com 
sUa presença aqui, quero cumPrimentar o Presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Pernambuco por este depoimento simples, objetivo, 
prático, que retrata, com toda clareza e com a simplici
dade necessária, o drama do Nordeste. 

Aqui estão "reunidos alguns Deputados daquela área 
que de algum tempo para cá resolveram formar uma Co
missão. Eu os convidei para assistir a esta palestra. Esta 
é mais uma Comissão de pessoas que desejam dar algu~ 
ma contribuição à solução do problema nordestino. 

Mas o depoimento do Presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura nos trouxe exatamente 
aquilo que a maioria dos nossos companheiros do Nor
deste conhecem. EXIste -um-a região riquíssima. de clima 
bom e terras boas, re_gião que ele denominou 3.qlli d~ .. re
gião caflavleira", e que mostra uma estatística extrema
mente aterradora. É exatamente aí onde existe a maior 
pobreza, a maior misérfa, a maior mortalidade infãntil. 
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E as outras áreas também não ficam atiás. Daí" porque 
este documento, me parece. e a nós, desta Comissão, da 
maior importância. Queremos que·o senhOr transmita 
aos seus c_ompanheiros de Pernambuco e do Nordeste a 
satisfação que sentimos, 'de ier em mão um documento 
tão objetivo, corno o· ·que acabamos de receber. 

Para que continuemos atendendo à própria norma de 
conduta da Comissão, passamos a palavra a quem d~se
jar dela fazer uso, para fazer perguntas ao Depoente.des
ta manhã. Concedemos a palavrã ao nobre Deputado 
José Carlos. 

O SR. JOSh CARLOS ......... Sr. Presidente, Senador Al
berto Silva, em primeiro lugar parabenizamos V. Ex• e 
os Senadores que compõem esta ComisSão, pela iniCiati
va de convidar o Presidente da FET APE, Sr. José Rodri
gues da Silva, para prestar o seu depoimento e mostrar a 
visão dos trabalhadores a respeito dos problemas nor
destinos. 

Na realidade_, é necessário que nós, DeputadoS e Sena
dores, saibamos recolher a palavra do trabalhador brasi
leiro através das suas representações. 

Temos uma experiência-que cOhsideramos a mais salu
tar no exercício do nosso mandato. Com o Senador Teo
tônio.Vilela, com os Deputados lranildo Pereira e Osval
do Macedo, fizemos parte, na legislatura passada, de 
uma comissão designada pelo Presidente do meu Parti
do, Deputado Ulysses Guimarães, que percorreu todo o 
Nordeste para colher o pensamento do trabalhador bra
sileiro a respeito dOs problemas da região, especifica
mente, dos problemas da seca. 

A cada depoimento nos convencíamos que, através da 
organização dos trabalhadores nós podemos ~ceber 
subsídios fundamentais para ConhecimentO dos _proble
mas regionais. 

O P~esidente da FETAPE, José Rodrigues da Silva, 
trouxe aquí aquilo que nós pensamos, ou seja, a seca 
agudiza os problemas do Nordeste, mas não é ele ares
ponsável pela miséria da região. Tanto que os dados le
vantados nas regiões mais ricas do N ardeste demons
tram a fome, a miséria e o desespero da sUa população. -

Nós temos que observar isso, e o _depoimento do Presi~ 
dente da FETAPE é_ rico neste sentido: na realidade, o 
problema da pobreza do Nordeste passa pela Reforma 
Agrária. Sem esta não teremos solução do problema do 
Nordeste, ele afirma isso aqui com muita precisão. Eu te
nho a impressão que essa é a visã6, pelo menos, teórica, 
das autoridades governamentais. Eu, o Deputado Mon· 
sueto de Lavor e alguns Deputados inclusive do PDS, na 
COmissão do Interior, da qual participamoS, tivemos um 
debate, recentemente, com técnicos do IPEA, quindo 
nos foram entregues diverSos relatórios a ri:sJ)eito dos 
problemas nordestinos. São __ analises efetuadas pelo 
IPEA na região. __ Aqueles técnicos do IPEA concluem 
coisas. interessantíssimas, dentro do espfrito do depoÍ· 
me'nto do Sr. José Rodrigues da Silva. - - --

Por exemplo, eles têm a visão, hoje,- clara,-cte que 
quando se estabeleceu uma nova política, através da SU
DENE, para o Nordeste, no correr _do tempo foram 
mantidos os incentivos fiscais, com reduções :i qui e -ali, 
mas foram mantidos, e hoje eles se corporific<im no fi
NOR, por conta da pressão de_ grupos econômicos, de 
multinacionais, de empresas do sul do País ou das pró
prias empresas nordestinas, porque a aplicação desses re
cursos, efetivamente, não quebravam as estruturs arcai
cas do Nordeste, não mexlam na estrutura fundiária. E 
como esse pessoal tem o seu_ próprio lobby conseguiram 
manter com perda, repito, aqui e ali, toda a disponibili
dade_de recursos para aplicação na região. 

Com referência à mudança de estrutura que já era pro~ 
posta pela SUDENE, nada foi feito, porque começava a 
chocar com os interesses das grandes oligarquias nordes
tinas. E os próprios técnicos do IPEA têm o mesmo en-
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tcndimento, c o incluíram em documentos oficiais do 
Governo. Lerribramos que o IPEA é subordinado Â SE
PLAN, ScXretaria de Planejámento da Presidência da
República. EsSe órgão sugere ap_licaçào de maciços re
cursos para mudar a estrutura fundiária do Nordeste, 
para a criação de três mílhões- de empregos produtivos 
na zona rural da região. 

Ora, podemos fazer um raciocíniO -simpl~: três mi
lhões dé empregos pT"odutivos significa o_ atendimento de 
15 milhões de pessoas, não é isso, Senador Alberto Silva? 
E se são necessários gerar esses i:mpregos, e eleS não exis
JC!m hoje, significa que é catatrófica a situação rural do 
Nordeste, significa que há três milhões de pessoas em 
idade de produzir e que não têm acesso à terra, ou, quan
do têm, não têm toda aquela complementação necessária 
de assistência técnica e créditos, os pré-requisitos p<i.ra 
poderem produzir. 

Então hoje notamos isso a respeito do Nordeste. Exis
te uma definição dos trabalhadores a respeito dos 
problemas nordestinos, que c-oincide com a visão dos 
parlamentares e com os documentos oficiais do Gover
no, como citou o Sr. José Rodrigues. 

Agora, na realidade falta aquela decisão pOlítica para 
fazer essas transformações. Eu não sou daqueles que de
fendem, por exemplo, a idéia de que não seJam remetidos 
recursos para o FINOR, ontem discutia isso' com o meu 
companheiro, Deputado Mansueto de Lavor. Acho que 
numa sociedade capitalista, como a nossa; não podemos 
isolar o Nordeste para ter outro tipo de modelo que não 
o capitalista. Mas mesmo dentro desse regime capitalis
ta, não-é pOssível que continué a Situação fundiária pre
valecente. Veja V. Ex• que esses técnicos ·do IPEA con
cluíram que de 50 projetOs agrõpecuãrios do Nord'este, 
35 _deles, após receberem todos os recursos do FINO R, 
continuam classificados como latifúndios improdutivos. 

Então, na verdade, está-se perdendo uma série de re
cursos que poderiam ser aplicados no Nordeste. Não é 
que se acabem com os projetas agrOpecuários mas que 
racionalmente se apliquem esses recursos para criar tudo 
aquílo que é defendido aqui:-o acesso do homem à terra e 
a criação, vamos dizer, de uma lavoura de subsistência, 
de produção de a!imentos. Hoje no Nordeste, nós esta
mos importando 80%_dos alimentos. Isso deteriora toda 
a nossa economia e gera a miséria- atUãl, ao ponto de o 
economista Celso Furtado ter-se preocupado, funda-

, mentalmente, com a seguinte questão: hoje o nordestino 
tem menos resistência à seca do que há 20 anos. 

Então, parabenizamos V. Ex• pela iniciativa de ter 
convidado o Sr. José Rodrigues da Silva, Presidente da 
FETAPE, a comparecer a esta Comissãu. Consideramos 
que esse_depoimento é .de alto valor para os estudos desta 
Comissão e vai orientar V. Ex' na série de relatórios que 
haverá de elaborar nesta Comissão_,_ 

Há outros companheiros que desejam falar. Fazemos 
este registro, porque gostaríamos de perguntar ao Presi
derúe da FET APE com respeito às frentes de emergên
cia. Várias distorções foram citadas aqui. Já começam a 
ser anunciadas as chuvas, inclusive, no Estado de V. Ex•, 
o Piauí. Temos a imprensão de que se os trabalhadores 
continuarem sendo mantidos nas frentes de serviço, sem 
a necessár_ia assistência Qo Estado para preparar, na ver
dade, as suas lavouras, isso será de profunda gravidade. 

Então, gostarfamosde receber um depoimento do De
poente no sentido de como se ·está processando aquela 
promessa feita pela SUDENE,.na Cõmis.São dO fn1eri0r 
da Câritai'a dos Deputados- deve ter sido feita também 
aqui nb·Senado- a respeito da. liberação dos trabalha
dores das frentes de serviço para cuidarem das suas la
vouras. 

O SR. JOSt RODRIGUES DA SILVA- Até hoje 
nós não temos conhecimento de que a SUDENE tomou 
posição para liberar o pessoal para fazer os seus plantios. 
Sabe-se que há um documento da SUDENE recomen
dando que no período do plantio deve dar-se alguns dias, 

M~iodel984 

dois días,- para o trabalhador fazer as suas plantações. 
Acontece que a administração no Nordeste,_ principal
mente em Perna.mbuêo, tem sido feita por três órgãos: O 
Gnipó de engenharia, a CODEVASF e o DNOCS. Estes 
dois últimos órgãos riàO têm respeit~do, _pelo me!)OS no 
ano anterior, essa decisão da SUDENE. Hoje, os sindi
catos das áreas das secas estão reivindicando a liberação 
até total, para que os trabalhadores façam as suas roças. 
Se não hóuver essa liberação para os trabalhadores faze
rem as- sUas roças na época das -chuvas, eles nunca vão 
sair da situação de fome e de miséria, porque a chuva é 
passageira, e além da pouca chuva que tem no Nordeste, 
no sertão, tem que se aproveitar o dia de chuva para se 
plantar. Se ela pega os trabalhadores sem as roças pron
tas, sem as terras preparadas, eles vão continuar na fome 
e na miséria, porque as frentes de emergência, além de 
não comportarem todos os necessitados, também não re
solvem o problema, porque o salário é minguado, 15 mil 
e JOQ_ cruzeiros. 

Então, nessas semanas os trabalhadores estão reuni
dos em todo o sertão justamente para solicitar- das auto
ridades a liberação dos trabalhadores 'de toda a região 
para cuidar das suas roças, onde se: está esperando a chu
va, para se plantar os primeiros caroços de grão. Mas 
ainda não temos conhecimento de que essa determinação 
para liberar trabalhadores saiu da SUDENE. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Vou passar a 
palavra ao nobie Senador Lourival Baptista, porque S. 
Ex• tem um outro compromisso. Em seguida, darei a pa
lavra a V. Ex.• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, pa
rabenizo V. Ex' por ter trazido aqui o Presidente da Fe
deração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Pernambuco. 

Antes de abordar um assunto que achei, no seu rela
tório, interessante ser explicado e esclarecido, quero· di
zer que no meu pequeno Sergipe, nos idos de 19b8J69; 
fecharam-se váríU:S-Usinas e ficaram trabalhadores no de
semprego. 

Um dia fui procurado no Palácio pelo Arcebispo Me
tropolitano de Aracaju, D. Luciano Cabral Duarte, que 
me expôs o problema de que numa certa zona do Estado 
havia trabalhadores pedintes, e pedia o meu apoio para a 
compra de uma fazenda, para ser distribuída àqueles tra
balhadores. 

Lembro-me bem que lhe perguntei como é que se faria 
est_a compra, e ele disse:- Bom, Governador, o Senhor 
entrará com uma parte, e a outra parte eu irei conseguir 
pedindo. "E eu perguntei:" Qual é o valor da fazenda? 
"Ele respondeu:" sessenta mil cruzeiros. ''E eu disse:-" 
"o senhor quer que eu entre com quanto'?" "Ele disse.
"·~com 50." Eu disse: "não, eu entro com os 60.", Então 
foi compfada a primeira fazenda comunitária no Estado. 
Depois dei mais duas, com essas três fazendas ele locali
zou em lotes, creio que de 10, IS ou 20_tarefas, aqueles 
trabalhadores rurais, e eles lá se instalaram. 

Depois, apesar de ele ser Arcebispo da Igreja, conse
guiu com a Maçonaria a compra de uma fazenda. A 
Maçonaria doou e depois comprou a quinta fazenda. 
Então são cinco fazendas comunitárias que temos no Es~ 
tado -de Sergipe, conseguidas pelo atual arcebispo Me-_ 
tropolitano de Aracaju, D. Luciano Cabral Duarte. 

No ano passado, o Presidente do Senado Senador Jar
bas Passarinho, foi fãzer uma visita a duas_ dessas fizen
das, e o que viu foram trabalhadores dando depoimen
tos, alguns deles com jipes, camiOnetes,- filhos nas esco
las, vacas nos quintais, C"olheita de cana, de mandioca, de 
batata, etc., etc. 

Esses homens se disseram felizes por aquela faíxa de' 
terra que haviam conseguido. 

Este é o depoimento que dou do meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Tem o maior 
valor. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA- E lembro-nle hem
que de certa feita um outro arcebispo foi a Aracaju -e visi
tou uma dessas fazendas, e depois conversando comigo 
disse: u-Ah! Eu devia ter Já no meu Estado um Governa
dor como Lourival Baptista". E eu disse: "Não, isso tem; 
é preciso ter a pessoa para pedir, para orientar, para fa-
zer". 

Então, essas cinco propriedades estão lá para quem 
quiser visitar. Quér dizer, naquela área das Usinas que fo
ram fechadas, aqueles trabalhadores ficaram localiza
dos, e lá o Senhor, como Presidente da FedúaçãO dos 
Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, e o Presi
dente da Confederação, Creio Que é até sergipano, o aa 
Agricultura, o Sr. José Rodrigues da Silva ... 

O SR. JOSE. RODRIGU-ES DA SILVA- O .nome
do Presidente da ConfeOeraçào é José Francisco da Silva 
e ele é pernambucano ... 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eu pensei que ele 
fosse sergipano. Mas quanto a isso dou esse depoimento 
sobre o meu Estado. Na verdade, é um Estado com 21 
mil quilômetros quadrados, quase todo cortado de asfal~ 
to e onde nós não vemos misérí"a. 

Agora, Sergipe, na verdade, foi assolado peta seca. Lá 
existem as freiltes de trabalho. Há certa zona do Estado, 
naturalmente no allo sertão, em que existe isso. 
Mas no seu depoimento me chamou atenção o.seguinte: 
"remuneração equivalente à metade de um salário mini~ 
mo regional, atraso de até 50 dias no pagamento desse 
mísero salário, discriminação no alistamento nas frentes 
de serviços em função de critérios políticos, construção 
de obras em propriedades particulares". Isso é que me 
chamou a atenção. Quer dizer, acho que essas obras de
viam ser em coisas públicas, de interesse da coletividade, 
prefeituras, Governo de Estado. ACho que obras em pro
priedades particulares é uma coisa muito séria e que não 
deveria existir nessas frentes de trabalho. 

Quanto ao- mais, ouvi V. S• com atenção e estou aqui 
com-o-s-eu--depoimento, que-a::chefsensato, equilibrado e 
dizendo_ na verdade o que existe por aí afora. 

Sou grato a V. S• A única coisa que eu achei de estra
nho aqui foram essas obras em propriedades particula
res. Quanto ao mais, fica aqui p"afa o nosso- Relator, o 
eminente Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA- Esclarece
mos ao nobre Senador que criticamos· essa~{ obras em 
propriedade privada, porque essas obras deveriam ser 
comunitárias, deveriam atender a toda comunidade. Na 
verdade, o que tem acontecido é que as obras são feitas 
em propriedades particulares, em grandes latifúndios, 
onde, depois das obras prontas, o trabalhador, recebe sa
lário de miséria e não tem acesso àqUeles açudes, àquelas 
obras. 

Então crlticamos issõ tãrilbém. A nossa reivindicação 
é que sejam feitas obras comunitárias, para que sirvam a 
toda com unidade. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -A minha estranhe
za foi essa: fazer obras em propriedades particulares. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Com a pala
vra o nobre Deputado Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Pedindo vênia 
aos ilustres Senadores, sou Deputado Federal da área de 
Pernambuco, que está totalmente incluída n·o drama da 
seca, e é um prazer redobrado estar ouvindo aqui o deM 
poimento do Sr. José Rodrigues da Silva, que é uma das 
mais destacadas lideranças sindicais do Pafs, pelo seu 
equilíbrio, pela sua coragem. pela sua resistência aos poM 
derosos, que alimentam e são alimentados pelas estrutu
ras iníquas do Nordeste, que ninguém desconhece, pois 
os próprios dados estão ai. 

Quero, sobretudo, parabenizar o Presidente da CONM 
TAG, pelo seu depoiffi6nto já recõnhecidanlente equi-
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librado_e_obj~trvo, mas ão mesmo tempo fazer referêpcia 
à CõmPetênctii com qUe a FETAPE- Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambu
co, tem conduzido essa difícil tarefa de orientar, de !ide~ 
r"ãr os niühares de trabalhadores,uns na palha da cana, 
outros no sertãO, sofrendo o flagelo de 5 anos consecuti
vos de seca. 

Essas duas categorias, os trabalhadores do sertão e os 
- trabalhadores da cana, estão unidas na miséria quase ab

soluta, sem distinção mesmo. Uns são os da Terra de 
Canil ali, que são os da Zona da Mata, até com miséria 
mai_or_e_ mais gritante do que os_ da terra do sertão. Aqui 
vale ãté lembrar o velho José -Ãmêrico que Dizia: .. mi
séria maior do que morrer de fome no deserto é não ter o 
que comer na Terra de Cannaã" .... 

Portanto, a miséria maior mesmo ê a dos trabalhado
res da _palha da cana, porque os sertanejos estão comes· 
perança de que quando chegarem as chuvas, amenizará, 
pelo menos, se bem que não resolve, a sua situação. 

Mas eu queria ressaltar _a competêf!cia do Presidente 
-da FETAPE, dos demais diretores, dos assessores jurtdi
cos, pela maneira como vêm conduzindo essas reivindi
cações tanto· dos trabalhadores rurais do sertão, ~Orno 
dOs --tr-abalhadores rurais, principalmente as reivindi-
cações salariaiS. -
.A FETAPE tem conduzido os trabalhadores a greves, 

qUe jainais -fora~·} contestadas legalmente neste País, 
nuilCa unia greve dcieretada- por sindicatos orieritados 
pelã FEíÃPE foram Contestadas na _Justiça como lle
giis~Eies têm COnseguido Saltar um obstáculo,_queéa lei 
de gfeVe dos trabalhadores. Ultimamente eles colheram 
uma vitória, pouco importa se essa sentença venha a ser 
altcrad;.~ por Tribunais Superiores. M~_s a vitória que co
lheram no Tribunal Regional do Tra~alho •. em Pernam
buco, é histórica, porque ~e reconhec_eu nã.o._só o direito 
inalienável dos trabalhadores rurais, mas se r:ecOilheCe~. 
a nível nacional, que a política sala~ial do Governo é in
justa:. é de fome, é contrária a todo-s os direitos dos iraba
lhadOres, inclusive quanto aos reajustes baseados no 
lN PC. 

Feito isso, eu gostaria de me referir a três pontos: ao 
depoimento de José Rodrigues da Sllva, à fala do Sena
dor Lourival Baptista, e ao depoimento de dois segmen
tos do mundo da técnica; dos cientíStas, publicado no 
domingo passado no Jornal do Brasil. 

o_ depoímento de José Rodrigues da Silva é objetivo e 
claro. O Nordeste sertão, o Nordeste em si, com suas di
versas regiões, apesar da-s situações climáticas diversas, 
tem um efeito comum, que é o tipo de sociedade que estã 
lá, gerando esses problemas, agravados uns pelo clima, 
outros pela própria estrutura econômica, no caso da ca
na. 

Vem o Senador Lourival Baptista dizer, atrav_és de de
poimentos, que hã uma solução. E ele tentou essa so
lução, unido com a Igreja, uma entidade que aparente
mente não tem nada a ver com reforma agrária ou cOm 
mudanças sociais e econômicas da população. Mas tem 
muito a ver, porque, na realidade, a Igreja, com sua mis
são espiritual, não está pregando, evangelizando homens 
e almas desencarnadas, mas situadas em suas realidades. 

Muito boa lembrança a do Senador e ex-Governador 
de Sergipe, que se 9-ebruçou sobre o pleito de l,.lm dos re
presentantes da Igreja, o atendeu, e foi coroado de êxito 
nos scusQbjetivos. Mas por trás disso é bom que se expli
cite: há o ansdo do homem, do trabàlhador rural do 
Nordeste à terra. Foi isso que ocorreu, para a felicidade 
daqueleS trãhalhadores de Sergipe. Eles tiveram acesso à 
terra e apoio governamental, para que do uso da terra 
conseguissem não apenas o seu sustento, mas a sua pro
moção. 
- EU-gostaria de acrescentar, com relação a essas expe
riências, que quando há a união dos trabalhadores de en
tidades, como o próprio Governo,_ com uma entidadC 
ofidaf,:ou entidades outias, como Ijreja, Maçonaria ou 
grupos de serviÇO em favor das classes trabalhadoras, há 
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sucesso. Mas hâ briga, há pi visão, hâ até rri.esmo disputas 
ideológi~;s sobre o conted.do de reforma agrária. Ostra
balhadores rurais não estão preocupados com isso, mas 
com sua sobrevivência e com sua promoção social, como 
o previsto no Estatuto da Terra. t isto que eles querem e 
têm lutado por essa situação no Nordeste e em todas as 
partes do País. 

Está aí o depoimento do Presidente da FETAPE, estâ 
aí a fala do Senador Lourival Baptista, ex-Governador, 
de .Sergipe, com a sua e_xperiência.E nós poderíamos ci
t:ir diversas oUtnis experiências, como a de Santa Maria 
da Boa _Yi.sta,_ opde houve um trab!}.lho Sel;ll~lhante a esse 
citado, em l,lma- propriedáde da Diocese de Petf.olina, o 
que hoje também é uma propriedade comunitária, admi
nistrada por trabalhadores que receberam seus lotes na
quela área. Mas há também, como que formando um 
cOnjunto de depoimentos, o dos técnicos do RADAM. O 
RADAM Brasil, fez, através de censores remotos, atra
vés de satélites, um levantamento, praticamente um 
mapa d<~s possibilidades hídricas do Nordeste. E a sur
presa, para alguns, não para o Senador que preside esta 
reunião, Alberto Silva, e para tantos outros, o problema 
do Nordeste não ê de água. Pode have-r um desequilíbrio 

- -relativo, mas a água está aí; hã verdadeiros manan~iais, 
tanto na superfície, através de rios perenes, inclusive o 
Parnaíba~ São Francisco e tantos outros, como manan
ciais submersos, subterrâneos, que estão aí detectados 
pelos satélites. O problema do Nordeste não ê de água, 
em primeiro lugar, água, em segund? lugar, água, em 
terceiro lugar, como diz o Sr. Ministro Mário Andreaz~ 
za. Isso é um mito, isso é uma fantasia. Ainda mais: o 
Projeto RADAM vem confirmar aqúilo que alguns duvi~ 
dam- inclusive ouvi isso dentro da SUDENE- dízen~ 
do que com mais um ano de seca teria que se tratar logo 
da deportação da população que habita no semi-árido 
para a área do Maranhão, Amazônia, etc. Naquele 
período não se pensava em seca no Maranhão. Pois bem, 
aí estão dizendo, não apenas no N01:deste, nas suas faiM 
xas úmid<~s, mas sobretÚdo o semi-ãrido, que é viável 
econômica e socialmente para aquela população. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Isso é abso
lutamente verdade. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pelos seus recur
sos hídricos, pela sua capacidade de vocação dos seus so
los e sobretudo pelas suas riquezas minerais que estão lá 
inexploradas, ou subexploradas ou começando a ser ex
ploradas por grupos estrangeiros. Ao lado desse depoi
mento de cientistas oficiais, inclUsive do p-rograma do 
Governo, Sr. Presidente, 300 técnicos foram contratados 
pela SUDENE para fazer uma especie de revisão de toda 
a atuação do Governo, através de seus diversos progra
mas na área do Nordeste e do desenvolvimento daquela 
região. Esses técnicos foram encarregados de elaborar Õ 
dQcumento preliminar do chamado Projeto NORDES
TÃO, da SEPLAN. O documento desses 300 técnicos foi 
recentemente entregue ao Superintendente da SUDENE, 
Sr. Walfrido Salmito. O Sr. Walfrido Salmito queria 
publicar esse documento, inicialmente, mas foi consultar 
o Ministério do Interior. E aqui em Brasília foi demovi
do desta publicação, voltou para Recife,- para a SUDE
NE, e esse documento preparado pelos 300 técnicos con
tratados pela Própria SUDENE, para fazer utna análise 
do Nordeste e dar pistas para solução dos seus proble
mas fundamentais, está em uma das gavetas da SUO& 
NE. E algo semelhante ao que ocorreu ao famoso rela
tório ~dO- CTA, que foí-eriin~gUe 'à SVDENE em de
zembro de 1978, prevendo esses anos todos de seca, e só 
depois de uma evidência dramática de 2 ou 3 anos foi 
que desengavetaram e disseram: não, nós tinhamõs co
nhecimento, etc. 

Já se sabe que esse relatório constata exatamente
coincide com a posiçlh? do Presidente da FETAPE -
que é preciso mudar as estruturas sódo-econômlcaS do 
Nordeste que deve haver prioridade dos projetas agrope-
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cuários, que-a atual poUtica agrícola e agrária do Nor
deste é danosa à maioria do povo do Nordeste que é 
constitu(da de trabalhadores rurais, e que é necessário 
haver mudanças estruturais, e não apenas obras hídricas. 
Há uma contundente crítica à atual realidade do Nordes
te, feita pelos 300 técnicos contritados-Pela própria SU
DENE. Eu pediria a V. Ex• que requisitasse, ou adonas
se os meios necessários para que esse documento viesse a 
pública. h este o pedido que faço. 

Para não me alongar- mais, saúdo o nosso amigo e Pi-e
sidente José Rodrigues da Silva, da FETAPE. Não tenho 
perguntas. Aliàs, faço uma reparo quanto -à redai;ão do 
documento que V. S• leu. Sei que os trabalhadOres não 
fazem reivindicação para que obras de emergência sejam 
feitas em prapriedades particulares. Pelo contrãrio, eles· 
denunciam esse fato, como eu acabo de denunciar. Hã 
poucos -dias estivemos na SUDENE, e aqui esteve tamw 
bém o Presidente da Comissão -do Interior da Câmara, 
para tratar deste assunto: como é possível que o dinheiro 
público seja destinado unicamente para beneficiar uma 
minoria de propriedades rurais do Nordeste. Unewse o 
dinheiro público, que já é escasso; Co"in_6_ sUOr- e o Sã:cr'ífíw 
cio daqueles que- -ganham lniseravelriiente 15 mil e 300 
cruzeiros. Eu presenciei há pouco mulheres e homens 
caindo de fome nas frentes de emergência dizendo: -
"esses 15 mil e 300 cruzeíros não dão para nada. A gente 
quando recebe passa para outra mão". E todos esses 15 
mil e 300 cruzeiros somados dão bilhões de cruzeirOs. 
Como é poss-ível dCstinar isso a aJguns pdvH'egiados pro
prietáfícis de terras'.? O Superiiüeriâente dà- SUDENE 
vem sempre com a estória: não, é construído em proprie
dades particulares, mas esses proprietãrios estão assínanw 
do um documento de servidão pública. A desapro
priação iria demorar e se iria gastã.i-inais dinheiro~ Eles 
estão assumindo esse compromisso. Percorri a pouco 
mais de 15 municípios de Triunfo até Petrolina. Noventa 
e cinco por cento dessas obras - José Rodrigues pode 
atestar isso -são construídas-ein propiledades particuw 
lares. Algumas são construídas em pequenas proprieda
des, que até mereciam esse beneficiO- do Poder Públicu. 
Mas a maioria é--em grandes propriedades. E o pior, Se
nador Alberto Silva, é que em algumas pequenas prow 
priedades começouwse a c-Onstruir barragens. Mas como 
esses proprietários são pequenos, não têni poder políti
co, não têm poder de decisão junto aos órgãos, aquelas 
obras foram estagnadas, paradas e retiraram~se aqueles 
homens dessas frentes de emergência para uma giande 
propriedade, para iniciar, em carãter urgente, uma bar
ragem que beneficiaria o grande proprietário. São deze
nas de casos de obras inacabadas, que as primeíras chuw 
vas levam. E este aqui quer agOra exigir trabalho acima 
das forças dos trabalhadores, para concluir, antes da 
desmobilização das frentes de emergência, o seu iraba
lho, que vai beneficiar a sua grande propriedade. ConS
tatei, nessas frentes de C:rnergêncfa que nenhum proprie
tário assínou qualquer documento se compromissando, 
com o poder público, no sentido de que aquela obra, de
corrente do trabalho das frentes de emergênCia, fosse 
posteriormente servir à coletividade. Ao_ contrário, 
várias dessas obras são construídas dentro de proprieda
des cercadas sem nenhum acesso para o povo. Isso é uma 
coisa injusta, é lamentãvell Até hoje o Superintendente 
da SUDENE não teve coragem ou força de assumir uma 
posição drástica. Ou essas obraS dã.s frentes de emergên
cia serão de serventia pública, através de um documento, 
ou esses proprietários terão de repor aos cofres públicos, 
por enriquecimento ilícito, o dinheiro que foi gasto naw 
quela obra. 

Fíca a minha sugestão e o pedido para que V. Ex• 
acione todos os meios ao seu alcance, a fim de que esse 
documento dos 300 técnicos, que estã engavetado na SUw 
DENE, por oidem do Ministro do Inte_rior, seja divulga
do o quanto antes, para se somar a essas vozes, como a 
do Presidente da FET APE, que estão analisando_ e pe-

dindo soluções reais, definitivas, objetivas, duradouras 
para os p~oblemas do Nordeste: Muito obrigado. 

O'"SR~-PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito obri
gado. 

V. Ex~ gostaria de acrescentar alguma coisa? 

O SR. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA- Ratifico a 
palavra do Deputado Mansueto de Lavor. O problema 
das emergências no sertão é uma coisa esquisita. A ccins:. 
trução dos açudes, na verdade, é feita em grandes pro
priedades, e os trabalhadores pouco têm acesso_. Essa 
tem sido também uma reivindicação dos trabalhadores, 
em doCuinentos encaminahdos à FETAPE. Nós temos 
recebido reclamações n-esSe sentido. Na verdade, a justi
ficativa que a SUDENE tem dado atê hoje, não conven
ce os trabalhadores, porque as obras são construídas 
com o dinheiro dos cofres públicos e vão beneficiar as 
gr<mdes propriedades, que hoje estão concentradas nas 
mãos dos grandes latifundiáriOs. Os trabalhadores têm 
dado su_a contribuição para construir essas obras, e de
pois nào se benefici~m delas. 

Uma das grandes reclamações que temos recebido é 
com relação à obra que fica estagnada. Um pequeno ou 
médio proprietârió- às vezes está-se beneficiando de uma 
detenninada obra. Mas, por questão política, transfere
se aquela obra para outro lugar, e prejudica-se os trabaw 
lhadores, porque vão ser deslocados para obras mais dis
tantes e às vezes nem têm condições para se deslocar. 
Aquela obra não foi terminada _e a construção ficou per
dida, por causa das chuvas. Todo o dinheiro gasto na
quelas obras foi perdido. E muitas vezes prejudicawse 
toda a comunidade, além de gastar todo_o dinheiro. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presidente, 
quero-ratificar as palavras dele, que em boa hora referiuw 
se às reclamações recebidas, de que os trabalhadores alis
tados não conseguiriam se deslocar para outra obra, fi
cando todos eles prejudicados. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Carneiro Arna~d. 

O -SR. CARNEIRO ARNAUD - Sr. Presidente, 
como Deputado paraibano, por conseguinte do Nordes
te, estivemos numa reunião de parlamentares da região 
discutindo e analisando assu_ntos de interesse da região. 
Em determinada hora, essa reuiiião foi sUspensa, para 
que pudéssemos aqui cotriParecer, a fim de ouvir o de
poimento do Presidente da FET APE, Sr. José Rodrigues 
da Silva. 

Para mim, foi profundamente gratificante esta oca
sião.: este ensejo de, aqui comparecendo, ouvir a expo
sição de um homem do povo, mostrando que o Parla
mento Nacional, Senado e Câmara, são as Casas que 
realmente pertencem ao povo e se preocupam com os 
problemas do povo. Aqui não comparecem somente as 
altas figuras da nacionalidade, mas pessoas simples e que 
têm serisibilidade, que, na sua simplicidade, trazem de
poimentos de tão grande importância, como está trazen
do, hoje, o Sr. José Rodrigues da Silva. 

Ouvindo as palavras que ele proferiu, nós queremos 
ressaltar os dados estatísticos apresentados, onde é alar
mailfe o "indíce de analfabetismo da repão nordestina, 
especialmente do Estado de Pernambuco. 

Sobre este assunto, é bom frisar, nós esperamos, e te
mos confiança, de que, dentro em breve, através de uma 
emenda constitucional do Senador João Calmon, possa 
a educação no Brasil receber uma maior parcela de re
cursos;- e, com essa maior parcela de recursos, a ins
trução no País seja melhorada, principalmente a nível de 
município. 

Há poucos dias, na Câmara dos Deputados, eu proferi 
um discurso, analisando essa problemática nordestina, e 
dizendo que uma daª soluções para a nossa região, entre 
várias, importante, significativa, é o problema da eduw 
cação. Mas não é somente ensinar o_ homem a ler e a es-
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crever e as quatro operações fundamentais. ~ ensinar ao 
homem os assuntos da terra, qual a melhor terra para 
plantar, qual a melhor semente, como trabalhar, enfim, 
ensinar o homem a conviver na região e a conviver com a 
seca. 

Espero que esta Comissão de Inquérito, aproveitando 
o aumento de recursos, que eu tenho a esperança de ver 
concretizadO através dessa emenda co-nstitucional, tenha 
cOmo sugestão a educação do homem do Nordeste, do 
homem do interior, do sertão nordestino, que esse ho~ 
mem tenha a educação para o seu trabalho, a educação 
dos problemas da terra e não somente a educação da lei
tura e das quatro operações fundamentais. 

Com relação a uma citação que foi feita pelo Presiden
te da FETAPE, de que existem latifúndios improdutivos 
no Nordeste, não sei se no caso ele cita os plantadores, as 
grandes propriedades que são plantadas com a cana-de
açúcar, como latifúndio improdutivo, o que na realidade 
não seria improdutivo, mas de uma cultura única. E 
sobre esse assunto, apresentei, na legislatura passada, 
um projeto para que os grandes proprietários rurais re~ 
servassem 10% das suas terras férteis aos rurícolas, a fim 
de que eles plantassem gêneros de primeira necessidade. 
Deveria Ser adotada esta medida: os proprietários rurais, 
os usineiros, os gran·des latifudiários, vamos dizer assim, 
não teriam nenhuma assistência do Governo, não pode
riam usar os créditos nos estabelecimentos bancários ofi
ciais se não reservassem essas áreas de terras férteis para 
a plantação da mandioca, do feijão, do arroz, do milho, 
enfim dessas culturas que nós necessitamos para a ali
mentação do homem. 

FíCO satisfeito em ouvir que os trabalhadores rurais 
têm tido conquistas nas suas reivindicações, que estão 
sendo atendidas não através de violência, mas através da 
lei, e de uma lei que ele bem caracterizou como lei anti
greve. Ê através dessa lei antigreve que eles estão reivin
dicando os seus justos direitos. Esses homens no Nordes
"ie têm sofrido perseguições das mais violentas e até mor
tes, como recentemente ocorreu na Paraíba, onde uma 
líder sindical, pelo fato de ser Presidente de um sindicato 
rural, de defender o trabalhador rural, foi brutalmente 
assassinada. Os seus assassinos até hoje não estão na ca
deia,. certamente devido à proteção dos grandes proprie
tários rurais. 

Com relação à saúde, é realmente estarrecedor tudo 
aquilo que citou o Presidente da FETAPE, e que nós, 
como médicos, sabemos. Precisamos também reivindicar 
que o homem do campo tenha assistência médica, tenha 
o mesmo direitO à previdência que tem o trabalhador da 
cidade, o trabalhador urbano. Antes existía o FUNRU
RAL e o INPS. Houve a unificaÇão. Hoje é o INAMPS 
que dá assistência médica ao previdenciádo. Entretanto, 
nós sabemos, o homem do campo é marginalizado. El~ 
não tem realmente os mesmos direitos, as mesmaS vanta
gens, as mesmas facilidades que tem o trabalhador da ci
dade. 

Com relação às experiências realizadas nas proprieda
des _comunitãrias, que foi bem realçada aqui pelo Sena~ 
dor Lourival Baptista, e também complementado e re
forçado nas palavras inteligentes do nosso colega Man
sueto de Lavor, é bom dizer que não adianta somente di
vidir as terras e entregáwJas ao homem pobre. E: preciso 
que este homem seja assistido técnica e economicamente 
para que ele possa práduzir, porque na realidade eles são 
capazes e têm muita capacidade de trabalho. 

Há um grande açude no sertão da Paraíba- o açude 
de Pilões. Os homens que trabalham nas margens deste 
açude estão hã muitOS- ~lnóS i'eiviildicando do Governo a 
eletrificação dessa região, para que eles possam produzir 
muito mais, ter melhores condições, e, lamentavelmente, 
até hoje estão fazendo ouvidos de mercador, ninguém 
toma a menor providência para a solução desse proble
ma. 

Estive; há poucos dias, acompanhado por um Deputa~ 
do Estadual da Parruba, do meu Partido, o PMDB, mé-
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dica como eu, Deputado José Aldemir, em Fortaleza fa~ 
Jande com o Diretor do DNOCS sobre a eletrificação 
dessa região. O Diretor do DNOCS autoriza a (:Jeirifi~ 
caçào, mas sem ônus para o DNOCS. A CAELP, a 
Companhia de Eletrificação da Paraíba, está inclusivie 
sob intervenção, porque não eStá nem repassando o di
nheiro que recebe dos_usuários para a CHESF. Estive. 
mos no Ministêrio das Minas e Energia expondo o 
problema ao Sr. Ministro Cesar Cais, que nos recebeu, 
diga-se de passagem, com muita atenção e prometeu cie 
mandar fazer um levantamento, um estudo, de quanto 
orça esta obra, para incluí-la num programa extra. O 
Ministério está tentando recursos através do FINSO
CIAL. Se esse recurso for liberado para o Ministério das 
Minas e Energia, ele prometeu mandar executar esse tra
balho, que ê da maior importância para os trabalhadores 
rurais, para esses homens simples que trabalham no açu
de de Pilões. 

De modo, Sr. Presidente, que essas considerações, 
dentro da palestra, dentro do depoimento do Presidente 
da FETAPE, o Sr. José Rodrigues da SHva, são a conti
nuação da reunião dos membros do Nordeste, interessa
dos na solução dos problemas daquela região. 

Eu parabenizo V. Ex•, como Presidente desta Comis
são, e os Srs . .s-enaaOreúJ.ue dela fazem parte, e também 
trago os meus aplausos ao Presidente da FET APE pelo 
depoiment,o tão imporiante, tão significativo para a sei~ 
lução dos problemas do Nordeste e dos nordestinos. 

O SR.JOS~ RODRIGUES DA SILVA -Queria, Sr. 
Presidente, lembrar ao nobre Deputado que na legis
lação do IAA, no decreto, de 1965, que criou aquele ins
tituto, os usineiros eram obrigados a dar dois hectares de 
terras aos trabalhadores da lavoura canavieira, como 
complementação de salário, para eles plantarem lavoura 
de subsistência. Esse decreto é de 1965. Agora me foge 
da memória o número desse decreto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Este decreto é de 
antes de 1965 e foi vigorado em 1965. Ele era do tempo 
deGetúli_o Vargas, e era uma indagação que íi"ia fãzer ãO 
Senhor, para saber se este decreto estaria sendo obedeci
do na região de Pernambuco. 

O SR. JOSE RODRIGUES DA SILVA -O não 
cumprimento desse decreto implica também restrição de 
seus financiamentos. Mas nunca um plantador de cana, 
um usineiro deiXou de receber financiamento por des
cumprir essa lei. 

A partir de 1979, nós "incluímos essa mesma obrigação 
num dissídio coletivo, por(Jue jâ haVia o seu descumpri
mento total, e a tendência, como de sempre, a partir dis
so aí, foi a retirada dos homens da terra para a periferia, 
Foram morar na cidade, transformando-se os bóias
frias, Incluímos isso num dissfdio coletívo, mas o seu 
descumprimento é total. E com as plantações da cana, a 
produção do álcool, quase todos os sítios dos trabalha
dores foram destruídos. 

Há uma semana, nós recebemos notícia de uma usina 
de açúcar, em Pernambuco, a Usina Pedrosa, sobre a 
destruição das lavouras de todos os moradores. As 
roças, as mandiocas plantadas foram destruídas por tra
tares. E todas essas denúncias São-feitas pela FETAPE, 
são feitas pelos sindicatos, e as providênciaS não passani 
da apuração por meio de inquérito, de uma avaliação 
para pagar a indenização, E nenhuma punição houve até 
hoje aos forne~dor.es de cana, aos usi_neiros, por destrUir 
lavouras de trabalhadores e muito menos por deixar de 
cumprir a determinação do próprio IAA, que controla a 
cana-de-açúcar no Nordeste, 

O SR. CARNEIRO ARNAUD- Sr. Presidente, eu 
queria, então, fazer mais um apelo para que nesta CPI 
constasse uma reivindicação, no sentido que se obedeces
se a legislação existerite. Se o-bedecermos a legislação 
existente, acredito que vamos sanar perfeitamente, ou 
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corrigir perfeitãmente esse- problema que acaba de ser ci
tad<:?_ pelo Presidente da FETAPE. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito bem! 
Com a palavra o nobre Relator, Senador Jutahy Ma

galhães. 

O SR. JUYAHYMAGALHÃES- Sr. Presidente, o 
-meu papel nesta Comissão é mais ouvir e fazer algumas 
indagações do que expor o meu próprio pensamento, 
que será e~postó no final, através do relatório-: 

Por isso, fico bem atento aos depoimentos e às mani~ 
festações dos Deputados e Senadores que por acaso este
jam presentes nas diversãs reuniões.. E hÕje riós tivemos 
várias informações importantes. --

Em primeiro lugar, peço a V. Ex' que requisite da SU
DENE o documento citado pelo Deputado de Pernam
buco o mais breve possível. 

Em segundo lugar, conforme depoimento do Sr. )osê 
Rodrigues da Silva a respeito de obras em propriedades 
particulares, confirmado pela manifestação de Deputado 
de Pernambuco, peço a V. Ex' que requisite informações 
a respeito. 

Nós temos ouvido muita coisa sobre a construção de 
obras em propriedades particulares, como nós temos ou
vido bastante coisa de que os alistamentos nas frentes de 
serviço foram feitos também em função de critêrios polí
tic-os, mas nós nunca recebemos uma informação especi
fiCãndo- o que, onde e guarido isso está ocorrendo. 

Então, tenho que solicitar a V. S"quenos rerileta, tam
bém, o mais urgentemente possível, e se possível também 
aci DepUtado, o ncime das propriedades onde estão sen
do construidas essas obras de interesse particular. Nós 
temos que ter essa documentação em mãos, porque isso 
eu venho buscaõdo, e pela primeirâ Vez estou esCutando 
alguém me dizer que tem condições de fazer, de dar essa 
informação por escrito. Eu tenho ouvido falar muito nis
so_ mas sempre que eu peço por escrito a informação, es
pecificando qual a propriedade, jamais recebi um docu
mento neste sentido. Então, esta é uma hora apropriada 
para isso. Nós temos que receber essas informações, por
que é baseado nessas informações que nós poderemos 
buscar soluções. A informação ê_ de carâter genérico. 
Nós, aqui, jã indagamos ao representante do DNOCS, 
como indagamos ao representante da SUDENE, e eles 
sempre negam, dizendo que absolutamente isso não 
ocorre. Eu a4mito _até_que, com_o ~tê solicitei, num dos 
meus pronuÕciamintoS no Senado, q-ue estão trabalhan
do nas frentes de-emergência, trabalhem em suas pró
prias propriedades, para os pequenos proprietârios, pre
parando essas terras para quando a chuva vier. Isso ad
mito, como admito que seja realmente serventia pública. 
Por uma razão técnica, você só pode fazer um poço tu
bular, ou um pequeno açude, uma aguada dentro de uma 
propriedade. Então, o proprietârio teria que conceder 
permissão para que os usuários da regiãO pudessem tam
bém se beneficiar daquela obra pública. Isso também ad
mitifia. Mas não em caSos que foram citados aqui, que 
são obras feitas dentro de mangas de proprietários que 
estão fazendo sua pecuária de carâter extensivo e que 
ningUém -feln direito de chegar atê aquela aguada. Isso é 
mais do que um absurdo, é um crime. Com isso não" po
demos pactuar. 

Se _V, 5' pudesse remeter esses documentos, nós agra
deceríamos bastante. 
- -NO seu depoimento, V. S• fala na Q.uestão da política 
fundiária. Eu concordo plenamente em que está havendo 
uma concentração de grandes propriedades na região 
Nordeste, como em vârias regiões, porque até nã nossa 
região dO cacau, na Bahia, que ê a região mais rica, de 
produtos mais nobres, também está havendo uma con~ 
centração de propriedades na mão de grandes proprie
tários. 

Nós temos que verificar quais ã.s medidas- ppr isso ê 
que venho buscundo opiniões - que se fazem neces-
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sárias para que possa ocorrer uma melhor distribuição 
de terras. V. S' tem a vivência do problema, por parte da 
ótica daqueles trabãlhadores rurais. Nós não podemos 
ficar apenas em discursos. É necessário que se faça a re
forma agrária, ê -neceSsârio que se mude a política fun
diária. Eu mesmo tenho feito vários e várioS discursos 
sobre isso, pedindo a mudanÇa da política fundiária. 
Mas nós não podemos ficar apenas nos discursos. Então, 
eu tenho uma ótica e apresento alguns projetas no senti
do de mudar aquilo que imagino que deva ser mudado, 
como fiz quando tive oportunidade de presidir a comis
são do meu Partido, o PDS, para fazer indicações ao Mi
niSho de Política Fundiária, para modificações na legis
lação. Infelizmente, não recebi resposta, atê agora, mas 
fizemos esse trabalho. Por isso estamos apresent~ndo al
guns projetas indiViduais. Mas gostaria de saber, como 
primeira indagação, dentro da ótica do trabalhador ru
ral, o seguinte: qual a medida legislativa capaz de mudar, 
no momenro, mesmõ _parCialmente, essa concentração de 
rendas na mão dos grandes proprietários? 

O SR. JOS~ RODRIGUES DA SILVA- Senador, 
nós vamos deixar nas mãos dos membros da Mesa um 
documento do último encontro, em Teresina, sobre a 
seca do Nordeste. Foram federações e sindicatos que ela
boraram esse documento sobre a zona Cana vieira, sobre 
a região da seca. Esse documento dá sugestões no que diz 
respeito à distribuição da terra. E para os trabalhadores 
interessa é que essas terras concentradas nas mãos de 
poucos, oitde hâ conflitos, sejam divididas para os traba
lhadores, e nelas seja feita a reforma agrária. O docu
mento fala também nas regiões úmidas, sugerindo que o 
Governo use mecanismos para desapropriar essas terras, 
para depois distribui-las aos trabalhador~. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas quais terras? 
V. Ex' considera o latifúndio, como um todo, para ser 
subdividido, ou somente latifúndios em terras ociosas? 
Os latifúndios produtivos também entrariam nessa divi
são? 

OSR. JOSE RODRIGUES DA SILVA- Empriricí
pío, a gente conhece que há muitas terras concentradas 
para fins de -especulação. São terras ociosas, que não es
tão produzindo, e essas terras, em primeiro lugar, devem 
ser desapropriadas. Em segundo lugar, as terras onde há 
conflitos. Existem muitas áreas onde jã existem trabaJha
dqres, e nessas terras há conflitos. Atê hoje não foí"resol
vido o problema dessas terras no sentido de que_ sejam 
desapropriadas, para que os trabaihãdores lá residentes 
passem a ser donos dessas terras e tenham condições de 
acesso a bancos e tenham condições de fazer melhorias 
nessas propriedades, 

Então, de acordo com os dados levantados pelos pró
prios órgãos do Governo- são pesquisas de órgãos ofi
ciais - pequenas propriedades produzem duas vezes, 
três vezes mais do que as grandes propriedades. Nós 
acreditamos que no ~ardeste há uma gr~nde concen
tração de terras, porque as terras ficam para fins de espe
CUlação. Por exemplo, as terras destinadas à pecuária 
têm uma produção que não corresponde ao seu volume. 
Então, essas reformas têm que ser feitas para que esses 
úã.balhadores que vivem no campo, vivem da terra, te
nham condições de trabalhar e tenham segurança no seu 
trabalho. Qualquer outra medida tomada não vai resol
ver o problema. Por exemplo, no sertão, no Nordest~. 
nas áreas secas, quém primeiro sofre, quem primeirO cor
re para as frentes de emergência, quem primeiro corre 
para a periferia dos grandes centros são aqueles que não 
têm terra, porque não têm condições de nenhuma melho
ria para produzir mais e ter reservas, e quando vem a se
ca, passam fome. 

Depois vêm as pequenas propriedades, o pequeno mi
nifúndio. A política creditícia não é voltada também 
p-ara esses trabalhadores. Então, tem que ser revisto o 
problema agrário, o problema agrícola e o problema cre-
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ditício e a assistência fambém. Ao contrário, não"-aciedi
tamos que outras medidas venham a resolver os proble
mas acabar para com a fome no Nordeste. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nossas estatísti
cas são muito falhas, mas existem estatísticas que mos
tram que tanto o minifúndio quando o latifúndio são 
prejudiciais à agricultura de subsistência, porque a pe
quena propriedade não é aquela somente de lO hectares, 
mas também é de 50 hectares. As estatísticas mostram 
que as pequenas propriedades, de 50 hectares a 100 hec
tares, são aquelas que dão maior produtividade, inclusi
ve na produçã_o_de alimentos. Se são verdadeiras ou não, 
estou-me baseando em estatísticas. Por isso que não con
sidero que o ideal seja a criação de minifúndios, e, sim, 
de trabalhos, através de cooperativas ou-através de pro~ 
priedades um pouco maiores, mas com condições de 
acesso ao crédito e também em condições de utilização 
da técnica, para que possumos aumentar a produção. 
Mas somos contrários, totalmente contrários, a qualquer 
espécie de latifúndio improdutivo. Isso deveria terminar 
na face da terra. Uma das coisas que nos causam até um 
certo asco é chegar na zona do São Francís-co e_ ver aque.:
Ias terras, que poderiam ser irrigadas, ficarem ociosas, 
porque são de grandes proprietários, e niilguém POde ir 
lá plantar e utilizar a água do São Francisco para irri
gação. Por isso mesmo, nos projetas -que apresentei, da 
mesma maneira que se faz na beira das grandes estradas 
federais, em que se desapropriam as terras laterais dessas 
estradas, sugeri que se fizesse também isso no rio São 
Francisco; no Rio Parnaiba, que fica na região de V. Ex•, 
para acabar com aquelas terras ociosas, pOrque não pos
so admitir que aquele povo sofra os efeitos da seca a 200 
metros de distâncía da margem do rio São Francis-co-:-

0 SR. JOSI': RODRIGUES DA SILVA- Senador, 
permita-me só uma informação? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não. 

O SR. JOSI': RODRIGUES DA SILVA- Com re' 
lação ao São Francisco posso dizer que há duas iniciati
vas governamentais! Através da CODEVASF, o Projeto 
massangano de um lado, pegando Casa Nova na Bahia, 
e Petrolina, e, do outro lado, nos Municípios de Juazei
ros e Curuçá, atravês de outros projeto"s, o Tourão e Cu
ruçâ. Então, o-que-está ocorrendo depois dessas duas in
tervenções do Governo, visando o aproveitamento da
quelas terras reconhecidamente oCiOsas, que -põãeriam 
prestar um imenso beneficio àquela população carente 
da área? Ocorre exatamente aqriilo que chamamos de 
.. uma reforma agrária-pelo avesso", o contrãrío de uma 
reforma agrária. Aquelas áreas do ProjefO-ma-SSimgano e 
dos projetas Tõiitão e Couraça, do- fado direito do São 
Francisco, na Bahia, eram habitadas; havia posseiros e 
pequenos proprietárioS riaquela área. Que o Governo 
fez? A primeira medida, a medida preliminar para execu
tar o projeto, foi limpar a área·: Que significa limpar a 
área? Retirar todos os habitantes daquelas áreas. Fez-se 
a limpeza dos obstáculos humanos. Depois, que se fez? 
Fez-se o que deveria ter sido feito para o homem, isto é, 
se deu uma -infra-eStrutU:fa àquela terra. Primeiramente, 
canais, obras de planejamento, todas as medidas técnicas 
caríssimas que; por sii"ial, não havia necessidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nós temos sem
pre a mania do maior do mundo. Então, te"mOS q_ue ter 
sempre o mais caro. 

O SR. JOS~ RODRIGUES DA SILVA- Quer di
zer, deveria ser feita uma opção barata, mas com o ho
mem que estava na região. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• tem toda a 
razão. Estou repetindo isso ... 

O SR. JOSÉ ROO.RJGUES DA SILVA- Então, 
queria só urila iriforrriação. Aquela população, quem ê 
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que hoje está ocUpando aquelas terras que foram benefi
ciadas na proporção de um por mil? Foram os grandes 
grupos. Na Bahia, do lado de Juazeiro, está o grupo da 
Agrovale, do Sr. Colasse, e agora estão oS ingleses. Tem 
um grupo de galegos, -como o povo o chama, que veio 
ocupar as terras que eram dos nossos trabalhadores ru
rais. Isto é que significa reforma agrária pelo avesso. O 
Goverrio, em vez de dar acesso à terra, ao trabalhador 
rural sem terra, e fornecer-lhe, através da irrigação, no 
São Francisco, os meios para eles sobreviverem, não, 
simplesmente limitou a experiência do Projeto Bebedou
ro a menos de 300 colonos. As terras do Projeto Massan
gano, as terras do Pro)eto de Curaçá e do Projeto Tou
rão, na Bahia, estão entregues a grandes grupos de São 
Paulo e de outras regiões, e os habitantes primitivos da
quela área estão, hoje, pedindo esmolas em Juazeiro e 
Petrolina, emigraram para o Centro~Sul do País ou estão 
jogados na sarjeta, na miséria. Isto aí é que é preciso_ob
servar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• tem toda a 
razão, nós podemos citar inúnieros Outros exe~plos. Lá 
na éUhia, nlesmo, temos o exemplÕ-de Livramento do 
Bruma do, que era uma terra altamente produ~o~a de ar
roz, e o DNOCS entrou lá com o problema de barragem, 
retirou os proprietários que estavaffi:_ produzin_~o arroz, e 
hoje Livramento do, Brumado está importando arroz. 
Sào _esses erros que mostram que a experiência do passa
do não deveria mais ser repetida. Quando eu falo que 
nós temos que retirar dos grandes proprietárioS a:s terras 
ociosas da beira do São Francisco, é exatamente para co
locar lá produtores rurais co.m_condições de prod.u_zirem 
em benefício da região, do seu Esta"do,_em benefício pró
prio, também, trazendo para o Brasil uma producào de 
alimentos. Se o Rio São Francisco estivesse em Israel, os 
israelenses estariam dando graças a Deus por este benefí
cio. Mas isso é apenas uma dissertação saindo um pouco 
do programa. 

Mas, Sr. José Rodrigues, V. St falou num docu~ento 
do III Eftcontro Regio_nal sobre a Problemátjca da Seca, 
que entregaria a esta Comissão. Pergunto se já mandou 
entregá-lo. 

O SR. JOSE RODRIGUES DA SILVA- Já, Sena
dor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quanto à decisão 
política em benefícío d-o Nordeste, nós todos a estamos 
aguardando. Todos nós estamos desejando isso. Somos 
um povo pacato, um povo que chegamos ao ponto de 
agradecer, como hoje estamos agradecendo, na Bahia, a 
presenÇa do Ministro Andreazza. EstamoS-vendo muho 
nosj_o_rnais_a n~tícia a respeito d::dâa de S. Exf a no"SSa 
r-egião, ·esque~ndo qu~ nos fOí garantido a irrigação ·da 
região do Irecê, como um todo. Então estamos aplaudin
do uma pequena parcela desta grande promessa, que nós 
sabemos que não será executada. Mas, como povo paca
to que somos, damos graças a Deus, de alguma coisa que 
se está fazerido, como ilós ·aplaudimos a remessa de 40 
bilhões de cruzeiros, que advém do FINSOCIAL, 
esquecendo-nos que eram 130 bilhões, e foram reduzidos 
ã 40 bilhões, e estamos aplaudindo _a chegada desses 40 
bilhões. Então, perguritamos ãté-quãrido ti!rimris pãciên
cia para isso? Esse que é o grande problema, o grande 
drama que estamos vivendo nesta _hora. Pedi_mos que as 

-autoridades olhem um pou~o mais para a nossa região, 
POrque nós não sabemos até quando teremos paciência 
para isso. Nosso povo jã está ficando imp-aciente: No ii'l
terior de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba e de outros 
Estados do Nordeste existe o Mbito da feira seman_a_I em 
cada município, em cada vila, em cada povoado. Então 
fomos pedir para ver se esses minguados 15 mil~ 300 
cruzeiros que pagam nas frentes de serviço fossem pag"os 
semanalmente, para que o trabalhador tivesse condiç-Ões 
de fazer a sua feira. Isso, infelizmente, não foi possível. 
Nã6 conseguimos, porqUe- eles não tinham condições 
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para esse ,Pagamento semanal. Esperávamos, pelo me
nos, que fosse mensal. No entanto, estamos vendo as 
queixas .constantes de que não está sendo mensal; está-se 
dando com grande atra~o esse pagamento de 15 mil e 300 
cruzeiros. Daí, voltamos a indagar: até quando teremos 
paciência para isso? Temos que ter, porque não adianta 
conclusão social. Isto iria trazer para o País o quê? 
Maior misêria. Mas temos que lutar para que essa deci
são política seja tomada em benefício do NordeSte. Te
mos que nos unir como um todo, todos os Estados da
quela região, para apresentarmos factiveis, para que uma 
decisão seja tomada neste sentido. 

Mas tan1bém não há essa união de esforços de nossa 
parte. Nós ainda não aprendemos a trabalhar em con
junto. Somos muito egoístas e gostamos de trabalhar 
cada um individualmente, cada um fazendo o seu papel, 
imaginando que isso ê o suficiente. Não sabemos nos dar 
as mãos." para que dessa união de esforços tenhamos me
lhores condições para reivindicarmos melhorias em be
nefício da região. Nós um día aprenderemos isso e fare
mos com que nossa voz seja ouvida com maior força. 

Tenho a impressão que nós jã vimos quase tudo. Eu 
coloquei um ponto de interrogação em um trecho do de
poimento de v. s~. no que tange ao valor da produção, 
Dados do senso de 1970, revelam que os estabelecimen
tos d~ até lO hectares, responsáveis por 31,2% do valor 
da produção agrícola, enquanto os de 1.000 a 10.000 hec
tares chegum apenas a 6,8% do valor da produção agrí
cola. Esta estatística está correta? Por valor agrícola. 
Mas qual o valor agrícola? Quais os produtos agrícolas 
que est1io dentro destas estatísticas? Achei que fugiu um 
pouco do pressuposto, porque as 8randes propriedades, 
embora saibamos que existem grandes propriedades 
ociosas, embora haja propriedades voltadas para a ex
portação, e não apenas para a subsistênCia, rtào entram 
muito nesses_ dados estatiscos. Por isso a indagação: 
quais os produtos agrícolas que estão incluídos na pro
dução agrícola? A pecuária, por exemplo, está incluída 
nesses dados? 

O SR. JOSI': RODRIGUES DA SILVA- Na prãti
ca, nós acreditamos nesses dados, porque o trabalhador 
que tem a sua pequena propriedade pode zelar e produ
zir melhor do que aquele que tem grande propriedade. 
Ele aproveita bem essa propriedade. O grande proprie
tário deixa muitas terras sem aproveitamento, sem inves
tir, sem produzir. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso é correto. As 
grandes propriedades ociosas existem, tudo bem. Mas 
pecuária entra nisso? Pecuária pode não entrar no valor 
da produção agrícola. 

O SR. JOS~ RODRIGUES DA SILVA- Estamos 
falando sobre produção. 

O SR.__ JUTAHY MAGALHÃES - As zonas cana~ 
vieiras entram ou não? 

O SR. JOÃO RODRIGUES DA SILVA- Não. As 
zonas canavieiras, não, 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Essa a indagação 
que queria fazer, porque a agricultura é como um todo, a 
agropecuária faz párte de um conjunto. 

O SR. JOSE RODRIGUES DA SI LV A- Em termos 
de géneros alimentícios, quem produz mais é a grande ou 
a pequena propriedade? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- S cultura de sub
sistência. 

A outra indagação que íria fazer era ·aquela a_ respeito 
da iegislação do Instituto do Açúcar e do Álcool, que V, 
S• já informou que não estâ sendo obedecida na rCgião 
cana vieira de Pernambuco, como não estâ sendo obede
cida na região canavieira da Bahia, e acredito não esteja 



Maio de 1984. -DIÁRIO DO CQNGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

obedecida na região canavíeira de nenhum Estado. Um 
dos papéis da Comissão, na hora própria, é faier o possí
vel para que esta legislação seja atendida. Eu não acredi- -
to em lei sem sanção. Quando a ld não prevê uma 
sanção para o descumprimento da lei, esta lei não será 
obedecida. Essa lei tem uma sanção prevista. Que esta 
sanção seja levada em consideração pelos responsáveis 
pela obediência desta lei. Então, no nosSo relatórfo, tere
mos que fazer também essa soficitação ao Executivo, 
para que faça cumprir a lei. 

Agradeço a V. S•, a presença como o Presidente tam
bém o fará em nosso nome. 

Solicito ao Presidente para ver se conseguiremos, neste 
período de IS a 30 de novembro, ouvir o Dr. Salmito, o 
Dr. Rubens da Costa e o Dr. Wilson Andrade, PresidenM 
te da Associação ComerCíãTair.Bã:hia, temos lá o Institu
to Miguel Calmon, que está fazendo um trabalho impor
tante a respeito da Região Nordeste. Peço a V. Ex•, Sr. 
Presidente, para solicitar ao Dr. Lorscheider_que indique 
um representante da Igreja, da região do Cearã, para vir 
aqui debater conosco, e também paia que nesse período, 
de IS a 30 de novembro nós consigamos fazer essas 3 ou 
4 reuniões, mesmo que seja em dias consecutivos, com 
pouc;a audiência, mas pelo menos que fiquem gravadas 
nos nossos anais. 

Agradeço ao· Presidente da FETAPE, que trouxe uma 
participação valiosa, na ótica daqueles que trabalham a 
terra, daqueles que estão produzindo e daqueles que que
rem trazer também a sua parcela de contribuição para 
que o Nordeste saia dessa pobreza absoluta. Muito obri
gado. 

O SR. JOSf: RODRIGUES DA SILVA- Agradeço 
a esta Comissão de Inquérito, que está apurando a si
tuação de pobreza do Nordeste o convite. Agradeço ao 

Sr. Presidente desta Comissão a sua gentileza: Espero 
que esta Comissão no fechamento dos seus trabalhos 
proporcione meios para que os trabalhadores nordesti· 
nos tenham coildições para melhOr desempenhar Suas 
funções, porqUe o Nordeste é sofrido, o Nordeste é ca
rente de tudo, principalmente os trabalhadores rurais, 
clusses mais desprotegida, os pequenos agricultOres (Jue 
Produzem lavoura de subsistência, Ql!e produzem para o 
mercado interno. Esses têm sido desamparados total
mente pela- política agrfcola, pela política agrária, pelo 
sistema que temos hoje. Então, é mais um apelo que fa
zemos para que no fechamento dos trabalhos da CPI, as 
sugestões desta Comissão ajudem a melhorar o Nordes
te, os trabalhadores rurais esperam. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Mui_to bem. 
Ao encerrar esta reunião, quero agradecer a presença 
dos nobres Deputados que atenderam os nossos convites 
e ao Presidente da FETAPE, que, como disse de início, 
nos trouxe um documento de primeira ordem, objetivo, 
prático, Simples, vamos colher todos esses dados, essas 
informações, e aliando nossa experiência com a do Sena
dor Jutahy Magalhães, que comunga conosco a idéia de 
que o Nordeste é viável, desde que se tome algumas pro
vidências básicas como essas que são sugeridas aqui, e 
que: são óbvias, vamos elaborar um documento final. Se 
existem 30 milhões de nordestinos, se 15 a 16 milhões 
ainda estão no campo, para felicidade nossa, se eles tive
rem um local para trabalhar, conforme estatísticas que 
estão aqui explicitadas, bastava que se desse um pedaço 
de terra a cada nordestino que está no campo, a cada 
família para a produção agrícola quadruplicar, e ter-se
iam 3 milhões de empregos. Acredito que isso é absoluta
mente viável, factível e acredito que a nossa Comissão 
possa trazer uma. contribuição valiosa, com a experiência 
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não só do Senador Jutahy Magalhães, como da minha 
própria, de ex-Governador de um Estado que"_ é pobre, 
dito pobre, mas é muítO -rico. O nobre Senador Louiival 
Baptista falou da_ sua experiência quando governou o-seU 
Estado, no meu Estado, o Piauí, há coisa idêntica no vale 
do Gurguéia: com mais de 300 famHias, tem hoje uma 
produção agrícola invejáveL E eram apenas simples e 

- pobres trabalhadores. Foi só dar apoio e um pedaço de 
terra, crédito e uma organização rural adequada, e eles 
paSsarain a ter essa produção. Então acho viável, possí
vel isso, 'inesmo no pior pedaço de terra. 

Eu vjsitei Israel, fiquei 12dias lá, quando era Gover
nador do Piauí, e vi que os israelenses consideram a terra 
secundária~ Eles dizem apenas assim: "A terra é o supor
te da planta. Desde que eu tenha um pedaço de chão 
para colocar a planta e consiga o adubo necessário para 
ela, não há terra ruim". E a água eles usam com parci
mónia. Usam o sistema de gotejamento, de microasper
sào. Então, o Nordeste brasileiro é absolutamente viável. 
Tem ãgua, tem terra ruim ou boa, não interessa, mas se 
cada um tiver um pedaçode terra e uma assistência técni
ca, ela ê absolutame_nte viável, e aquela população não 
pode nem nós deveríamos permitir que ficasse morrerido 
de fome. 

Por isso, eu e o Senador Jutahy Magalhães, que co
mungamos das mesmas idéias, esperamos que, com a 
contribuiÇão de todos, possamos elaborar um relatório, 
que encamparemos, e talvez joguemos o Congresso intei
ro em favo·r dessas "recomendações que sairão destaCo
missão, se Deus quiser. Pode V. s~ dizer aos trabalhado
res que são síiiâíciiizados, e sob seu comarido, que os re
presentantes do Nordeste estão atentos ao drama do 
Nordeste. 

Agradecendo a todos a presença, dou por encerrados 
os nossos trabalhos. 
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1- ATA DA 59> SESSÃO, EM IODE MAIO DE 
1984 

1.1 - ABERTURA 

1,2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres encamtnhaaos à Mesa 

1.2.2- ComunicaçãO da Presidência 

-Referente aoS Srs. Senadores Albano Franco e 
Lourival Baptista, que comparecerão, a convite do 
Presidente da Câmara de Coméréíõ Brasn.:Estados 
Unidos, às solenidades em homenagem ao Sr. Mâ-rio 
Garnero, a realizarem-se em New York, a partir de 
16 do corrente. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR MVRILO BADAR0- Reflexos na 
dívida externa brasileira e no relacionamento credor
devedor, decorrentes da elevação das taxas de juros 
decretada por bancos norte-americanos. 

SENADOR JAISON BARRETO, como Líder do 
PMDB --Momento político brasileiro. Apelo ao 
Presidente João Figueiredo no sentido de que assuma 
pessoalmente a coordenação do diãlogo político. 

SENADOR MARCONDES GADELHA- Consi
derações sobre o pronunciamento do orador que o 
antecedeu na tribuna. 

SENADOR ALBANO FRANCO- Unificação do 
saláriO mínimo em.· todo o País. -

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Encami
nhando à Mesa, requerimento de informações sobre 
alienação de empresas desestatizadas e, em CsPeciã1~ 
da S. A. Fiação e Tecelagem Lutfalla. 

1.2.4 - Comunicação da Presidêiicla 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar~ -
se hoje, às 18 horas e 30 miriutos, co.m OrdeiD. do Dia 
que designa. 

1.2.5- Comunicação 

--Do Sr. Albano Franco, que se -ausentará do 
Pais. 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 
""""'"'" 

CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 11!84 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1.2.6- Requerimentos 

- N<1 66/84, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara-o~' 15/81 (n~' 1.909/79, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao artigo 129 do Código 
Penal, instituído pelo Decreto-lei n<1 2.848, de 7 de de- -
zembro de I 940. 

- N9 67/84, de urgência, para o Projeto de Reso
lução n'i' 15/84, que denomina um dos corredores do 
"Anexo Dois" do Senado Federal, onde se situam 
gabinetes dos Senadores "Ala Sen3.dor Teotônío Ví
Ida", 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n' 65/19 (n' 4.257/77, 
da Casa de origem) que autoriza a alienação de imó
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus
ocupantes. Votaçilo adiada para a sessão do dia 29 de 
maio corrente, nos termos do Requerimento n_, 
§8/84. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 53/77 (n' 227/75, na 
Casa de origem) que dispõe sobre condições a obser
var na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dâ outris providências. Votação adiada para a 
sessão do dia 29 de maio corrente, nos termos do Re
querimento n' 69/84. 

Projeto de Lei da Câmara n' 51/78 (n' 1.465/75, 
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao ari~ 
89 da Lei n' 6.251, de 8 de outubro de 1975, que .. ins
titui normas gerais sobre desportOs e dá outras provi
dências". Votação adiada para a sessão do dia 16 de 
maio corrente, nos termos do Requerimento n' 
70/84. 

Projeto de Lei da_Cãmara n' 47 /79_ (n' 2.714/76, 
na Casa de origem) que dispõe sobre a padronização 
e -O uso de embalagens destinadas ao acondiciona
mento de cargas na carroçaria de veículo automotor, 

- - e dá outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 
Projeto de Lei da Câmara n9 54/81 (n' 435/79, na 

CaSa de origem) que inclUi a filha desquitada, divor
ciada ou viúva entre os beneficiários do servidor 
público federal civil, militar ati autárqU.icu.~Votaçào 
adiada para a sessão do dia 16 de maio corrente, nos 
termOs dÕ_RCqUerimento n' 71/84, tendo usado da 
palavra os Srs. Itamar Franco e Marcondes Gadelha. 

Projeto de Lei da Câmara n9 58/81 (n' 1.595/79, 
na Cà-Sã-de- origem) que dispõe sobre a legitimação 
adOiiVi, e--dá- oUtras provídênéias. Või:ação adiada 

para a sessão do dia 17 de maio corrente, nos termos 
do Requerimento n' 72/84. 

Projeto de Lei da Câmara n' 48/82 (n' 1.355/79, 
na Casa de origem) que faculta a produção e a venda 
do açúcar mascava. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n' 47/83 (n"' 5.615/81, 
ria "Casa- de origem) introduzindo alteração nit Lei n' 
6.649, de 16 de maio ·de 1979, que regula a locação 
predial urbana. Votação adiada para a sessão do dia 
17 de maio Corrente, nos termos do Requerimento n' 
73/84. 

Projeto de Lei da Câmara n' 48(83 (n" 5.019/81, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com 
sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá outras 
providências. Votaçio adiada para a sessão do dia 18 
de maio corrente, nos termos do Requerimento n' 
74/84, após usarem a palavra os Srs. Humberto Lu
cena e Marcondes Gadelha. 

Projeto_ de Lei da Câmara n9 66J83 (n9 1.197/79, 
na Casa de origem) que assegura ao empregado estâ
vel que optou pelo Fundo de Garantia dO Tempo. de 
ServiÇo - FGTS o recebimento da íilaenização que 
lhe correspondia e que não foi paga tempestivamen
te. Rejeitado. Ao Arquivo. 

Requerimento n' 784f83, de autoria do Senador 
Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 
75, c, 76 e 77, dq Regimento Interno, a criação de 
uma comissão especial mista, composta de 11 (onze) 
Senadores e li (onze) Deputados, para, no prazo de 
120 (cento_e vinte) dias, com a colaboração das enti
dades mais representativas da sociedade civil, discutir 
e- apresentar - soluções para a crise econômico
financeira do País. Votação adiada para a sessão do 
dia 16 de maio corrente, nos termos do Requerimen
to n9 75/84. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APóS A OR
DEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n'l5/81, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n' 66/84. 
Aprovado, após parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, tendo usado da palavra os Srs. Hélio Guei
ros e Marcondes Gadelha. A sanção. 

-:-Projeto de Resolução n' 15f84, em regime de 
urgêrida~llos teimas dõ R_equerimento n' 67/84,lido 
no Expediente. Aprov&do, após pareceres das comis-
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor·Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

sões competentes, tendo usado da palavra os Srs. Pe
dro Simon, Mário Maia, Marcondes Gadelha e Ita
mar Franco. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 
15(84, apreciado anteriormente. Aprovada. Ã pro
mulgação. 

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

2 - ATA DA 6fJf SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE 
1984 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficio do Sr. 19-Secretí:rio da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aut6grafo do se-
guinte projetá; 

- Projeto de Decreto Legislativo n~' 7 (84 (n~' 
49/84, na Casa de origem), que autoriza o Senhor 
Presidente da República a ausentar-se do País em vi
sita oficial à Rep-UbliCa Popular da -ChiO li= e -ao Jãj)ãO, 
entre os dias 18 do corrente mês e 3 de junho do pró
ximo. 

2.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Qvll 
da Presidência da República 

- N9 196/84, encaminhando esclarecimentos pres
tados pelo Ministério da Fazenda, em atendimento 
ao Requerimento n~ 21/84, formulado com a finali
dade de obter informações sobre os montantes credi
tados no Fundo de Participação dos Estados e no 
Fundo de Participação dos MunicípiOs, no períodO 
de setembro de 1983 a·março de 1984. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do .Senado Federal 

Via Superfície, 

Semestre 

Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar .Avulso. Cr$ 50,00 
nra;enj, 2.200 exemplares 

2.2.3 - Pareceres encamlnbados à Mesa 

2.2.4 - Comunlcaçio da Presidência 

- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 
7/84, lido no Expediente, que deverâ ser apreciado 

-após a Ordem do Dia da presente sessão. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~' 42J84, apresentado pelo Sena
dor Jutahy Magalhães, solicitando tenham trami
tação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n" 
44/83 (n~' 193/79, na Casa de origem) e o Projeto de 
Lei do Senado n~' 149, de 1979, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que alteram os arts. 76 e 81 do 
Decreto-lei n~' 5.452, de 111 de maio de 1943. Aprova· 
do, após usar da palavra no encaminhamento de sua 
votação o Sr. Pedro Simon. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~' 12/83 (n' 
9/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
. do acordo sobre Navegação Marítima Comercial, ce
lebrado entre os Governos da República Federativa 
do.Brasil e da República Popular da Bulgâria, assina
do em Sófia, a 19 de agosto de 1982. Aprovado. À Co-

- missão de-Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÚS A OR· 
DEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo n~' 7/84, lido no 
Expediente, em regime de urgência. Apiõndo, após 
pareceres das comissões competentes e usar da pala
vra na sua discussão o Sr. Itamar Franco. Ã Comis· 
são de Redação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislati
Võ rit 7/84, em regime de urgência. Aprovada. Ã pro
mulgação. 

2.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Declarãções do Governador Franco Montara, 
defendendo eleições diretas já, candidato único das 
oposições e progiam.:i bâsico. 

SENADOR JOÃO CALMON- Denúncias sobre 
o caso "Coroa~Brastel", veiculadas na imprensa pau
lista. 

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

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Henrique Santillo, proferido na 
sessão de 9~5-84. 

-Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na 
sessão de 9-5-84. 

-Do Sr. Senador José Lins, proferído na sessãO 
de 9·5-84 . 

- Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na ses
são de 9·5-84. 

4- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N~' 24, de 1984. 

5- PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL 

- N• 18, de 1984. 

6 - MESA DIRETORA 

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 59• Sessão, em 10 de maio de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do- Sr. Lomanto Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES' 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Odacir Soares- Aloysi_o Chaves 

- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
,..:-,_José Sarney --Alberto Silva - Helvídio Nunes -
Almir Pinto - José Lins - Virgílio Távora - Carlos 
Alberto -Martins Fj.lho- Humberto Lucena- Mar-

condes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
-Cid Sampaio - Marco Maciel - Luiz Cav'alcante -
Albano Franco - Jutahy Magalhães - Lo manto Júnior 
--João Calmon - José lgnácio Ferreira ---Itamar 
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Franco - Murilo Badaró -Benedito Ferreira - Hen
rique Santillo - Gastão Mllller- José Fragelli- Sal
danha Derzi - Affonso C3.margo - Jaison Barreto -
Pedro SírriOn ~ OctâvTo-cardoso. 

O SR. PRESIDENT• (Lomanto Júnior)- 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. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

lf. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES NOS 160, 161 e 162, de 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1980, 
que ''revoga o Decreto-lei n9 779, de 11 de agosto 
de 1969, que dispõe sobre aplicaçio de normas pro
cessuais trabalhistas à Unfio, etc ••• ". 

PARECER N• 160, DE 1984 
Da Comissio de Constltulçio e Ju11dça 

Relator: Senador GuJiherme Palmeira 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 
Humberto Lucena, revoga o Decreto-lei n" 779, de 21 de 
agosto de 1969, que instituí Privilégios processuais trabaM 
lhistas a favor da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e de suas autarquias ou fundações de 
direito público que não exPlorem atividade económica. 

2. Na justificação, transcreve o autor o § 29 do art. 
170 da Constituição Federal, o qual determina que .. na 
exploração, pelo Estado, Ua atividade económica, as em· 
presas públicas e sociedades de economia mista rcger-se
ão pelas normas aplicãveis às einp"resaS prív3dãs, ínclusi
ve quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações, 
entendendo-o desrespeitado pelo Decreto-lei nt 779/69. 

..... o Decreto-lei "n' 779, de I969, acrescenta -
contrapõe-se, choca-se com refCrido preceito, jUStameriiC 
por laborar no sentido de impedir que as normas comuns 
do direito de trabalho (direito processual dO trabalho, no 
caso) se apliquem às empresas públicas e às sociedades 
de economia mista, assim como ao pr6prlo Estado, na 
atividade de exploração econômica. 

3. O Projeto nada contém de objetãvel sob os aspec
tos constitucional e jurídico, pois ele simplesmente revo
ga o decreto-lei 779/69. Mas a alegação de que tal 
Decreto-lei se choca com o § 2~> do art. 170 é improceden
te. De fato, enquanto o texto constitucional veda, para 
as empresas públicas e sociedade de economia mista que 
exploram atividade económica, privilégios no campo do 
Direito do Trabalho, o Decreto-lei n9 779/69 institui pri
vilégios processuais trabalhistas extensíveis apenas às 
pessoas jurídicas de direito público interno e às autar
qui~s (que são pessoas públicas, também) e fundações de 
direito público que nio explorl!m atlvldade ecoaômica 
(grifos nossos). Reza, com efeito, o art. ]9 do Decreto-lei 
779/69: .. nos processos perante a Justiça do Trabalho 
constituem privilégio da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações 
de direito público federais, estaduais ou municipais que 
não explorem atividade económica ... ". -

f: no mêríto que o projeto se "mostra mais vulnerãvel, 
pois pretende extinguir privilégios que não são arbi
trários mas decorrem do interesse público que as pessoas 
jurídicas de direito público interno_ e as fundações públi
cas encarnam- e representam. As prerrogativas proces
suais de que tais entes são dotados se destinam a melhor 
salvaguarda de interesses que não são privados e que se 
revestem de caráter de indisponibilidade. 
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4. Ante o_ exposto, opinamos, no- mêrito, pela re
jeição do pr-ojeto. 

Sala dª- Corri.issão, 24 de agosto de 1983.-MorDo Ba
dilfii, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator - José 
Ignácio - HéJio Gueiros - Passos Pôrto --Alfredo 
Campos --Aderbal Jurema- J~ Fragellf. 

PARECER N• 161, DE 1984 
Da Comissão de Legislação Social. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O P_rojeto sob exame, de iniciativa-do ilustre Senador' 
Humberto Lucena, revoga o Decreto-lei n~> 779, de 21 de 
agosto de 1969, que "dispõe sobre a aplicação de normas 
processuais trabalhistas à União Federal, aos Estados, 
Municípios, Distrito Federal e ilutarqu~as ou fundações 
de diieito público qlle não explorem atividade econômi-
ca". 

2. Na justificação, esclarece o Autor que o objetivo 
do Projeto é _eliminar todos os privilégios assegurados às 
pessoas juridicas de direito público interno, no processo 
trabalhista, a partir da edição do Decreto-lei n9 779/69. 

3~ A matéria foi percucientemente analisada pela 
douta Comissão de Constituição e Justiça, sendo relator 
o ilustre Senador Guilherme Palmeira. Aquele Colegia
da, à unanimidade, mostrou que o diploma que a propo
sição p..-etende eliminar não se choca, absolutamente, 
com o disposto no art. 170, § 19, da Constituição, e que 
os privilégios que ele instituiu não são arbitrários, "mas 
decorrem do interesse público que as pessoas jurídicas de 
direito público interno e as fundações públicas encarnam 
e representam". 

E mais adiante: 
"As prerrogativas processuais de que tais entes são do~ 

tadas se destinam a melhor salvaguarda de interesses que 
não são privados e que se revestem de carãter de indispo
nibilidade". 

4. Aliás, _o próprio Autor reconhece que. ao longo do 
te:mpo, várias tentativas foram feitas no sentido de al
cançar a revogação do referido diploma legal. 

e que nem mesmo a prãtica de atividade concorrente 
se pQQ~_'ªpontar_n_a~ entidades enunciadas no_art, 19, deli
Jnitada.a f.r..uênci_a dos privilégios à inexploração de ativi
dade econômica. 

5. Eace ao exposto, o parecer ê pela rejCição do Pro
jeto quanto ao-inCfito, por inoportuno e inconveniente. 

Sala das Comissões, 10 de nOvembro de 1983.- Ju
~Y-Magalhies_ Presidente- Helvídio Nunes, Relator -
Hélio Guelros - Eunlee MlcliUes - Álvaro Diu. 

PARECER No 162, DE 1984 
Da Comissio de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Alfredo Campos _ 
De iniciatiVa do ilustre Senador Humberto Lucena, 

vem a ex<l:me desta Comiss~o projeto de lei, r~vogando o 
Decrei'o-lei n~" 779, de 21 de agosto de 1969. 

A norma legal, que se pretende revogar, dispõe sobre a 
aplicação de normas processuais trabalhistaS à União 
Federal, aos Estados, Municípios, Distrito Federal e au
tarquias ou fundações de direitO pú6lico, que não explo
rem atividade econômica. 

Ao justifiCar a pioposiÇão, ~seu ilustre Autor esclare
ce que- "bem sabemos as dificuldades de aprovação de 
uma medida como a consubstanciada no presente proje-

- to de lei, cujo objetivo primordial é eliminar todos os pri
vilégios ass_eg:urados às pessoas jurídicas de direito públi
co interno, no processo trabalhista, a par~ir da edição do 
Decreto-Jei n9 779, de 1969". 

A propÇtsição foi exaustivamente examinada pelas 
doutas COmissões de Constituição e Justiça e de Legis
lação Social, que opinaram pela sua rejeição. 

O próprio Autor afirma, na sua justificação, que. ten
tativas iguais já foram rejeitadas pelo Congresso Nacio
nal, em Legislaturas anteriores, menos por ser esta uma 
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posição do Legislativo do que o Governo e que o 
Decreto-lei, em tela, labora no sentido de impedir que as 
normas comuns do direito do trabalho se apliquem às 
empresas pública~ e às sociedades de economia- mista e 
ao J:!róprio Estado, na sua atividade de exploração eco
nômica. 

Considerando que, absolutamente, não ~e choca o • 
Decreto-lei, em exame, com o dispositivo consubstancia
do pelo art. 170, § 19 da Constituição, jã que os prívilé
gios que ele institui não são arbitrários, poiS "decõi-rem 
do interesse público que as pessoas jur(dicas de direito 
póblico interno e as fundações públicas encarnam e re· 
presentam"; e que as prerrogativas processuais de que 
tais entes são dotadas se destinem à defesa de interesse, 
que não são privados, e, por isto, se revestem do caráter 
de indisponibilidade, é que somos, no âmbito desta C o~ 
missão, pela rejeíÇão do projeto sob exame. 

Sala_das Comissões, 9 de maio de 1984.- Martin~ FI
lho, Presidente (eventual). Alfredo Campos, Relator -
Passos Pôrto - Mário Maia. 

PARECERES Nos 163 e 164, DE 1984. 

PARECER N• 163, DE 1984 

Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n9 
42, de 1984 (n9 036/84, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo i aprovaçio do Se
nadÇJ Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado da Bahia a contratar operaçio de 
crédito no valor de CrS735.112.897,00 (setecentos e 
trinta e cinco milhões, cento e doze mil, oitocentos e 
noventa e sete cruzeiros). 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com a Mensagem n9 42/84, o Benhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Fedérãi 
pleito do Govúilo dO Estado da B-ã.hiã, que objetiva con~ 
tratar, juritã à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operaçio : 

A- Valor;-Cr$ 735.112.897,00 (corresponde a 
223.281,12 ORTN de Cr$ 3.292,32 em março de 
1983); 

B- Prazos: 
I - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 

C_- Encargos: 
1 - juros de 6,0% a.a.; 
2 - correção monetária de 60,0% do índice deva

riação das ORTN; 
D- Garantia: 
Vinculação das quotas do Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias - ICM; 
E - Destinaçio dos recursos: 

Expansão e melhoramento do sistema de policia
mento ostensivo, na Polícia Militar do Estado da 
Bahia, mediante instalação de módulos policiais e 
aquisição de viaturas e equipamentos. 

O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou~se favo
ravelmente ao pedido por julgá-lo técnica e financeira
mente viãvel, não devendo _os seus encargos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos 
exercícios. 

No. m.érito, o fir:tanciamen~o ~o projeto em apreço se 
enquadra em -c~~Os análogos ;que têm merecido a acolhi
da da Casa, pelos aspectos prioritários de que se reves
tem as suas características. 
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Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensa~ 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 16, DE 1984 

Autoriza o GOveriw dci-Estitdo--Cia Bahi".i a elevar 
em Cr$ 735.112.897,00 (setecentOs e trinta e- cinc:o 
milhões, cento e doze mil, oitocentos e noventa e 
sete cruzeiros) o montante de sua dívid.3. consoiida
da interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 9 1:: o GoVerno do Estado da Bahia, nos termos 
do art. 2t da Resolução n'~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de 
sua dívida consolidada interna em Cr$ 735.112.897,00 
(seteCentos e trinta e cinco milhões, cento e doze mil, oi
tocentos e noventa e sete cruzeiros), correspondente a 
223.281,12 ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 3.292,32 (trCs- niil, duzentos e noventa e 
dois cruzeiros e trinta e dois centavos) vigente em março 
de 1983, a fim de que possa contratar empréstimo de 
igual valor, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à expansão e melhora
mento do sistema de poliCíami::flto ostensivo, na Polícia 
Militar daquele Estado, mediante instalação do módulos 
policiais e aquisição de viaturas e equipamentos, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta ResoluçãO entra em vigor nã. data de sua 
publicação. - -

Sala da Cõmissão, 5 de abril de 1984~- Roberto Cam
pos, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Pedro SI· 
mon - Lulz Cavalcante -;- Fábio Lucena - Jo~ Fragelll 
- Marcondes Gadelha- José Lins- Jorge Kalume. 

PARECER N• 164, DE 1984 

Da Comlaio de Constitulçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Resoluçio pi' 16, de 1984, da Comissio de 
Economia, que "autoriza o Go11emo do Estado da 
Bahia a elevar em Cr5 735.112.897,00 (setecentos e 
trinta e cinco milhões, cento e doze mll e oitocentos e 
noventa e sete cruzeiros) o montante de sua d(vida 
consolidada interna". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
O presente Projeto de Resolução, da Cornissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n" 42/84 do Senhor Prt!siden. 
te da República, autoriza o Governo do Estado da bahia 
a contratar empréstimo no valor de CrS 735.112.897,00 
(setecentos e trinta e cinco milhões, cento e doze mil e oi. 
tocentos e noventa e sete cruzeiros) destinado ao finan
ciamento da expanSão e melhoramerito do sisterrla de po~ 
liciamento ostensivo, na Polícia Mílitar do Estado da 
Bahia, mediante ii1stalação de módulos policiais e aqui
sição de viaturas e eQUipãmentos. 

o pedido foi formU.rado nos termos do preceituado no 
art. 2~> da Resolução nl' 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não observância dos _limi
tes fixados no_ artigo j} da Resolução nl' 62, de 197~_,_tam
bém do Senado_ Federal. 

Assim, verifica·se que a proposição foi elaborada con· 
soante as prescrições legais e regimentãTs ·aplicâ:veis à es
pêcie, merecerido, por isso, o. nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidad_e e técniCi legislativa. 

Sala das ConiíSSões, 9 de maio de 1984.- Murilo Ba
daró, Presidente - -Guilherme Palmeira, Relator -
Helvídlo Nunes - Martins Filho - Enéas Faria - Pas-
sos Pôrto- OcUvio Cardoso- Aderbal Jurema- Mar
condes Gadelha. 
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PARECER N• 165, DE 1984 

Da Coml~q ~e ~onstituiçã9 e Justiça, sobre o 
Oficio us" a' 25, de-1983 (n' 76--P/MC, de 28-9-
83, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tri
bunal Federo!, oóplu das notu taqulcdllcu e do 
acórdio proferido pelo Supremo TrlbunaR Federal nos 
autos do Recuno Extraordln,rio D' 99.492-1, doEs
tado de Sio Paulo, o qual declarou a fncon!ltltudou
lidade dos artfgOIII 21' e 39, Item fi, da Lei nl' 1.309, de 
27 de dezembro de 1978, na redação dada pela Lei nl' 

1.338, de 30 de dovembro de 1979, do _Munlcfpio de 
MocoC., no Estado de Sio Paulo. 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
O Senhor Presidente da_ República, para os fins previs· 

tos no artigo 42, VIl, da Constituiç,ão, remeteu ao SC:na
do Federal as cópias das notas taquigrâficas e do acór
dão proferido por aquela Excelsa Corte nos autos do Re
curso Extraordinário nl' 99.492-1, do Estado de São Pau~ 
lo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 211 e 
31', item JII, da Lei n~". 1.309, de 27-12-83, na redação 
da.da pela Lei n~" 1.338 de 30-11-79, do Município de Mo· 
coca, no Estado de São Paulo. 

Compuls:lildo os autos, verificamos que o recorrente, 
no juízo singular, intentou ação ordinária de anulação de 
lançamento fiscal referente à taxa de. conservação de es-
tradas de rodagem, criada pela Prefeitura Municipal de 
Macaca. 

Julgada improcedente a ação, insistiu o auto"i, recor
rendo ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, adu
zíndo que a taxa teve a mesma base de cálcuio do impos
to territorial rural. 

Negado provimento ao recurso pelo juízo ad quem e, 
ainda irresignado, o recorrente interpôs recurso extraor
dinário, com fundamento nas letras a e d do permissivo 
constitucidnal, cumulado com argUição de relevâDcia, 
sustentando a inconstitucionalidade da mencionada lei 
municipal, por ofensa aos artigos 21, III e 18, § 211, da 
Carta magna; _artigos 77, parág.rafo único, do código Tri
butário Nacional, e 6~> do Decreto-lei n' 999/61. 

Relatando o apelo extremo, o eminente :Ministro Dja
ci Falcão considerou o acórdão recorrido em dissonân
cia com a Súmula n9 595 daquela Suprema Corte, que in
quina de inconstitucional a taxa municipal de estradas de 
rodagem cuja base de c_álculo seja idêntica a do Imposto 
Territorial Rural. 

Em Sessã"o Plenária de 25 de maio de 1983, o Supremo 
Tribunal Federal, acompanhando o voto do Relator, co
nheceu do recurso e lhe deu provimento, por unanimida· 
de, para decla:rar a inconstitucionalidade dos arts. 2~> e 39, 
iteln III, da Lei n9 1.309, de i7 de dezembro de 1978, na 
redação dada pela Lei n" 1.338, de 30 de novembro de 
1979, do Município de Macaca, Estado_ de São Paulo. 

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 12 de 
agosto de 1983, com a seguíOte ementa: 

Taxa Municipal de conservação dé estrãdas de 
rodagem que_l}tíliza a me~ma_ba_se de câlculo previs
ta para o Imposto Territorial Rural. Sua inconstitu· 
cionalidade. RecursÕ- extrao-rdinário provido, jul· 
gando procedente a _ação ordinária de anulação do 
lançamento fiscal em causa. 

Pelo exposto observadas as exigências constitucionais 
e regimentais pertinentes, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17, DE 1984. 

Suspende a execuçio cios artigos 21' e 31', Item DI, 
da lei n' 1.30~1 de 27 de __ d~~etnbro de 1_978, na r&
daçio dada pela Lt:l n' 1.338, de 30 de novembro de 
1979, do Município de Mococa, Estado de Sio Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. b suspensa, por inconstitucionalidade 

nos termos da decisão definitiva-ao SUPremo Tribunal 
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F~~eral, proferida em Sessão Plenária de 2_5 de maio de 
1983, nos autos do Recurso Extraordinário n~ 99.492-1, 
do Estado de São ,Paulo, a e:tecução dos artigos 29 e 3", 
item III, da Lei n~" 1.309, de 27 de dezembro de 1978, na 
redação dada pela Lei n" 1.338, de 30 de novembro de 
1979, do Município de Mococa, daquele Estado. 

Sala das Comissõês, 9 de maio de 1984. - M urilo Ba
daró, Presidente- Aderbal J urema, Relator- Helvídio 
Nunes - Martins Filho - Alfredo Campos - Hélio 
Gueiros- Marcondes Gadelha- Passos Pôrto- João 
Calmon - Enéas Faria. 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dencia comunica ao Plenário que os Senadores Albano 
Franco e Lourival Baptista comparecerão, a convite do 
Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estado$ Uni
dos, às solenidades organizadas por aquela entidade em 
homenagem ao Sr. Mario Garneiro, a realizarem-se em 
New York, a partir de 16 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR- MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O mu~do foi surpreendido, ontem, com a decisão dos 
banqueiros internacionais de aumentarem as taxas de ju
ros dos emprêstimos destinados aos diversos países do 
mundo que batem às suas portas. 

No caso específico do Brasil, já o Governo brasileiro, 
através dos seus órgãos Competentes, fez sentir à comu
nidad~ fmanceira-internacional o seu desapontamento. E 
mais do que isso, o seu protesto contra este comporta
mento unilateral que, praticamente, torna infrutíferos os 
esforços que as nações de economia em viaS de desenvol
vimento estão realizando, para superar as enormes difi
culdades que assoberbam as suas vidas e a vida de seus 
povos. 

h verdade, Sr. Presidente, que nenhuma das nações 
devedoras do mundo tem se comportado dentro de: uma 
linha de tradição histórica, que é o padrão de honradez 
com que o Brasil comparece aos foras internacionais, ne
nhuma nação, repito, como o Brasil, tem se comportado 
de uma forma tão correta no cumprimento dos seus 
compromissos internacionais. Os esforces que a comun~
dade Brasileira está realizando para superar esse polígo
no de forças adversas contra o soerguimento da sua eco
nomia é digno de nota e de encômicos e até mesmo, Sr. 
Presidente, os setorcs mais radicais da vida brasileira, 
hoje, :Wreconhecem oS primefros e alvissareiro resulta
dos desse esforço. 

No ano passado, o Governo brasileiro encetou nego
ciações com seus credores e conseguiu, exatamente por
que o Brasíl tem se mostrado adulto e maduro nos enten· 
dimentos com os se\ls parceiros internacionais, alargar 
os--prazos de carência, aumentar o tempo destinado ao 
pagamento dos emprestímos, e tudo isso feito, ~verdade, 
em sistema de ~xas flexíveis de juros, mas certamente na 
presunção, ou na pressuposição da comunidade financei
ra internacional, credora dos países devedores de que es
tes, principalmente localjzados no denominado Terceiro 
MUndo, estaVam fazendo, e continuam realizando, um 
esforço quase sobre-humano para superar essas dificul
dades. Pois bem, de repente, todos são surpreendidos 
com uma decisão unilateral que, praticamente, represen
ta a eliminação da possibilidade do reerguimento das 
economias dOs palSC:S mais pobres porque, certamente, o 
peso e o gravame que sobre eles se abatem nessa nature
za é Pr8tiCameritC!nsupf!rável. 
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No caso brasil,eiro, o último aumento da taxa de juros 
dos empréstimos inlernaCiOii"ais vai repreSentar ·mais de 
700 milhões de dólares à já combalida balança de pagaM 
mentes no Brasil. E esse esforço que se faz, de aumentar 
as exportações, acionando todas as energias da econo
mia brasifeíi'a, dos seus selares produtivos, tudo isso se 
perde diante de uma decisão com a qual nós não pode
mos, nem devemos nos conformar, agregando a nossa 
voz ao protesto, já manifestado oficialmcinte pelo Gover
no brasileiro, e, mais do que isso, acho que o CongreSso 
Nacional, o Senado principalmente, tem a obrigação de 
começar a cogitar, pelas suas Lideranças mais expressi
vas, pelos seus homens mais afeitos ao trato dessas quesR 
tões, a pensar em uma fórmula de tornar pUblica a 
reação da comunidade brasileira, para demonstrar a es
tes credores que nós não estamos dispostos a sacrificar 
ainda mais a população do nosso País, no atendimento 
desses compromissos. Creio mesmo que ê de se pensar na 
hipótese de uma determinação Legislativa, para que ne
nhuma obrigação, além daquelas já estabelecidas nos 
acertos e nos entendimentos jâ realizados, objetos de 
pactos bilaterais, nenhuma obrigação, repito, deva ser 
paga pelo Governo brasileiro, sem a aquiescência piévia 
e sem o referendo antecipado do Congresso Nacional. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Pois não, ouço V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Murilo Badaró, 
só temos que aplaudir o oportuno e enérgico pronuncia
mento de V. Ex• Chamam-nos a atençãO, todavia, alguns 
fatos que emoldurain o exórdio da sua oração: o priiiteiR 
ro deles é haver V. Ex• declarado que fomos surpreendi
dos, ontem, com a elevação da prime rate norte-
americana. Em verdade, noóre senador, o fato não conR 
sistiu surpresa de espécie afguma, porque desde que essas 
negociações entre·o Brasil e os banqueiros estrangeiros, e 
mormente depois do advento do FMI como avalista des
sas contratações, desde tempos que já se perdem longe, 
na década de setenta, que essas taxas, tanto a taxa de ju
ros do mercado preferencial de Nova Iorque, como a 
taxa interbancária de Londres, a Ubor, oscilam, não ao 
sabor do mercado, mas ao arbítrio da outra parte conR 
tratante, vale dizer, do credor estrangeiro. V. Ex• recla
ma uma providência do Congresso Nacional e o faz por 
justos motivos, porque o que está em jogo, de fato, é o 
recurso real do povo brasileiro, que sofre inSuportável 
sangria toda vez que essas tãxas- de juros sofrem ele-
vações. Mas, nobre Senador, eu perguntaria a V. Ex• se o -
Governo que aí está não aceitou essas regras, se ele itão 
assinou essas propostas de contrato com a cláusula em 
que deveria constar o percentual da prime rate, ou da 11-
bor em branco, de vez que, segundo os financistas estran
geiros, não se pode determinar um percentu"a.l para uma 
taxa de juros que oscila conforme as ambiências, os me~ 
canismos e as variações do mercado. E a seguir, nobre 
Senador Murilo Badaró, congratulando~me mais uma 
vez com V. Ex~ .... 

O SR. MURILO BADARO - Muito obrigado. 

O Sr. Fábio Lucena- ... para fazer ver da necessidade 
tão angustiantemente reclamada, não apenas por setores 
da Oposição, mas por setores também do Partido de V. 
Ex•, a necessidade do Congresso Nacional exercer o seu 
papel constitucional, de convalidar ou não essas ope~ 
rações antes delas serem ~ncretizadas; pelo menos ê o 
que determina a ConstitUiÇã-o Federal. Era o aparte que 
desejava dar a V. Ex', agradecendo a sua generosa 
atenção. 

O SR. MURILO BADARO -Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Fábio Lucena, pelo seu aparte que enri
quece muito o meu despretencioso pronunciamento e re-
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conheço que_Y~ Ex• tem i_nteira razão, quando diz que de 
fato o Brasil aceitou as condições dos seus credores, 
principalmente no Qu-e refere às chamadas taxas flexíveis 
de juros. Mas, quero quer que V. Ex• há de me dar razão, 
também, quando disse que o aumento me surpreendeu, 
porque não se podia imaginar que os ciedores interna
cionais do Terceiro Mundo, ou os credores internacio
nais do Brasil, praticassem um ato de tão pouca lucider, 
é o que diz bem a nota do Governo brasileiro: 

, .. A elevação constitui fator de pertubação nos in~ 
gentes esforços de ajustamento em que se empenha 
o povo brasileiro, com sacrifício de todos, para re
solver o problema da sua balança de pagamento." 

O Sr. Fábio Lucena - V. EX• tem razão, mas ê a se-_ 
gunda vez que essa taxa sobe este ano. A última vez que 
stibíu foi no dia 15 de abril, há menos de um mês. Então, 
isso já deveria ter causado ao Governo uma tomada de 
Posição, desde que a __ elevação da taxa começou a de
monstrar efetivamente, pois o País não poderia jam-ais 
acertar as suas contas subordinado ao arbítrio do credor 
estrangeiro. E V. Ex•, como jurista de_envergadura que o 
é, sabe que estamos diante da chamada condição potes
tativa, que ê urna cláusula, proibida pelo Código Civil 
brasileiro~ sab~ muito bem V. Ex•~ como sabe, tam
bém, que o for para dirimir esta questão é o Supremo 
Tribunal Federal, e não foros internacionais, tais como o 
Tribunal de New York ou a Corte de Londres, conforme 
estabelecido nos acordos, primeiramente firmados em 
carâter secreto, com o FMI, e a seguir revelados aqui, no 
S_enado, por iniciativa do eminente Senador Itamar 
Franco, graças aos esforces do Líder do Governo, o 
nobre Senador Virgílio TávOra. 

O SR. MURILO BADARÚ- Muito obrigado mais 
uma vez a V. Ex~ Mas quero centrar este pronunciamen
to nos aspectos políticos da questão. Os aspectos téc:ni~ 
cos envolvem uma série de indagações, algumas até de 
difícil entendimento para pessoas não versadas no tema, 
como é o meu caso. Mas do ponto de vista político, con
sidero este epis6dio, Sr. Presidente, um verdadeiro desas
tre nas relações entre os países devedores e os países ca
pitafistas ou os países desenvolvidos do mundo. 

Nada poderia ser tão desastrado, do perito de vista do 
bom relacionamento internacional, do que essa atitude 
unilateral dos banqueiros internacionais. 

É natural que essa reação, que vai em cadeia contami
nar o Brasil-inteiro~ fique não só nos setOres que apóiam 
o Governo mas. também, princip'!lmente, nos setores de _ 
oposição. Reconhecemos isto como absolutamente lógi-
co e n-atural.-0 Pose os homens que apóiam o Governo, 
também, querem manifestar a sua estranheza, inclusive 
para que este protesto feito aqui, da tribuna do Senado, 
sirva- Pã:ra lastrear os argumentos que as autoridades mo
netárias do País, certamente, vão desenvolver junto aos 
credores no sentido de encontrar um caminho menos pe-
dregoso, um roteiro menos áspero para que esses enten
dimentos possam prevalecer no interesse comum. 

Q_ Sr. José Fragelll- Permite V. Ex• um aparte? 

~O SR. MURILO BADARO- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Fragelii- Também congratulo-me com o 
iminerite Senador pof Minas Gerais pela sua proposta, 
querendo lembrar alguns pontos: primeiro, que o nobre 
Senador Itamar Franco apresentou um projeto tornando 
obrigatória a prévia autorizaçãO do Senado Federal para 
empréstimos e renovação destes, enfim, contratos refe-
rentes a operações financeiras. Dei parecer favorável, 
lembrando apenas que deve ser ouvido o COngresso Na
cional e não apenas o Senado da República, como aliás é 
expresso, Senador, no Artigo 43, item II da ConstitU:íçãõ 
Federal. -
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Certa vez eu dísse aqui que, se este Congresso tivesse 
fot'ça e q_l).isesse ser rigoroso, pelo menos dois Presidentes 
teriam que sofrer um impeachment do Congresso, porque 
fizeram esses empréstimos sem a devida autorização do 
Congresso. O nobre Senador Josê Lins leu uma relação 
imensa de decretos-leis não sei se esses decretos-leis 
cobrem iodos os em-prêsti'mos feitos, duvido que cubram 
- que foram votados pelo Congresso; nem sei se o fo
ram pelo Senado e S. Ex~ pode até esclarecer- autori
zando esses empréstimos. O Artigo nCJ> 46, e O comentário 
de Pontes de Miranda - que já trouxe aqui para o Ple
nário- mostra que é caso de impeachment do Presidente 
da República fazer empréstimos ou quaisquer operações 
financeíras, -abertura e operações de crédito, dívida 
pública etc, sem a prévia aprovação do Congiesso Na
cional. Essa ê a real posição. ~porque o Congresso ficou 
anulado durante todo esse período. O Congresso não fez 
valer a sua força e nem a força da sua competência e das 
suas atribuições. Temos falado muito aqui na retomada 
das prerrog'!-_tivas do Congresso Naciomli. Entendemos 
prerrogativas -como privilégios de uma corporação, 
quando deveríamos preocupar-nos muito mais em reto
mar as competências, as atribuições como esta do Con
gresso Nacional para evitar seguidos emprêstimos como 
esse. o-que nós devíamoS cogitar era de tornar efetivo o 
texto constitucional. A proposição de V. Ex~ não poderia 
ser mais feliz, mas acho que depende apenas de um ato 
de vontade do Congresso Nacional. A Constituição Fe
deral, realmente. dá tudo isso ao Congresso Nacional. 
Nós não queremos é assumir a responsabilidade de exer
cer as nossas atribuições, a competência, aliás, específica 
que nos é atribuída. Só queria lembrar essa parte a V. 
Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, nobre 
Senador José Fragelli. 

O Sr. José FrageiU - Congratulando-me por partir 
do eminente Presidente da ComiSsão- de Constituição 
Justiça a proposta que acaba de anunciar. 

O SR. MURILO BADAR0 - Muito obrigado. 

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

O SR. MURILO BADARÓ- Se não for pretensioso, 
Sr. Presidente, creio que neste momento interpreto as 
agrUras, as fr_ustaçõe_s, __ m_esmo as ansiedades de toda a 
comunidade brasileira diante desse ato que não diríarriõs 
inusitado, mas um ato de absol~ta e inqualificável ausên
cia de lucidez política. O que vai representar isso em ter~ 
mos de aumento das nossas dificuldades, das nossas par
cas e reduzidas capacidades de solucionar, a prazo muito 
curto, _9 problema da nossa dívida externa, só o tempo 
poderâ dizer, Sr. Presidente. 

Ouço o nobre Senador José Lins, com muito prazer. 

O Sr. JO&é Lins- Nobre Senador Murilo Badaró, fui 
referido pelo nODre Senador José Fá1gelli como tendo 
me pronunciado a respeito de prerrogativas do Congres

so Nacional. Sobre esse assunto, realmente eu o fiz, não 
dando meu pensamento, mas mostrando, através de uma 
séríe de documentos, que a atribuição de contrair em
préstimos externos é do Poder Executivo, por intermédio 
das autoridades monetárias, e seria estanho se assim não 
fosse. A política, hoje, é dinâmica e, muitas vezes, o Pa(s 
precisa agif raPidamente, coisa que, absolutamente, não 
se coaduna com a necessidade do tempo e com os preces~ 
sos do Poder Legislativo. 

O Sr. José FrageJii - Não se coaduna com o texto 
constitucional. Isso que V. Ex' está a dizer. 

O Sr.JoséLins- Se V. Ex• me permite, e~tou citando 
a lei; inclusive são atribuições dadas pelo próprio Con-
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gresso Nadonal ao Poder Executivo; qua-ndo se trata, 
nobre Senador, de doar, de'alienar ou de emprestar, af 
muito bem. V. Ex• sabe que mesmo num país como os 
Estados Unidos, o governo estã suJeitO à SançãO do" Con-
gresso para fazer tais tipos de-operação. No entanto, a 
contratação de empréstíiiiõs não só está previSta ria Iéi 
mas, em parte, atribuída pelo Congresso Nacio!lal aO 
Poder ExecutiVO.-SCO<:Oilgresso deseja cassai-;-qúe sub
meta o assunto à Casa,-e-que hãja ãeliberiÇãO~-EllquantO' 
assim estiver deliberado, evidentemente, o ato é legítimo 
e legal. 

O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex•, .engenheiro 
ilustre que o ê, certamente flão pode ser inculpado de um 
velho vício, e de um velho vezo dos bacharéis: é o nosso 
apegado formalismo jurídico. 

O Sr. José Llns- Não precisa sei bacharel. Entendo 
que se trata de um ato político. 

O SR. MURILO BADARÓ -Concordo com V. Ex• 
Apenas acho que nesta oportunidade deveríamos co
meçar a examinar. Este é -o apelo Cj:ue fã:ÇO aãs lumínares 
da Casa para encontrarmos um mecanismo regimental 
que permita ao Senado uma manifestação política em
torno de um assunto técnico cuja substâncià virat é de 
natureza política. - -

O Sr. Jalson Barreto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - COm muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr-.Jaison Barreto- Meus aplausos ao seu pronun
ciamento. Eu cobraria um pouco mais do que essa preo
cupação de devolver ao Congresso as prerrogativas de 
analisar esses contratos desses empréstimos que têm sido 
feitos. Congratulo-me também porque reforça V. Ex~ a 
tese de setores lúcidos, conseqaentes, da sociedade brasi
leira, que encontram razões éticas e técniCas para T!ãO re
conhecer a dívida, pelo menos no montante que o País 
tem lá fora. Por isso, gÓstaríamos que V. Ex• se incorpo
rassem àqueles que exigem uma moratória jâ, sob pena 
de nós querermos trancar essa porteira, com a pretensa 
legislação que vai bloquear novos empréstimos, mas dei
xar o País sangrando como estâ agora, através dessa 
dívida brutal, insólita e decidídarriente -não-- verdadeira, 
que o País estâ na obrigação de pagar. 

O SR. MURILO BADARO- Agradeço a V. Ex•, eu 
diria que a moratória nunca fOT camiiiJlO trilhado pelo 
País. Nós temos uma longa tradição de idoneidade em 
matéria de relações internacionais:- --

0 Sr. Jaison Barreto- Esse é um argumento ro-mânti
co de V. Ex_• 

O SR. MURILO BADARO -Não, não é um aigu~ 
menta romântico._ 

O Sr. Jaison Barreto- Se V. Ex• reconhece que é in
justo esse acréscimo brutal da dívida externa, a Nação 
tem que ser soberana e não reconhecê-lo. 

O SR. MURILO BADARÓ - Perfeito! Concordo 
com V. Ex• mas o argumento não é romântico, é um ar
gumento histórico. Ele pode até ser um argumento que 
diante de certas realidades da nossa sociedade, da nossa 
conjuntura, pode perfeitamente encontrar uma nova 
feição e uma -nova faCeta. 

O que eu digo e na minha opinião esta deve ser a po
sição mais adequada para a hora, é o Brasil começar a 
recusar-se à aceitação unilateral de certas medidas. 

A moratória pura e simples de certa maneira se'rá um 
desastre maior do que a dívida. 

Sr. Presidente, Srs~ Senãdores, a impõSiÇãCf'âos au.: 
mentos unilaterais das taxas dejliios, Sobrecarregando o 
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País, que está realizando um esforço monumental para 
resolver o seu problema exatamente com os credores, a 
m"ím nie rarece uma atitu_de de rigorosa falta de sabedo
ria, _de prudência, de comedimento e, diria mais, é um 
ato de hostilidade, - -

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• permite um apar
-te? · 

O SR. MURILO BADARÓ -Concedo o aparte a·v: 
Ex• 

O Sr. Marcondes Gadclha- Nobre Senador Murilo 
Badaró, nós nos congratulamos, também, com esse pro
nunciamento de V. Ex•, que está despertando interesse 
muito vivo do Plenái-io. Diríamos que exiSte ã.í, neste 
mOmento, tramitando uma propoSta de emenda à Càns
tituição bastante ampla, em que certamente cabem todos 
ps cuidados da Oposição com relação ao tratamento que 
se deva dar à dívida externa, por via congressual ou atra
vés de outras agências gcwernam_entais. Há uma oportu
nidade excelente neste momento, inclusive quando so
mos mais de uma vez penalizados com esses _gravames da 
divida externa. Só ouso discordar, data venia, do nobre 
Sen~dor José Fragelli, quando se refere a uma certa ca
rência de legitimidade do GovernO brasileiro para con
tratar esses emprésfi"mo~. Podemos chamar os banquei
ros de quaiquer adjetivos que noS venhãm à tdha, que 
sejam malévolos, que sejam ambiciosos, que sejam usu
rários, só nãO podemos dizer que são ingênuos. 

O SR. MURILO BADARÓ - Ao contrário. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Eles certamente não 
iriam contratar se a outra parte não tivesse legitimidade 
e· se-essa dívida contraída mais adiante fosse suscetível de 
questionamento, fosse suscetível de denúncia, fosse sus~ 
cetível de denegação. Existe agora mesmo funcionando 
na Câmara dos Deputados uma CPI da divida externa, 
onde o Congresso Nacional, pela sua Casa de represen
tação popular, faz uma investigação tão ampla quanto se 
julgue necessãria, com um presidente oposicionista, o 
brilhante Deputado Alencar Furtado, e o Governo não 
se tem furtado em nenhum momento à apresentação das 
razões desse endividamento, item, de toda a seqUência 
dessa dívida. Ê preciso não esquecer a situação de merca
do; é preciso não esquecer o problema da nossa perda 
das relações de tro-ca no comércio internacionãl; ê preci
so não esquecer também os sucessivos choques de pe
tróleo que nos acometeram. Digo qUe essa elevação deSte 
momento justifiCa a indignação de V. Exf_e_ a-iildig!lação 
de toda_ a Casa. Agora, hã se ver tambêm duas coisas, 
nobre Senador: que os juros flutuantes não podem ser 
subordinados à legislação brasileira; segundo, que essa ê 
uma faca de dois gumes, porque, ocasionalmente, tam
bém, esses juros pódenl declinar e nós venhamos a ter al
gum ganho em conseqüência- dessa oscilação que, por si
nal, já ocorreu, acentuadamente, no ano passado, como 
sabe V. Ex• 

O Sr. Virgilio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúnÍo-r)- Nol:)!-e Se
nadOr permita-me comunicar que V, Ex" dispõe de dois 
minutos para Concluir o séu discurso. 

O SR. MURILO BADARÓ - Vou terminar em um 
minuto, tão logo ouça o aparte do nobre Senador 
Virgí1io.Távora, o que muito me lionrarâ. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, vamos 
gastar apenas um minuto. 

O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex• me deixa com 
um minuto, exatamente o tempo de que preciso para ter
minar. 
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O Sr: Virgflio Távora- f: apenas para estranhar que 
numa ocasião como esta, quando, não só o Brasil como 
todos os países devedores, sangrando em suas reservas 
mais últimas, vai ao paga~nto, à COnsolidação das divi
das, ao invés dos Credores baixarem essa prime rate que 
já estâ muitíssimo acima dã.Qlletes juros com- que foram 
contratadoS-legalmente, os empréstim~s, vêm ~ses mes
mos bancos que, numa hipótese de uma loucura co\etiVã 
em que uma nação, em um ragnarok, épicO decida sus
pender os pagamentos de suas dívidas e_ todos os demais 
países acompanharem no despenhadeirO em que se cons
tituirá a fratura dO S-istema financeiro internacional, re
pito, venham eles justamente, neste moffiento em que se 
está procurando pôr zero a zero nosso balanço de paga
mento a ter um comportamento de tal jaez que tornarâ 
insolúvel o problema. 

Era o que tinha a dizer a V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ- Foi um minuto precioM 
so esse, porqUe V. Ex• é um profundo conhecedor desta 
matéria. 

Sr. Presidente, encerrando, quero usar exatamente o 
mote que o aparte do nobre Vice~Líder Marcondes Ga
delha me concede. Ele descreveu um quadro que ê abso
lutamente real: primeiro, a legitimidade dos contratos bi
latera-is assinados; não se questiona isso: h possível que 
uma posição radical queira levantar a dúvida em torno 
da juridicidade desses contratos. Eu não pertilho essa 
idéia. Em segundo lugar, concordo que também tenha a 
pesar, neste protesto, esta perda constante da nossa ca
pacidade de troca no mercado internaCionaL Concordo 
com V. Ex• que temos que estar atento às leis do merca
do. Não há dúvida nenhuma. Apenas o entendimento 
que faço, em razão do ma\Mestar que essa medida causou, 
em decorrência dos prejuízos' que_ela faz projetar sobre a 
economia brasileira, em conseqaência das pressões e das 
inibições que ela acarreta no desenvolvimento de um 
projeto de recuperação económica, que tem como objeti
vo, entre outros, o resgate de toda a nossa dívida exter
na, devo dizer a V. Ex• que nós -devemos tentar criar um 
mecanismo congressual, qualquer que seja ele, se possí
vel no Senado que é um a Casa o ode se permite um deba
te menos caloroso e mais têcnico sobre o assunto, para 
impedir, como sinal de alerta à comunidade financeira 
internacional, que obrigações decorrentes de medidas 
unilaterais não prevaleçam sem o referendo prévio do 
Congresso Nacional. Este o debate que na próxima se
mana pretendo levar à Comissão de Justiça da Casa, aO 
Plenário do Senado, para que todos juntos, fazendo eco 
e coro com este sentimento de frustração, de revolta e de 
angústia que domina a sociedade brasileira, possamos 
encontrar uma adequada forma de colocar um dique, 
uma barreira a esta sangria desenfreada dos nossos re
cursos que estão se esvaindo através das nossas frontei
ras para engordar o capitalismo internacionaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto, pela Lide
rança do PMDB. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Como 
Líder., pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Para os mais desavisados, os fatos políticos parecem 
estar ocorrendo com tal dinamísmci, que poderia parecer 
terem mudado as coisas neste País. A leitura do_sjornaís 
diários, a tel~visão, esse agitar aqui, no Congresso Na
cional de apresentação de centenas de emendas constitu
cionais, obrigam muitos políticos a engavetar discursos 
já prontos porque aparentemente estão ultrapassados 
pelos fatos e fora de época. Sou daqueles que entendem 
que se alguma coisa mudou neste Pafs, foi exatamente a 
sociedade brasileira; o Governo continua o mesmo, in· 
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sensível, intolerante, incapaz de entender a gravidade da 
situação que a Nação está atravessando e, por isso, pro
curarei, dentro do que entendo necessário, -'aS cauSas-ge
radoras da crise brasileira_ 

Por mais previsível que fosse, e o era, o General Gar
rastazu Médici conseguiu assombrar o Brasil, a despeito 
de ultimamente nos termos a-costumado a sucessivos epi
sódios de drama de terror. Sua entrevista~ incluSive, fez 
com que todos nos esquecêssemos do General Newton 
Cruz. 

O Rio Grande do Sul desQe ceao c_onheceu a violência. 
Terra, cujo povo destemido viu o Sangue jorrar em abun
dância na sucessão de revoltas, guerras e revoluções que 
são marcas significativas de súa história. 

Mas nada disso é marca do gaúcho. O que o caracteri~ 
za ê, ao lado da altivez, a nobreza de sentimentos, que 
permite a anistia, que é esquecimento para que o homem 
não se torne escravo do ódio e, assiril, nele resplandeçam 
sentimentos maiores de fraternidade e comunhão. 

Como, com acerto, aliás disse o General Andrada_Ser
pa. O Rio Grande é terra por excelênciã da anistia. A en
trevista do General Gami.stazu Médici repele a ma-is &ela 
tradição das terras gaúchas, que_é o perdão, que abre ca
minho para a prevalência do entendimento que só o sen~ 
timento de fraternidade enseja entre os homens. 

Não fora a anistia o que dizemos e, o Duque de Caxias 
não poderia, jamais, ser o grande patrono do ExérCito! 

Prevalecesse a posição assumida pelo ex-Presidente o 
Brasil estaria condenado ao ódio, à luta fratricida. Pior 
ainda, desde que Sua Excelência não hesitou em declarar 
extinto o Movimento de 64, o que torna sua posição 
mais retrógr-ada. 

Infelizmente, excetuada a contundência, hã boa dose 
de semelhança entre o afirmado pelo General Mêdici e o 
conteúdo da Ordem do Dia baixada pelo Ministro Wal
ter Pires, para celebrar o último aniversárío do Movi
mento de 64. 

No mais, a entrevista ê de evidente arcaísmo, pela re
pulsa à liberdade na terra que tanto a preza e a direitos 
inalienáveis de todo povo livre, como"o da es-colha, pelo 
voto secreto, direto e livre, de seus governantes. 

O General Médici pro"picii:iilO~u::nos nova demons
tracão de linguagens e concepçõeS diferentes sobre o pa
pel das Forças Armadas, que vemos como instituições 
constitucioriais, democrátiCas e if:fãdoras doS Interesses 
maiores da Nação, entre os quais nenhum se sobrePOe ão 
sentimento de liberdade inerente à pessoa· humana. Ou~ 
tros, no entretanto, as querem reduzidas à condição de 
guarda pretoriana para resguardo de pos-ições e interes
ses pessoais ou grupais, que nada tem a ver com os na
cionais. to que se dá com os que almejam manter o sta
tu quo, apesar do descalabro em que mergulharam oBra
siL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,." ... o inimigo comum a 
vencer no Brasil é a miséria e o atraSO e-Iii que jãz o seu 
povo. E para vencer esse inilnigo, nenhum ódio pessoal, 
nenhum preconceito de credo polítiCo-deve prevalecer. O 
Movimento Militar de 64 justificou-se pela: 

- necessidade de preservar a ordem, mas a ordem 
com liberdade; 

- de assegurar a realização de eleições diretas e livres; 
-e o princípiO-, trari.quilo, de que o País deve ser go-

vernado pela decisão da maioria de seus eleitores; 
- bem como respeitada a formação cristã do povo 

brasileiro, que lhe caracteriza a cultura e a tendência; 
-estas seriam não somente defendidas, mas rigorosa

mente respeitadas; 
- as Forças Armadas, cumprindo um destino históri~ 

co, entregariam ao povo a decisão final mantendo~se no 
seu papel, que não é o dos legionáriOS -da República Ro
mana da decadência, mas siin, a de forças obedientes à 
lei e às melhores tradições do Brasil. 

"Em vez de tudo isso, acrescento,_ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, transformou-se o E?>ército em partido políti~ 
co e· único; o que é mais grave, partido político inexora
velmente dividido em correntes com candidatos. Para 
evitar o povO, esSe partido político- e -(mico teve de aliar
se_ às oligafquias políticas que pretendia suprirriir. Tudo 
isso, usando e abusando de eXpressões c'?_m_~ segurança 
nacional, qU-e tem sentido definido, assim como abusan~ 
do do nome, do entusiasmo e também das próprias de
cepçõeS da lmensa maioria dos oficiaís das Forças Arma
daS. Pof estfanho que pareça, qu3.nf.O mais d0Cepciõna:-
dos se \'êem com alguns chefes eventuais, mais forças 
lhes concedem para continuar a decepcioná-los". 

~,, ... -tudo issõdeVe-ser objeto de debate livre, num país 
onde as Forças Armadas estejam tão unidas e tão fortes 
e, ao mesmo tempo, tão conscientes do seu grande papel 
que já não preciSem ter medo daqueles cuja única arm:i é 
a palavra e cujo crime é ter idéias e colocá-las a serviço 
do seu país". 

Aqui estão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trechos do 
de"Poiffiento prestado, no dia i9 de-d~~embro de 1968, a 
agentes do DOPS e dois Coronêis do SNI pelo Sr. Carlos 
Lacerda, então preso n_um quartel da Polícia Militar do 
Estado que governara até pouco antes, personalidade 
~obr_e quem me dispens_o de ~azer comentários quanto 
aos riléritoS-õa sua afUacãO pOlítica, com as qUã.is ·nunca 
concordei, mas que sào de importância trazer à baila no 
momento que o País atravessa. 

Já então se impedia o debate por ele reclamado. Quem 
o fizer, como o fizemos desta tribuna, não verâ uma úniw 
ca linha de seu pronunciamento publicado na imprensa. 
Mas toda a imprensa, escrita e falada, dirã que as Forças 
Armadas, eminentes chefes militares foram difamados, 
caluniados. E que se prega da tribuna parlamentar a ci
zânia entre as Forças Armadas. t a eficiência do SNI. 

Para mais eficaz manipulação do sentimento militar, 
criou-se o espantalho do comunismo e da subversão. Es
ta, ê combatida com eficâCia dentro da lei, conforme nos 
demonstram os países cívilizados e d«;mo·cráticos nestes 
tormentosos dias. Desde a Inglaterra, onde nasceram as 
instituições de_rnocráticas modernas, na_Ionga luta contra 
o terrorismo, aos Estados Unidos da América, com o as
sassinato de um Presidente da República, de um candiw 

_dato Qraticamente eleito~_ de líderes, como Martin Luter 
Ki11g e a tenJ~tiva:Oe as_!iassinato do Presidente_Reagan, 
tudo dentro da lei, com o apoio popular, sem medidas de 
emergência! 

De outro turno, vemos o resultado da opressão dis-
farçada em combate à subversão, à busca do poder abso
luto, que ensanguenta grande parte do mundo, de que 
são exemplos o Afeganistão e-a "América Central. 

Qual o exemplo hã de convir às Forças Armadas de 
um país de 8,5 milhões de QUilômetros quadrados e 130 
milhões de habitantes, que lotaram !iS praças púbficas, 
do Acre ao Chui, clamando por eleições diretas1 

Mas, voltemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao de
poiniento de CaffOS Lãcerd3~ ins-uSpeito testemunho:-

~'Talvez ninguém no Brasil tenha mais direito de ale
gar uma posição anticomunista do que o declarante. Por 
isto mesmo; inqi..lieta~se ao ver transformar-se em obses
são, ein idéia fixa, essa de ver çomunistas em toda partC. 
O declarante deseja claramente acrescentar que tem me
nos receio dos comunistas dentro da lei do que dos antiw 
comunistas fora da lei. 

Conhece bem o pi-oblema comunista e afirma que o 
modo pelo qual estâ se procurando combatê-lo é o me
lhor para assegurar a vitória do comunismo, pOis a um 
poVo seril pão se ProcUra impor o hábito de viver sem li- -
herdade. No __ dia em que o povo puder ter pão e já não 
prezar a liberdade, está pronto a aceitar o comUnismo. 
Uma vez mais o declarante deseja consignar que estas 
perguntas e respostas fazem-no remontar, melancolica-
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mente, a mais de trinta anos passados, quando a pretexto 
de combater o comunismo se implantou o fascismo no 
Brasil e, então, na preparação fascista se tachava de co
munista todas as idéias dos que não se conformavam 
com a falta de idéias reinantes." 

Sr. Presidente, sugiro uma pausa amena, ao espírito. 
Com repugnânci"a, a Nação assiste o desvario de am

bições dos presidenciáveis, ostensivos uns, ocultos mui
tos mais. Cada qual prestes ao bote que lhes assegure, a 
qualquer preço, a Presidência da República, em ~rno 
deles gravitando interesses de grupos que nada têm a ver 
com os de wn país em profunda crise. Como bem notou, 
segundo li na imprensa, o-teatrólogo Guilherme de Fi
gueiredo, a sucessão presidencial está transformada em 
replignante leilão. 

São interesses e ambições que se chocam desde os idos 
de 64. E volto ao depoimento de Carlos Lacerda: · 

" ... ainda no ano passado, o Sr. Ministro Mário An
dreazza, mandando propor ao ex~Presidente João Gou
lart, no exllio, em Montevidéu, um acordo para eleições 
indiretas (de gOvernadOr) em Estados, inclusive no Rio 
Graride do Sul, em troca do seu apoio indireto à candi
datura do próprio Andreazza à Presidência iridireta da 
República." 

Quão antiga a ambição e quanto é persistente o presi
denciável dito do coração do Presidente da República! 

Sr. Presidente, houve o movimento de 64, já esgotado 
e que deve ficar ao julgamento da história. Não discuti
remos esse evento, inclusive porque nos preocupamos ê 
com o caminhar da Nação, com a realização das poten
cialidades brasileiras, dentro da democracia. 

Mas ao movimento de 64 seguiu-se uma sêrie de des
dobramentos que foram empurrando o Brasil ao desca~ 
minha. 

Nem um único dos generais-presidentes ficou ileso e 
os historiadores do futuro muito terão a falar sobre estes 
vinte anos. 

Castello Branco teve que assinar o AI-2, extinguir os 
partidos políticos, aniquilar a Constituição que solene-
mente jurara defender, aceitar cassações coq1o a de Jus
celino Kubitschek. Foi o preço que pagou sobretudo por 
contrariar- ambições em torno de governos estaduais. 

Costa e Silva assinou o AI~5, em cujo lntímo repelia, 
como demonstrou ao forçar seus ministros a ouVir, pela 
segunda vez, a gravação da fala em que o Vice· 
Presidente Pedrq Aleixo se opunha à medida de exceção. 
Foi deposto por seus próprios ministros militares, quan
do enfermo, e impedido seu vice, estabelecendo-se a Jun
ta M iii ta r que, socorrida pelo Professor Leitão de Abreu, 
conspurcou a reforma _constitucional já elaborada para 
outorga da que temos até hoje, a mais vilipendiada e":'io
lada de todas as constituições. 

Até mesmo Médici foi confrontado, desde o desejo de 
empossâ-lo com o Congresso fechado até a tentativa de 

desobedecer a determinação que dera para libertação de 
presos políticos erri troca da soltura de embaixador se
qUestrado. __ 

Nenhum CondUziu o processo sucessório. Nem o Ge
nefal-Deisel, qúe hOje nãO esconde desaponto pela indi
cação que fez, entre riscos tão grandes, insuflado pelos 
auxiliares mais próximos e nos quai.s mais confiava. 

Por que tudo isso1 
Porque desde o começo, quando o choque de interes

ses e paixões era aceso, surgiu um poder maior: o miste
rioso Sistema. Castello Branco contrariou ambições im
pedindo que os governos estaduais caíssem em mãos mi
litares, Até mesmo Costã Cavalcanti, então deputado, 
lutou para ser Gõ-vúiiador de Pernambuco, contrariado 
pelo Presidente ·que optou por Nilo Coelho. Talvez por 
issO o-ex-deputado e hoje aspirante ao quinto nome as
sistiu o enquadramento no AI-5 de seu irmão, Coronel 
Francisco Boaventura, continuando Ministro 'do Gover
no que o cassou! 
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Esse poder misterioso que foi impondO a sU-cessivoS 
generais~presidentes o descaminho está, hoje, cristaliza
do no SNI, como sabe seu criador, o General Golbery do 
Couto e Silva, hoje dissidente do que aponta à nação 
como um_.'monstro." 

O sistema foi crescendo, aperfeiçoando-se a~é tornar
se o polvo que é, com tentãculos sobre toda a adminis-
tra~ão pública, direta ou indireta, fede.ral, estadual ou 
municipaL Soube bem explorar os equívocos da doutrina 
de segurança nacional da Escola Superior de Guerra. 

Recursos, financeiros ou não, poderil inexistir Para ir
mãos famintos, para a Saúde, até para-Exêrdto,.Mari
nha e Aeronáutica - mas jamais para o SNl, superpo
der qpe tudo controla e que não presta contas a quem 
quer que seja! 

:t; o Grande Irmão- de úrwell, a.controlar vasta engre
nagem totalitáfia, que ocupa O Palácio do Planaltb e dali 
se espraia por todo o país ati2.vés de suas ranlificações, 
ostensivas ou não. 

Dispõe de dinheiro à farta para casos como o Baum
garten, a intervenção em eleições diretas - felizmente 
mais desastrosa do que proveitosa, como em Minas e no 
Estado_ do Rio. E de nada presta contas a poder algum! 

Dispõe de recursos imensOs para intrigar, -inOuir nos 
meios de comunicação, manter permanente guerra de 
contra-informação, que divida e estabelc!(:a a confusão e 
o desentendimento nos setores desejados. 

O Sistema é o SNI, que conduziu o Brasil ao desCaini
nho, avalista do amoralismo tão feCU.ildante de escânda
los sem precedentes, envolvendo figuras de primeiro es-
calão do GovernO! -- --

0 Gl-ande lrmão tudo pode, tudo controla, tudo me
nospreza. Não sendo submetido a controle, poderá até 
decidir sobre promoções, militares ou civis, depois ae 
através do_ .. veto", ter adquirido o poder de nomear. 
Não é em vão que, mais uma vez, a lei será contorriada, à 
custa de expediente pouco engrandecedor, para que seu 
atual Chefe, Generãl Medeiros, alcance a promoção que 
a lei lhe veda. 

O Grande Irmão, a que o General Figueiredo desdi 
cedo se ligou, é que liquidou o Joio, o João do povo 
brasileiro, encerrou o período do juramento de conduzir 
o Brasil à democracia.. Sele que cerca e isola o Presiden
te, organizando-lhe incessantes viagens pelo país e pelo 
mundo, por mais inoportunas que sejam. b este que ial
ve:z o impeca de, num impulso cumprir à Fisca o--jura~ 
menta que fez aos brasileiros e a seu pai, impondo a de~ 
mocracia pela convocação de eleições_ diretas já. 

O Sr. F'bto Lucena- Permite-me V. Ex'- um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO - Com o maior prazer, 
nobre Senador Fãbio Lucena. 

O Sr. FibJo Lucena- Nobre Senador Jaison Barreto, 
apenas, com sua permissão e por que vem a propósito, 
bem a propósito do assunto que V. Ex• aborda com tan
ta propriedade, sabedoria e oportunidade da tribuna, 
para que conste do seu pronunciamento, eu leio trecho" 
do relatório reserVado, publicação de responsabilidade 
dos editores Margem S/ A, Editor e Grâfica, com· o sC:. 
guinte título: 

"SNI PRESSIONOU PDS CONTRA 
ELEIÇ0ES DIRET AS 

Com a ajuda do SNI, o Planalto pressionou pesada
mente parlamentares do PDS ·que estavam indecisos ou 
aderindo ao Grupo Pró-Diretas. Segundo fonte do Pró~ 
prio SNI, durante os três dias que antecederam a vo
tação da emenda Dante de Oliveira, o Presidente Figuei
redo e o ministro-chefe do Gabinete Civil, Leitão de 
Abreu, tiveram reuniões isoladas com 31 Parlãmentares 
pedessistas, para exigir-lhes uma mudança de posição. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A fonte esclareceu que três meses antes o SNI já co
meçara a levantar informações a respeito da Vida pessoal 
de cada _um dos parlamentares do PDS, constatando que 
esses JTTnâecisos ou adeptos do Pró-Diretas devia-nl''la
vores" à máquina oficiaL Dados dessa tríagem feita pelo 
SNI foram utilizadOs- co'mo elemeoto de·pressão do Pla
nalto sobre os deputados. Entre esses dados, os mais im
pOrtantes se referem a saldos de c:ontas bancárias, dívi
daS-a -institúições fiilanCiiris federitis- (Caixa Econômicã~, 
Banco do Brasil, BNDES e BNH) -e empre&os concedi
dos, em estatais ou o-I-gãnismos oficiaís, a parenteS", ami
goS-eCabos eleitorais. 

-Com esse levantamento, obtivemos fichas cadas
trais de todos os parlamentares que nos interessavam
dis,sç a fanfe. - Entregamos os dãdos à agência central 
do SNl, que as encaminhou ao PlanattO. 

Ameaças diretas. A ação do Planalto sobre os parla
mentares peâesSistas simpáticos à em"erida-DaritC-cie -OH~ -

- v·e1fa se ressumia, primeiramente, a exigir-lhe$ o c01npro
misso com a posição oficial do Partido. Quando o·parla
ment:i-dnsistia em (echar corri- o Gi-upo Pró-Dirêtas ou 
em dar apoio à emenda Dante, eram-lhe exibidos docu
mentos comprovando suas "dívidas" reais, Os cabos 
eleitorais que receberam favores seriam demitidos suma-
riamente. -
--PersLia"didO a apoiir o emendão de Figuei!edo, o par

I:;un_entar Cra aconselhado, finalmente, a não comparecer 
à votação. O resultado final da pressão foi "altamente 
positivo", observou a fonte do SNI, pois nenhum dos 3 t 
deputados .compareceu à votação da emenda Dante de 
Oliveira. Os otitros I 13 deputados que não cOmparece
ram ao Congresso, jâ _eram tidos tranqUilamente como 
pró-indiretas, dispensando, portanto, pressões do gêne
ro. A bancada mais pressionada, com quatro deputados, 
foí a do PDS do Rio de .Janeiro." 

Por enquanto era só, nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON _BARBETO- Eu a"gnide_ço o aparte 
de V. Ex•, que enriquece as preocupãções que nós todos 
estamos tendo com a participação do SNI na formulação 
da poHtiCa neste País, índusive não causaildo espécie, 
-porque sabem os Srs. Seoadores, experientes como são, 
que vai muito maiS além a participação do Serviço Na~ 
cional de Informações no iilduzir o Governo se 
conportar-se de maneirã intolerante, impedindo aquilo 
que a Nação toda anseia que é a redemocratização da 
;ida nacTõnil. -

O Sr. Mário Maia- Permite V._ Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO - Com maior praZer, 
nobre S_enador Mário Maia. 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Jaison Barreto, 
V. Ex• estã levantando um tema que se perde na escuri
dão de um passado tenebroso, que remonta até anos an
tes de_ 196_4, Mas, vamo~ considerar os dias pré-64, quan
do o então Coronel Golbery _do Couto e Silva deixa a 
farda para fundar o célebre IPES, o Instituto de Pesqui
sas e Estudos_ Sociais, do qual resultou o famigerado 
IBAD, que é por todos nós conhecido e que formou uma 
rede)ntrincada de espionagem neste Pãis, nos idos do 
pré-M, com órgãos de divulgação tipo promotion, envol
vendo até chefe de uma gang chamado Ivan Harboch, 
por todos nós, mais antigo, conhecido e quCJoi objeto de 
uma tumultuada Comissão Parlamentar de Inquérito 
nesta Casa do Congresso_ Nacional. Talvez nos elemen
tos que compunham o IBAD, o IPES, dirigido pelo en
tão Coronel Golbery do Couto e Silva, isso se espraiava 
por todo este território nacional e procurou~ insidio-sa
mente, direta ou indiretamente, influir nas eleições de 
1962, às vezes envolvendo alguns parlamentares incau
tos, nas várias Câmaras deSte país, desde S.s Câmaras de 
Vereadores, as Assembléias Legilativas, à Câmara dos 
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Deputados, ao Senado da República e à eleição de mui~ 
tos governadores. tum cadáver que estã enterrado, mas 
nos parece deverá _ser _exumado, atnda! para se ver o 
quanto-a esses elementos que estão hoje dominando a si
tuação do País, de 1964 para cã, estão envolvidos naque
las tenebrosas tramas que o IBA D- Instituto Brasileiro 
de Açã.o -Democrática, - tecia tantas personalidades 
que, hoje, então pontificando neste Pafs. Quando entrei 
aqui para o Senil.do, propus a extinção do SNI e o apro
veitamento dos seus acervos até -para formar-se, junto_ 

-Com a -SEI, um Instituto Nacional de lnformâtiC~_e.Tete~ 
mãtica. Posto que não tem nada a ver informação com 
informática, os acerVos que eles têm, propunha fossem 
utilizados para esse instituto, extingUindo, de uma vez 
pOr todas, esse tenebroso instituto que se chãma SCrviço 
Nacional de Informação, resíduo mais escabroso, no 
meu entendimento, daqueles institutos todos, do IBAD, 
do JPES e dos-órgãos de PfomoSsã~:Promotlon, etodos 
oS seus satélites. - · -

O SR. JAISON BARRETO- Agradeço o aparte de 
V. Ex~, que justifica ãs preocupações que o orador trou* 
xe a esta tribuna, quanto h atuação do Serviço Nacional 
de Informações. 

ConfeSSo que não ffie move a bravata nem a irrespon
sabilidade nem pretendo agravar a situação do País, no 
momento que é sério e onde se fala- tanto em nego_ciação, 
em diálogo e em entendimento. ~ porque, há pouco tem
po, tive oportunidade de ouvir a Liderança do Governo 
nos responsabilizar pela frustração do povo brasileiro, 
alegando que as Oposições mobilizaram a Nação, como 
uro todo, garantindo a aprovação da Emenda Dante de 
Oli~eira, a perspectivas de eleições "diretas já", falsean
do a cÕnvicção ·que teria, que de qualquer maneira de
sembocaria no Congresso Nacional, onde não tinha 
maioria. 

t visão pequena das coisas, já que a Nação toda sabe 
que se alguém comandou esse processo de mobilização 
popular, decTdidamente, não foram somente os Partidos 
políticos. Essa coisa extravasou as fronteiras partidárias, 
percorreu todas as instituições civis do País, tornando-se 
um anseio nacional verdadeiro, real, sem donos, a mos
trar a sua autenticidade. 

O Senador pronunciou "Instituto", mas referiu-se a 
"Servis," 

Ne~te momento é preciso denunciar este falso clima de 
entendimento e de cordialidade existente nesse diálogo 
mentiroso, porque, na verdade, esse corre corre, dentro 
do cõ-ngresso, é induzido pelo poder de mistificação que 
tem o Governo! prometendo tudo, pelos meios de comu
nicação, mas, na essência, no comportamento, blo:. 
queando qualquer possibilidade de entendimento demo
crático, para uma saída real para .crise que o País está -
atravessando_. E nós todos, alguns desavisados, outros 
talvez entendendo que é o único caminho que lhes resta, 
está aqui dentro do Congresso Nacional, num esforço 
democrãtico, compreensível, mas que, no meu entender, 
d~veria ser analisado com mais seríedade, porque a gran
de frustração, a definitiva frustração dO povo brasileiro, 
vai acontecer a partir da próxima votação dess~Y ... emen
dão" do Governo que, na verdade, é um instrumento de 
protelação, é um instrumento de mistificação, porque os 
-testemunhos que se ouVem to_dos os dias, das fontes de 
poder, negam a possibilidade da aprovação dessa emen
da. É a impressão que-tem quem ouve o General Medei
ros, ou lê entrevistas publicadas nos jornais responsá
veis-, cOmo O Globo, negando qualquer perspectiva de 
aprovação do essencial, levando, inclusive, este Congres
so a um comportamento de chacota, dizendo que esta
mos _l)_egociando como um mercado árabe, que nos va
mos gastar em discursos, em propostas, mas a nego
ciação vai ser em torno de mercado de Israel. onde o 
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preço ê imposto e só será cófuprada a mercadoria se acei
tar o preço determinado pelos atuais detentores do po
der. 

Isso é dito para a Nação toda, a negar decididamente a 
possibilidade de um entendimeiJ.to. Por isso é que a mi
nha preocupação, ao denunciar a postura e o comporta

, menta do Serviço Nacional de Informações, é no sentidO 
de que as Oposições e os democratas dO PDS Cobrem da 
úniCã autoridade rieste PãíS que pode romper esse cerco 
propor à Nação um diálogo aberto, aí sim, leal, demo
crático, onde ninguém haverá de se ne8ar, num entendi
mento às claras, que não diminua as OpOsições, Coriiõ 
parece pretender, com esta rendição ~que a estão levan
do, mudando uma Constitulção que não tem mãíSilã.CI.a 
de ConstituiçãO da RepúbHCã., uma colcha de retalhos, 
nesse mercadejar de emendas que na verdade, não vão ao 
cerne das razões que levaram este País ao descalabro 
atual. 

Por issã ê que o meU discurso, aparentemente agressi-· 
vo, termina, exatamente, apelando ao Senhor Presidente 
da República e citando, inclusive, porque Õão sãO apenas 
idéiaS minhas, as experiência-s qile a história nos ensina 
- ai daqueles que não souberam aprender os exemplos 
do passado- e o País atravessa uina crise evidente, uma 
crise de autoridade, uma crise de moralidade, uma crise 
administratiVa-. 

O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JAISON BARRETO -Não nego o aparte a 
V. Ex• mas eu gostaria, que V, Ex• aguardasse porque 
agora é que vou realmente entrar no cerne do discurso. 
Logo em seguida, darei o aparte a V. Ex• com o maior 
prazer. 

Refiro-me à crise de autoridade, à crise de moralidade 
e à crise adminiStratíva, mas; talvez me atenha mais à cri
se de autoridade. 

.. Os Estados modernos pela complexidade cada vez 
maior de sua tarefas e pela amplitude, pelo alcance das 
repercussões ... 

O SR. PRESIDENTE (Láffianto Hmior) - Pediii-<l i-
V. Ex~ que concluísse e não concedesse mais apartes. -· 

O SR.JAISON BARRETO- V. Ex.• me levaria a um 
constrangimento absoluto. Até pela importância da ma
téria, porque eu nãõ go.Sta-fiã que o discurso fosse mal in
terpretado, apelo a V. Ex' para que seja condescendente, 
até com a anuência do Plenárío, para que eu colocasse 
essas preocupações e que fOssem permitidos os apartes e 
as colocações que só irtam eJüíc:jueCêr ·e -esCfúecer melhor 
as palavras do orador. 

O- SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - O apelo 
de V,_ Ex• será atendido. 

O SR. JAISON BARRETO --, ""Os Estados moder
nos, pela complexidade cada vez maior de suas tarefas e 
pela amplitude e pelo alcance das repercursões de sua 
ação_, exigem de s_eus dirigentes liderança firme e utiív"O
ca, como condição básica do êxito político". 
. "O problema da liderança dos chefes de Estado assu

miu tal importância- para o funCionamento normal dos 
governos, que essa matéria: constituí hoje um dos mais 
importantes caPítulos da _ciê-Oda politica". 

"A prática do sistema -presidencial americano (oi que 
propiciou a criação e a valorização do conceito -de lide
rança exercida pelo Chefe de Estado." . 

Estou lendo um discurso admirãvel, não pelo méritO 
em si, mas a demonstrar que as coisas se repetem neste 
País, e que palavras que serviram ·a determinado momen
to talvez valham ser relembradas para se compreende
rem melhor os acontecimentos poUcos. e: um discurso do 
Deputado Bitac Pinto, de junho de 1963, analisando o 
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Período João Goulart, fazendo um pelo para que ele as
sumisse a responsabilidade que teria como Presidente da 
República em definir rumo_s para a Nação em cris_e. E ele 
dizia: 

... Os regimes 9-emocráticos estão sofrendo con
temporaneamente uma transformaÇão no que con

- -tefhe-à" localização do ponto focal do ppder. A sua 
frente deve encontrar-se um líder que exerce _de fato 
o poder e domine a vida política." 

.. Importa fazer distinção entre lndlvlduailzaçio e 
personallzaçio do poder. O fen§~_eno da individua

- li.ZiçãO ci.O- poder tem seu exemplo mais expressivo 
nas ditaduras racistas. Hitler e Mussolini, revelando 
o ptopósito de individualizar o poder, esconlheram 
designações estranhas aos títulos consagrados pelos 
i-e-gimes constitucionais. O FUhrer e o Duce deseja
vam ser chefes absolutos e não apenas Chefes de Es
tado. Sob essa perspectiva a indivlduallzaçio do po
der se opõe diretamente ao poder institucionaliza
do."'-

"A personalização do poder tem, ao contrário; 
sentido institucional. O Chefe de Estado que detém 
o poder se coloca nos quadros constitucionais. Sua 
personalidade emerge sem dúvida das instituições, 
mas não decorre de uma abstração, O poder perso
nalizado se acomoda às estruturas constitucionais; o 
poder personalizado se acomoda às estruturas cons
titucionais; o poder individualizado ou as ignora ou 
procura destruí-las." 

.. "Tendo-se em vista essa diferença fundamental, é 
que se pode determinar a influência da persol!ali- _ 

- iação dO~ Poger nos regimes democráticos." 
"Dentre as democracias modernas os Estados 

" _Vnidqs oferc:cem O primeiro- exempio de liderança 
__ democrática, como forma de per~onalização do po

der." 
"Os sistemas democráticos modernos parece que 

não podem funcionar eficientemente senão com 
ba.se num poder personalizado." 

. .. Torna-se por isso indispesáVel reconsiderar a 
institucionalização do poder que, durante largo 

-período, foi considerada como fundamento único 
dos regimes_ constitucionais e da realidade politica 
democrática." 

"Seria interessante examinar os fatores constitu
cionais, políticos ou sociais que permitiram a pene
tração, nos regimes democráticos, da personali

--urção do poder." 

Estas colocações estão sendo feitas para, embora não 
concorde com muitas das colocações feitas pelo então 
Deputado Bilac Pinto, para que se permita fazer um ape
lo ao Presidente da República, no sentido de que sua Ex
celência personalize, ·agora, verdadeiramente, o centro 
do poder neste País: Por qu-e a ~rrande dificUldade da ne
gociação? O que sentem os Srs. Senadores e Deputados e 
a população brasileira? J;: que se está montando um es
quema de negociação absolutamente ineficaz. As Opo-
sições e o povo, com quem irão _negociar"? Como o Sr. 
Leitão de Abreu, desmentido pelo Sr. Carlos Átila, blo
queado pelo Sr. Carlos Medeiros, instado pelos quatro 
candidatos à Presidência da República? Quem vai deci
dir, na verdade, o momento da negociação correta, efi
caZ, ordeira e democrática, aquela que a Nação exige? 
Por isto é que entendemos que o Senhor João Baptista 
Figueiredo devesse se permitir assumir, de fato, o grande 
âiálOg~-ilecess!u-io para que a Nação se reencontre com a 
democracia, 

Nada de interlocutores! 
É o Presidente da República o único com autoridade 

para propor e estabelecer condições para o tão propala~ 
do entendimento: Seja sincera e leal a proposta e brasilei
_ro algum a desaprovará! 
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Se o General figueiredo está tolhido em sua autorida
de. por imposições oriundas das Forças Armadas, como 
todO o dia se diz e se prodama em toda a imprensa e con
forme Sua Excelência d6u a entender, em sua última fala 
à nação, que exponha suas dificuldades, suas lirititações 
de modo franç_o, leal e verdadeiro. Cartas à mesa, para 
que as responsabilidades sejam definidas. Tem o Presi
dente da República derra.deira oportunidade de projetar
se na história, de ser fiel ao juramento que fêz à memória 
de seu p~i. 

Que assuma suas responsabilidades, aja com a autori
dade que o cargo lhe dá e defina, se o quer,as linhas para 
o entendimento. Ninguém na Oposição quer o impasse, 
o desastre. A todos nos preocupa profundamente a crise 
real que assola o Brasil, corrói sua economia, compro
mete_ o conceito do pafs no Exterior e leva mais insegu
rança, desemprego e fome aos lares brasileiros! 

Se a questão reside em .. tÕrno de nomes, que o Presi
dente_da República o diga. E, sob inspirações superiores 
- nunca as do SNl - aponte às forças político-· 
partidárias e à sociedade nome que considere adequado, 
apto ao mínírito de consenso político e popular. Propo
nha, com verdade e lealdade, o entendimento de que tan
to fala, mas do qual sinal algum se vê. Apresente sua 
proposta, em termos claros, insofismãveis, inspirando-se 
nos sentimentos nacionais, que impõem o término de 
uma crise política forjada, que vai agravando os proble
mas reais do País. E que satisfaça à ânsia de reínstitucio
nalização do Brasil- ponto fundamental a qualquer en
tendimento político, pois o pafs não pode prosseguir ten
do como Carta Magna um colcha de retalhos tantas ve
zes violada! 

Mas, Sr. Presidente, ainda hoje os jornais estampam 
novo Pronunciamento do General Medeiros, o único que 
fala o que quer, quando quir sem infringir a rlgida disci
plina militar. Nos momentos adequados, semp(e aparece 
o chefe do SNI, a soprãf brasas que se apagam. Sua_s de
clarações, re<:headis de llumor negro, não deixam dúvi
das Sobr~ os verdadeiros propósitos do Governo, segun
do sua visão e seu desejo. O que prega é a rendição, a su
jeição das Oposições e da nação ao beneplácito que ve-
nha -a ser imposto! --

E, novamente~ o General Medeiros encontra embasa
mento para suas declarações na ordem-do-dia do Minis
tro do Exército, a propósitO do Día da Vitóriã. 

A Nação está cansada de pinga-fogo, de discurso de 
militares que o-cupam tribunas que não são as suas, para 
determinar rum.os à classe polftica brasileira e ã popu
lação. Que o Senhq_~ Presidente da República assuma o 
comando das Forças Armadas de fato e permita um 
exemplo claro de que as Forças Armadas não mais inter
virão neste País, que este Corigresso é ind6pendente, que 
esta proposta de emenda constitucional que aqui está, de 
sua autoria e do Sr. Leitão de Abreu, vai ser votada livre
mente, sem meias medidas de emergência, sem pressões 
de ár~as militares, para que; Veidadeiramente, nós, aqui, 
nos .sintamos resp_eitados_lá fora, porque estamos fazen
do alguma coisa de digno, e n_ão uma grande montagem,, 
a grançle fa_rsa nacional de propostas de emendas consti
tucionais que não vão ser decididas pelos Senadores e 
Deputados, mas por imposições que virão contra os rela
tores da proposta, contra os Senadores da Governo que 
aceitam esta imposição. Por isto, está na hora do Con~ 
gresso Nacional se_ incorporar a este apelo. 

Sr. Presidente, as Oposições não se deixarão levar pe1a 
desconversa que dê aos defensores do statu quo tempo e 
condições para imposição do impasse final. Não temos o' 
que conversar: nossa posição é por demais nítida:' 
eleições diretas e institucionalização do país. É um com
promisso de vinte anos de luta. Para cumpri-lo ou 
abreviá-lo, estamos abertos ao entendimento. Mas nada 
de negociações, de conversas infindas que visam confun-
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dir, ganhar tempo, comprometer e desmoralizar os que 
vêm lutando pela democracia. 

f: por demais simples. Se -se quC:r -eniendiffieD.to, so
lução de conciliação, que o Presidente da Repíiblica Ve
nha a público e faça proposta concreta, insoHsiiiâVel,-dei
finiHVa e leil. Proponha Sua--EXcelência,-aireta:merite, e 
as oposições- qu<indo- digo aS Oposições, não SãO só os 
partidos políticos, mas a Igreja, a Ordem dos Advoga
dos; a ABI, as forÇas trabalhadoras deste País, a CUT e a 
CONCLAT,- examinarão o problema com patriotis
mo e lealdade, definindo-se com rapidez e objetívidade. 

Não escasseia tempo ao Presidente da Reipúbfica para 
propor entendimento real, se o quer, comprometendo-se 
clara e publicamente. Asswna responsabilidade histórica 
no instante que vivemos. Em decisão própria, soliiária e 
responsável, opte entre o entendimento democrático e 
leal e o impasse; entre a paz e o desastre de conseqUên: 
cias imprevisíveis até para os magos do "SNT. 

As oposições não serão_ engambelados, não se desmo~ 
bilizarào, nem permitirão desmobilizaçãó Popular. E 
muito menos convalidarão manobras espúrias, 
desmoralizando~se, participando de infinda conversa 
que servirá apenas aos partidários do desastre, que ainda 
almejam golpear mais uma vez as instituições em fraga
lhos de que dispo mos. 

Não acreditamos, reitero, em .. vetos" das Forças Ar
madas. Não cremos que o General Figueiredo esteja sub
metido a pressão das Forças Armadas. Estamos convic
tos de que o nome do Exército, Marinha e Aeronáutica, 
instituições nacionais e nãO guãrdas piCfõriimils,- é usado 
em vão. Se estamos errados, que o General Figueiredo o 
diga abertamente! 

Enquanto tal não fizer, de nada valerão os sussurros 
de golpe iminente; de fechamento d,o Con-gresso; de esta~ 
do de emergência, de novo Ato Institucional e tantos 
fantasmas que V. Exts sabem que perãmbulam e perpas~ 
sam pelos ares do CoilgresSõ Nacional que evocam- pafa 
cpagir os temerosos e estabelecerão confusão, da qual 
extraiam proveito. 

Que o General João Baptista Figueiredo sacrifique ai~ 
guma de suas incessantes viagens e fale aberta e lealmen· 
te à nação. Que cessem as manobras confuSionistas e as 
tentativas de amedrontamento denunciadoras de inte~~ 
tos continuistas e aí está o Sr. César_Ca.ls com permane~· 
te proposta de reeleição, amigo dileto do Presidente, de· 
fnissívelad nutum e que não ousaria tanto se muito segu· 
ro não estívesse! 

Se o General figueiredo tein alguma proposta de en· 
tendimento e conciliação, que a faça. Não ovemos escra
vo de pressões tão misteriosas quanto as de Jânio Qua
dros. 

Se nada tem a oferecer, prossiga no desfrute do cargo 
que ocupa, multiplique suas viageris ao Exterior. E tique 
à espera da reeleição! 

A Oposição ilâo pCi'derá -seu tempO; nãO Se amedron
tará e muito men-os seCá ludibriada. Afinaf,liá vinie ailOs 
trava~os uma luta que s6 cess'ará com a vitória: a plena 
redemocratização do Brasil, com sua instituCiODalização 
e o restabelecimento do voto direto, secreto e livre de um 
povo que não maiS será massa-de-manobra de forças re
trógradas, pois quer escrever o seu destino, se nem sub-
meterá a golpes fascistas! --

h este o apelo que faço, num discurso que pode pare
cer candente, mas que espelha a preocupação que se re
colhe das ruas, do povo brasileiro e de Senadores e De
putados, que não querem participar desta falsa monta
gem que -pretende dizer à Nação que estã à procura de 
caminhos, mas que na verdade visa apenas a- manter o 
status quo. Existe uma saída, o Presidente da República 
pode ser o grande condulor democrático desse processo 
de n~gociação, que não vai envergonhar ninguém e que 
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terá o apoio integral, não só das Oposições, mas de toda 
a gente brasileira. 

PermitO o aparte ao nobre Líder Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Vou responder a V. Ex•, 
coma· Uder. 

O SR. JAISON BARRETO- Só gostaria que V. Ex' 
me perdoasse pois, atropelado pelo tempo, teria o maior 
prazer em ouvir V. Ex• 

- O Sr. Marcondes Gadelha - Eu não compreendi a 
boa intenção de V. Ex• e reconheço que foi em função do 
tempo. Por isso como também a minha resposta há de 
ser longa, não caberia num aparte só de um ou_dois mi
nutos. Então, prefiro responder ag:Ni:l como Líder. 

O SR. JAISON BARRETO -Agradeço a V. Ex• _ 
Ei-a o que tinha a dizer. (Mufto .. bCnl! Pa~mas!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, que fa~ 
larã como Líder do PDS. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS ~'-- PB. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Abstração feita à linguagem agressiva, nós só pode
mos, em nome da Liderança do PDS, louvar o discurso 
do eminente Senador Jaison Barreto. Partido do Sena
dor J aison Barreto, que há poucas semânas atrâs se recu
sava terminantemente ao diálogo e ao entendimento, 
este apelo lançado publicamente ao Presidente da Re
pública representa um- pfõgresso extraordi-nâriO;- pelo 
menos do ponto de vista conceituai. Representa um 
avanço, Srs. Senadores, que certamente hã de merecer a 
acústica que tenl um Senador da envergadura do repre
sentante de Santa Catarina hã de merecer a acústica que 
fem uni-político ca]ejado nas lides oposicionistas e res
peitado pelos seus pares. 

Uma adve-rtência poderíamos fazer de inicio, Sr. Presí~ 
dente, ao menos do ponto de vista semântico, quando o 
Senador Jaison Barreto pede ao Presidente da República 
que assuma a posição de liderança nacional e dê incício 
ao diálogo. Devo dizer, com a mais profunda convicção, 
que lá nas rédeas da Nação, que lá na Presidência daRe
pública está indisclltiVeJmCnte um Líder nacional, no 
sentido de um cidadão capaz de gerar o fato politico, e 
não apenas ser arrastado pela corrente dos acontecimen
tos. A prova disso está no seu próprio discurso, nobre 
Senador Jaison Barreto, quando começou invocando a 
recente fala do ex-Presidente Médici contra a Anistia. 
Esta passagem, no meu entender, valoriza sobremaneira 
a ação do Presidente João Baptista de Oliveira -Figueire~ 
do, mostra aos obstinados da Oposição o quanto de per
_calço, de dificuldades hã de ter enfrentado o Presidente 
da República nesta longa travessia; mostra sobejamente 
que o Presidente da República, quando implantou a 
Anistia neste País estava agindo de uma forma antinatu
ral dentro da lógica do poder. estava agindo portanto 
como o senhor dos acontecimentos, estava agincJo por
tanto como o homem capaz de conduzir os fatos. Quan
do realizou eleições para todos os níveis nesta República, 
estava agindo também de forma antinatural dentro da 
lógica do poder. 

Bem verdade, Srs. Senadores, que o Presidente Figuei
redo havia feito essas promessas ao povo brasileiro, e 
muitas mais que cu-mprhi e-resgatOu item por item. Mas, 
eu lhes digo que houve, nesta postura, a atitude do Líder, 
dentro da lógica do poder, dentro da lógica da imanência 
do poder- e todos os estudiosos afirmam, com base em 
Maquiavel, que o príncipe não está obrigado a cumprir 
as promessas que faz ao povo quando cessadas as razões 
que o fizeram proferi-las, e gue podem resultar em pre-
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juízo ou em diminuiçãõ do seu poder. Ora, eleito Pres1~ 
dei}te rla República, João Figueiredo podería ter esqueci
do essas promessas, encontrando esses obstáculos, e sua 
entourage podería também ter cedido a elas;. no entanto, 
item pOr item, com determinação, com obstinação, vem 
conduzindo este ~aíS de forma a granjear, não apenas a 
aceitãção interna, mas o respeito internacionaL Não há 
mais um só preso poHtico neste Pais, não há um só bani~ 
do, não há um só exilado; homens antes perseguidos, 
hoje ocupam postos de projeção na vida nacional c lhes 
digo que não foram só fatores de ordem sociológicas ou 
histórica que levaram a Nação a essa situação, que não 
foi apenas o esforço da sociedade civil, ou a ação dos co~ 
mitês de defesa dos direitos humanos, ou a participação 
da Oposição, louváveis todas elas, mas não fora a'firme
za do Presidente da República, é possível que ainda esti~ 
.véssemos engatinhando nos primeiros passos. 

-Agora eu lhe digo, nobre Senador Jaison Barreto, V. 
Ex• tem sido injusto quando reconhece só neste momen
to a conveniência do Presidente da República assumir o 
diálogo e o entendimento. Quanto tem sido vítima de 
desconfiança o Presidente da República, desde Q primei
ro instante em que ergueu a sua mão entendida! Diziam 
até que S. Ex• estendia a mão direita e na outra tinha 
uma borduna. Quando falou em entendimento, quando 
falou em diálogo, diziam que era um diãlogo de surdos, 
que era um monólogo e que era um édito unilateral. 

Agora, Sr. Presidente, depois de provar sobjamente a 
sua votação democrática, depois de provar éom fatos 
concretos, o Presidente da República propõe, mais uma 
vez - como forma de arremate do ciclo autoritáriõ, 
como forma de fechamento de um período de arbítrio, 
que a Nação toda tenha consciência de que está a se 
ex~urir- uma negociação. Este fato é visto de uma for
ma especiosa, e a Oposição se retrai e se fecha em copas, 
e se encista em uma redoma de cristal e se fecha em uma 
torre de marfim ... 

O Sr. Jalson Barreto - Não é verdade. 

O SR- MARCONDES GADELHA - ... como se to
das as esperanças da pátria tivessem que: ser carreadas 
unicamente pela mão do Presidente da República. Agora 
sim, ouvi com encantamento a profissão de fé no diálogo 
trazida pelo nobre Senador Jaison Barreto. Mas, ainda 
há pouco, o ... 

O Sr. Jalson Barreto - Diálogo, não empulhação. 

O SR. MARCONDES GADELHA - .,_''que per
cebíamos era o apedreja:.nento permanente, a agressão 
contínua, a tentativa de minimizar cada pãlavra que, de 
boa fé, jorrava espontaneamente d~ peito do Presidente 
da República, porque herdado, porQue confundido com 
a massa d_o próprio sangue; essas falas não recebiam o 
acatamento e o respeito. Mas tudo está bem, Sr. Presi
dente, se as coisas não chegam antes do fim. Acho que 
em boa hora o nobre Senador Jaison Barreto colocou 
essa disposição para entendimento- e tenho certeza de 
que issô Calará fundo ao Presidente da República. 

O Sr. Jaison Barreto- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR, MARCONDES GADELHA Concederei o 
aparte a V. Ex• após concluir o meu pensamento. 

Mas não poderia deixar de passar sem uma objeçã:o, 
sem a minha estranheza a posição do nobre Senador Fâ
bio Lucena, de trazer críticas a uma parte deSte Congres
so, críticas apócrifas, de uma fonte não especificada, jo
gadas contra colegas da Câmara dos Deputados ... 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• é um amante da verdade; 
a fonte estâ reconhecida aqui, a fonte estâ identificada. 
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O SR. MARCpNDES GADII:LHA Sou am-ante da 
verdade. V. Ex~ vai me escutar com a mesma paciência 
com que escutei o nobre Senador Jaison Barreto. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex~ não pode contestar o in
contestáveL 

O SR. MARCONDES GADELHA -Eu concederei 
o aparte a V. Ex~ logo após. 

... críticas a colegas nossos que até antes da- votaçã_o, 
Sr. Presidente, eram endeusados. Todo o grupo do pró
diretas, todos os chamados disSidentes, todos o que que
riam "di retas já", dentro do PDS, eram considerados he
róiS da pãtria. De repente, porque a conta não -deu, a 
soma não chegou, alguns companheiros, que mudaram 
de entendimento, passam a ser apodados de vendidos, de 
pressionados e de quantos mais adjetivos ainda possam 
haver nos piores dicionárioS -deste País. 

Ora, Sr. Presidente,-3iiies das eleições, os pró-diretas 
eram cantados em prosa e verso;-com isso se obrigaram, 
no entendimento do nobre Senador Fábio Lucena, a 
uma posição friamovivel ou permanecem estáticos com 
as mesmas idéias fixaS o li, eõtã"o, Sãõ Vendidos ou pres
sionados pelo SNJ. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite-me um ap'arte, nobre 
Senador? 

O-SR. MARCONDES GADELHA- Eu o concede
rei daqui a pouco. 

Não posso aceitar que se coloque esse labéu de infâ
mia sobre os ombros de colegas noSsos, pelo simples fato 
de terem o direito de pensar da maneira como bem o en
tenderem. Sobretudo, não aceitO:- em nome--desta insti
tuição, em nome deste Congresso cujo descortino é tan
tas vezes invocada para a solução da grave crise in-Stitu
cional que nos aflige. Ouço, primeiro, o nobre Senador 
Fábio Lucena que está mais angustiado, em seguida ou
virei o nobre Senador Jaison Barreto. 

O Sr. Fábio Lucena --A minha angústia, nobre Sena
dor, não chega a ter a natureza nordestina, uma angústia 
emergencial, e que por isso mereceria uma atenção de 
emergência. A minha angústTa é a.-m-ã:iônica, é mais piáci
da, mais serena. Nobre Senador Marc_ondes Gadelha, ci
tei fatos e mericionei a fonte cille pllhlica os- fatOs. Citei a 
revista Ralatórfo Reserv11do, que circula há 17 anos, no 
País, e que toda semana é recebida nos gabinetes dos Srs. 
Senadores, inclusive no gabinete de V. Ex• Agradeceria, 
por conseguinte, que V :-EX•, peromenos, me fizesse a 
justiça de reconhecer que li um documento públícõ que 
dei o seu nome e ·o da editora responsável pela edição e 
pela divulgação do mencionado documento. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Correto. 

O Sr. Fábio Lucena- Por esse mínimo de justiça eu 
agradeceria a V. Ex~ 

O SR. MARCONDES GADELHA- Correto; nobre 
Senador Fábio Lucena, V. Ex• só esquece de dizer que 
procurou dar foro de verdade a Cste docuffii:ilto qUe li 
também. 

O Sr. Fábio Lucena- Não fiz comentários a este do
cumento. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Neste doeu' 
menta não há citação de um só nome. V. Ex• diz que deu 
o nome, deu expressão .. 

O Sr. Fábio Lucena- Não dei nome. 
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O SR. MARCONDES GADELHA - Li e tresli e só 
encontro aqui, nobre Senador: a Jante diz, a fonte escla
receu, a fonte citou. 

O Sr. Fábio Lucena - Com sua permíssão. Eu no
meei, dei nome- ao documento. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Não diz qualé 
a- fonte: E não cita quais são os parlamentareS que se 
venderam. -Com a responsabilidade de V, Exf, com a en
vergadura e com o respeito que nos merece, V. Ex• -
com todo perdão, com data venla, não posso policíar o 
seu comportamento - com a titude que adquiriu nesta 
Casa, V, Ex• não poderia dar curso a um do_cumento que 
nem cita fonte e nem cita as víi.iinas desse :SuP-osto. 

O Sr. Fábio Lucena -Se V. Ex• permitir, nobre Sena
dor, V. Ex~. há pouco, dizia que não aceitaria um labéu 
contra nossos, labéu que não foi lançado por mim. En
tão, não posso: nobre Senador, aceitar uma impre_cação 
da parte de V. Ex• sem me precaver, a propóSftO, nem -eu, 
nem V. Ex•, nem o eminente Presidente_desta Casa, nem 
o Senhor Presidente da República temos acesso ao fi
chário do SNI. b lá naquele fichário que estão esses no
mes que V. Ex• está a cobrar de mim, nobre Senador. 
Como posso eu, com que mágic"a? Só no livro de Márcio 
Souza, só na Ordem do Dia de Márcio Souza, escritor 
amazonense, com sucesso nacional, em que a niediunida
de decai sQbte o gabinete de um Coronel do SNI, e atra· 
vés da me_diunidade os nomes que estão nos arquivos são 
revelados. Não é a mim que V, Ex~ tem que _cobrar are
velação desses nomes que foram chamados pelo Presi
dente Figueiredo e, sim, do Presidente que os recebeu
os nomes estão na imprensa do País inteiro, nobre Sena
dor- e reclamar, ainda, do Serviço Nacional de Infor
mações. Faça-me mais essa justifiça por que lhe ficarei 
muito grato. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Não vou me 
alongar com relação a isto. Digo-lhe que para a média da 
opinião pública, para a mé_àia dos leitores, é possível até 
que o raciocínío de V. ExfJOsse conse-ntârl.eo, mas para o 
homem intelectualmente bem elaborado, como V, Ex~ eu 
diria, não me convence. Sabe V. Ex~ que os órgãos de se
gurança em todos os países, inclusive nos países mais de
mocráticos do mundo, são responsabilizados por tudo 
que se imagina, por tudo que a fantasia é capaz de conce
her_ O que se diz do SNI, no Brasil, é o mesmo que se diz 
do FBI, _nos Estados Unidos, é a_ mesmo que se diz da 
KGB, na Rússia; é o mesmo que se diZ nos diversos ór
gãos. 

Agora, se o estado moderno chegou à criação dessas 
entidades, não sou o responSàvel, nem V. Ex•, e não nos 
compete discernir, aqui, sobre o acerto ou o erro disso. 
Creio que não é possível que todos-os outro's países que 
tefihani- uina 'convivência social mais loriga e uma his· 
tória- diria, até mais fecunda que a nossa- estivessem 
errados e só nós estivéssemos, de repente, redesCo6erto a 
roda ou reinventando a pólvora. 

O Sr. Jafson Barreto- V. Ex• concederia um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Concedo o 
aparte a V. Ex•. 

O Sr. J•[sop Da_rreto- V, Ex~, com o seu discurso, 
acabou me deixando frustrado. Quero crer que em bo.a 
parte isso decorra do atropelo da leitura do discurso que 
fiz, e em boa parte, também, da falta de clareza nas colo~ 
cações que eu possa ter feito. Penitencio·me mas V, Ex• 
há de co_nvir que não sou cristão novo do diálogo; há 
uma profunda diferença entre o diálogo que V. Ex• e o 
Governo nos_ 9f~?recem e o meu diálçgo, o diálogo das 
Oposiçôês, O diálogo que a Nação exige, do entendimen· 

-~to_sem_aspas, da negociação sem aspas. Meu disc~rso, eu 
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gostaria que V: Ex' entendesse bem, é uma acusação 
contra_exatamente essa proposta c;io Governo, que é sem 
grandeza, obscura, múltipla, sem comando, contradi
tória, conflitante, que decorre, e não invento, de noti
ciários dos jornais e de vozes as mais autênticas, de den
tro da engrenagem do pôder. V, Ex• nàà há de negar 
aquilo que a Nação presencia díaria-mente: é o porta-voz 
do Presidente da República que vai além das fronteiras, 
interpretar e, no fim, jâ fala so_zinho pelo Senhor Presi
dente da República, o que é uma aberração, é teratológi
co; ao mesmo tempo, o Chefe da Casa Civil propõe uma 
emenda que nem mesmo o próprio Presidente da Re
pública conhecia bem, porque reage contra muitos dos 
seus tópicos e dos seus artigOs; são Ministros Militares, 
como o Sr. Walter Pires que faz ordens do dia que são 
verdadeiros discurs-os de breve comunicação às Forças 
Armadas, mas falando para nós políticos e para a socie
dade civil: vem um ex-Presidente, com a autoridade que 
tem, e faz uma colocação que não cometo- sou médico 
e- V. Ex• também o é- não cometo a imprudência de 
acreditar que é fruto da arterioSclerose do Sr. Médici. 
Como bom político, tenhO que estar precavido para sa
ber que ela fala com os objetivos claros, representando 
setores reacionãrios e empedernidos do sistema, que es
tão ameaçando o próprio Presidente da República, mui
to mais qUe a Nação. Então, há toda uma orquestração 
que nos permite dizer que negociar assim não dâ, e que 
nós, pelo menos os setores mais lúcidos, mais conseqUen
tes- e não vai crítica nentiuma a ninguém - d3.s Opo
sições_e a população não queremos participar desta farsa 
montada neste PaísJá temos tarimba, foram vinte anos 
de autoritarismo, de empulhaçào, e agora o que s_e pre
tende, através dessa emenda, é provocar um clima até de 
expectativa para de novo jogar o Congresso nessa des
crença absoluta que já existe, fruto dos desacertos da 
classe política -neste País. Nós não compactuaremos com 
isso. E que Sua Excelêncía -enterida que não vai dar certo 
aquilo que não sei se ele estâ montando, pelo desavisado 
que é, pelo de alguma maneira omisso que é, deixando 
que outros interlocutores tornem esse entendimento uma 
barafunda, e que ele assuma de fato. Nós nunca desres
peilatffCis o Senhor Presidente da República, nós lhe re
conhecemos espontaneidade, nós até preferimos o João 
dQ '"prendo e arrebento" do que esse João escondido, 
esse João passeador, esse João _que perdeu o élan pela 
disputa política, magoado, arredio com os próprios de
putados do PDS. Que ele torne a ser aquele JoãO- que
nós, inclusive, respeitamos, e venha falar grosso à 
Nação, dizer que chega de interferências dos militares na 
vida política deste PaiS, e vamos falar claro a linguagem 
Ctiie nOspelOrrienOS-86-Ciltendemos esta, e haveremos de 
entender é comp·ar o quadro democrático, sem d-imi
nuição de niniuém, para a solução dos problemas do 
poVo brasileiro. Pactos de cúpula, pactos de elite. pactos 
de partidos políticos, que não têm o respaldo popular, 
que não representem os anseios da Nação, vão ser mais 
uma traição aos destinos deste País, que não são aqueles 
que essa revolução infelizmente destinou. Vamos mudar, 
rtobre Senador, e sem recuo; diálogos sem aspas, nego
ciação sem aspas, entendimentos sem aspas, sim; farsa, 
empulhação, nunca. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Compreendo 
V, Ex~. nobre Senador Jaison Barreto. V. Ex• não precisa 
se desculpar perante os seus colegas por ter feito um ape· 
lo ao Presidente da República, ao diálogo e ao entendi
mento. Ninguém vai compreender mal V. Ex•. 

O Sr. Jaison_Barreto- V. Ex•sempre projeta os seus 
defeitos nos meus díscursos, O meu passado não me leva 
a ter preocupações d~?~S~ tipo de pedir desculpas. O meu 
partido sabe qual é.a mil"!ha posição; .sou hqmem claro, 
definido, defiriitivo. Então, não tenho esse tipo de preo
cupação. Se_há alguém coerente com as minhas idéias, 
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sou eu, Parece que sempre V. Ex• gosta de projetar os 
seus defeitos e a sua carreira política, querendo ine asse
melhar a V. Ex•. o que é profundamente injusto se V. Ex• 
me permite. 

O SR. MARCO NDES GADELHA - Não precisa V. 
Ex' cantar loas em caUsa- própria. Reconheço o valor de 
V. Ex~. o 'seu talento, e não estou projetando os meu 
pobres defeitos na brilhante e fulgurante personalidade 
de V. Ex•. - -

Aliâs, devo dizer que essa questão de entender isso 
como defeito é um problema do ponto de vista pessoal 
de V. Ex•, que não corresponde ao meu pensamento, 
nem ao pensamento do povo da Paraíba. V. Ex• sabe 
muito bem disso. Eu não cometaria a deselegância -de co
locar para V, Ex~ que algum dos nossos pares que antes 
servir4'l ao Governo·e que hoje estão aí ao seu fado e 
que são recebidos hoje com festas, como se nada tivesse 
acontecido. Só quando provocado é que me sinto Obrigaw 
do a colocar dessa maneira. -

O que eu estava querendo dizer era que V. Ex' nã_o se 
preocupasse, porque cometeu um gesto de grandeza na 
tarde de hoje. A sua inteligêpcia se sob~epôs à sua prów 
pria emoção e a de tantos outros que ainda enxergam o 
diálOgo por um prisma, por U:mã -ótíCa- riiriiio pesSOãl e 
muito maniqüeís-ta.- Este entendimento, esta razão, há de 
chegar a to_dos os outros eminentes pares da Oposição, 
porque é uma necessidade imperiosa, nobre Senador ... 

O Sr. Jaison Barreto- A OpoSiçãO-nãO tem nada a 
ver com as de_clarações que V. Ex• está fazendo. 
Tranqüuilize-se. V. Ex~ deve fazer este discurso para 
dentro das estruturas ·de poder - esse é o objetivo d9 
discurso -e não aos da Oposição, que estão com digni
dade lutandopara que as coisas cori:am de acordo com os 
anseios da Nação. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Senador, não 
se subestime, eu considero o seu discurso digno. Estou 
falando isso c.om o coração na mão. 

O Sr. Jaison Barreto - Estou explicítãndo melhor 
para que V~ Ex• não confunda. Isso não é para atingir os 
meus companheiros de Partido. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Considero o _ 
seu discurso uma peça importante. 

O Sr. Jaison Barreto- Muito obrigado. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Pe<;o que não 
se subestime e nem pense que eu estou ironizando, oti 
que estou tentando provocar desencontros. Vários ouw 
tros colegas seus de: Partido, eminentes Líderes, respeitáw 
veis homens públicos com responsabilidade de condução 
do pensamento oposicionista neste País, jâ se pronunciaw 
ram de forma semelhante a V. Ex• Não há nenhum desw 
douro, não há nenhum desencanto com a sua filosofia, 
com a sua ideologia, com os seus princípios, com o seu 
passado, com o seu futuro. V. Ex• está reciocinando ~gow 
ra em consonância com a Nação. O povo todo deste 
Pais, neste momento, aguarda esta negociação 

Quero finalizar as minhas palavras dizendo que esta 
negociação há de se fazer, este entendimento há de flo
rescer, porque esta é uma necessidade imperiosa da 
Nação, O Presidente da República, bem antes deste ape
lo, já havía insistido publicamente, e não tem feito -outra 
coisa desde o início do seu mandato. Quero crer que há 
de finalizáwlo assim também, r~clamando a concórdia, 
reclamando o entendimento, reclamando a conciliação 
nacional, porque é a .... casa dividida não prospera", 
nobre Senador Jaison Barreto, peque este País tem gra
ves problemas a enfrentar e precisa de um mínimo de enw 
tendimento, um mínimO de somação de forças, para que 
a resultante seja a promOÇão ·social, humana, o engran-
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decimento __ P?líti~o das vir:tures de:'_ n~sso povo, (Muito 
bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Albano Franco, para um_a 
comunicação. 

O SR. ALBANO FRANCO (PDS - SE. Para uma 
- comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 

Srs: Senadores: 
Embora com atraso, desejo consignar nesta Casa uma 

decisão que consideramos, bastante importante do Go
verno João Figueiredo, em especial de S._ Ex~ o Sr. Minisw 
tro do Trabalho, Murillo Macédo. Refiro-me à unifi
cação Oo salário mínimo em todo o País, e sinto-me à 
vontade em fazer esse registro aqui e agora, cOmo políti
co e como empresário. Embora o País atravessando um 
quadro recessivo, não poderíamos deixar de aplaudir e 
louvar essa atitude, em especial do Ministério do Traba
lho, que há 3 anos vinha lutando nesse sentido, uma ve
lha aspiração dos trabalhadores brasileiros. Reconhe
cendo as dificuldades por que passa-o Pais, não podería
mos deixar de também comunicar aS vantagens advindas 
para o Nordeste brasileíro, em especial no sentido de di
ficultar a migração da gente nordestina. Essa unificação 
é uma velha aspiração do,povo brasileiro. Embora o sa
Jáiio mínimo em nosso Pãís esteja fixado abaixo de 70 
dólares por mês, dificultando a sobrevivência do traba
lhador brasileiro, cumpriu assim o Governo, nessa hora, 
uma manifestação de desejo da massa trabalhadora norw 
destina. 

Era este o meu registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr}- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma 
comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERfOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SR"S. SENADORES: 
Altevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto 

-João Castelo -Guilherme Palmeira- João Lúcio 
- Lourival Baptista- Passos Pôito- Amar3J PeixOto 
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando 
Henrique Cardoso- Mauro Borges- Benedito Cane
las - Roberto Campos - Marcelo Miranda - Jorge 
Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Cbíare!fi. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi~ 
dência convoca sessão extraordinária- a realizar-Se hoje,_ 
às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação 
das seguintes matérias: 

-Requerimento n9 42, de 1984; e 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sobre-a 
mesa, comunicação que vai_ ser lida pelo Sr. J9-
Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília em, 10-5-84 
Senhor Presidente, 
Tendo a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no artigo 43,_alínea_ a, do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos Tfibã1hos -da 
Casa a partir do dia 15 de maio do corrente ano para 
breve viagem ao estrangeiro, em carâter particular e em
presarial. 

Atenciosas Saudações, -Albano Franco. 

Maio de 1984 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A comu
nicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretário .. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9 66, DE ]984 

Requeremos urgência, nOs tenrios do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n9 
15, de 1984+ qu~ "denomina um dos corredores do "Ane
xo Dois" do Senado Federal, onde se situam gabinetes 
dos Senador~ "Ala Senador Teotônio Vilela". 

Sala das S_essões, 10 de maio de 1984.- Humberto Lu
cena, Líder do PMDB, - Aloysio Chaves, Líder do 
PDS. 

REQUERIMENTO N• 67, DE !984 

Nos termos do art. 371, letra b, requeremos urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n9 15, de 1981 (nt>1.909-
B, de 1979, na origem), qu~- .. acrescenta parágrafo ao ar
tigo 129 do Código Penal, institu"fdo pelo Decreto-lei n9 
2.848, de 1 de dezembro-de 1940". 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1984.- Mur lo Badar6 
- Marcondes Gadelha - Hélio Gueiros - Enéas Faria 
-Passos Pôrto- Amaral Furlan- Guilherme Palmeira 
-- Pedro Simon - Alfredo Campos - Martins Filho -
Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior}- Os reque
rimentos que vêm de ser lidos serão objeto de delibe
ração após a Ordem -do Dia nos termos regimentais." 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

··· ORDEM DO DIA 

Item 1: 

- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de ori
gem), que autoriza a alienação de imóveis residen
ciais da Rede F.erroviâria Federal a seus ocupantes, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 335 e 336, de 1980 e 635 a 
637\ de 1981, das Comissões: 

--de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas. ]9 pronunciamento: contrário: 29 pronunciamen
to: favorável ao projeto e à Eme.nda de plenário; 

-de Finanças, ]9 pronunciamento: favorâvel; 29 
pronunciamento: favorável à emenda de plenário; e 

-de Constituição e Justiça, constitucionalidade 
e juridicidade do projeto e da emenda de plenário. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feitã pelo 
Sr. J9-Secretáriâ. 

É lido_ e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 68, DE !984 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara- ii9 65, de 1979, a 
fim de ser feita na sessão de 29 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, l_O de maio de 1984. - Hélio Guel
ros. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De acor
do com a deliberação do Plenário, fica adiad,a a votação 
da matêria para a data fixada. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n9 56, de 1977 (n9 227/75, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre condições a observar na re
novação de contratos de atletas profissionaiS, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES f' \VORÁVEIS, sob n• 1.360 e 
1.361, de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
-de Educação e Cultura. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I "'-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 69, DE 1984 

Nos termos do art. 350, corribinado com a alínea c, do 
art. 310 do RegimentO-Interno, r-equeil-o ~diaffiento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977, a 
fim de ser feita na sesSão de 29 de ma.iÔ de 1984. 

Sala das Sessões, -lO á6-iilai~d.e 1984.- Hélio Guei-
ros. 

O-SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o requerimento, a matéria sai d:l Ordem do Dia -pãra a 
ela retornar na data prefixada. 

O SR. PRESIDENTE Lomanto Júnior) -Item 3: 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 5 I, de I 978 ( n~> 1.465/75, na Casa de o ri~ 
gem), que acrescenta parâgrafo ao art. 8~> da Lei n"' 
6.251, de 8 de outubro de 1975, qu~ "instífui normas 
gerais sobre desportos, e dâ outra providências", 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 638 e 
639, de 1981, das Comissões: 

- de Educação e Cultura; e 
-de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Jl'~ 

Secretário. 

É lido e aprovado o _seguinte 

REQUERIMENTO N• 70, DE 1984 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara nJ 51f?8, a fim de 
ser feita na SessãO do dia 16 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1984.- Humberto Lu
cena, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De acor~ 
do com a manifestação favorável do Plenário, a matéria 
tem sua votação adiada para a se.c;são do dia 16 de maio 
corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 4: 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n~" 47, de 1979 (iw-2.7f4-J76, na- Cã:sa de -Ôri-· 
gem), que dispõe sobre a padronização e o uso de 
embalagens destinadas ao acondicionamentO de 
cargas na carroçaria de vefculo automotor, e dá ou-
tras providências, tendo -

Pareceres, sob n"'s 135 e 136, de 1981, das Comis
sões: 

- de Transportes; Comunicações e Obras Públi
cas, favorável, com voto vencido, em separado, do 
Senador Pedro Pedrosian; -

-de Economia, contrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

à Câmara dos DeputadoS. 

É o _seguinte o projeto rejeítacfo · 

PROJE.TO DE LEI DA CÃMARA N• 47, DE 1979 

(n' 2.714/76, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a padronização e o uso de emb_ala
gens destinadas ao acondicionamento de cargas na 
carroçaria de veículo automotor, e dá outras provi~ 
dênclas. 

O_ Congresso Nacional decreta: 

Art. _l~> O ai_t. 37 da lei n' 5.108, de 21 de setembro 
de 1966- Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes parágrafos. 

_._.Art. 37, .... -..................... -. ·~·---
§ I• ........................ ·- .. 
§ 2• ............ _,_ .. ,, ...... . 
§ J'? O derramamento ou o arrasto de carga na 

via pública será evitado pelo uso de embãlagens des
tinadas ao acondicionamento de carga"s na carrõça
ria do veículo. 

§ 4"' A regulamentação destê Código estabele
cerá os casos de uso, os tipos, as especificações e o 
estado di! embalagens consideradas obrigatórias à 
eventual manípulacão da carga na via pública e à se
gurança de trânsito. 

§ 59 O trânsito de veículos de carga sem o uso 
de embalagem especifica nOS termos do parágrafo 
anterior _caracteriza penalidade prevista na alínea g 
do- inciso XXX do art. 89 deste _Código." 

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro de cento e oitenta dias. 

Ar_t. 3~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçãO. 

Art. 4"' Revogat'n~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de -Lei da 
Câmara n~' 54, de 1981 (n~> 435/79, na Casa de ori
gem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou 
viú'.t8 entre os beneficiãriOs ·d-O s-efvidoi'pi.íblico fe-" 
dera! civil, militar ou autárquico, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n~"s 179 e 
180, de f9-83, das Comissões: 

...,.... de Legislaçio Social e 
-de Serviço Público Civil. 

-Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. 1'-Secretâríci. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 71, DE 1984 

NoS tirffios do arL 3i0, combinãdo com-a ãüOea c do_ 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara n~' 54/81, a fim de 
ser feita na sessã.o do dia 16 de maio de 1984. 

Sala_ aas Sess~~. JO_~e!Jlaío de 19~4.- Hu!'lbe_~o_Lu~ 
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Ein vo~ 
tação o requerimento. 

Tein a·paiivra -o nobre Senador Itamar Franco. 

Sexta-feira li 1163 

O SR.ITAMÀR FRANCO (PMDB MG.1'ela ordem. 
Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res~ 

Ao que parece, o Líder do nosso Partido. o Senador 
Humberto Lucena_._ pede o adiarnento_do Projeto de Lei 
da Câmra n~' 54 de 198_1, 

S~. pfC$idente, é estranho que a Liderança do Governo 
pretenda a rejeição desse projeto. E por que, Sr. Presi
de_nte? Ele tem parecer favorável na Comissão de Legis
lação Social. E quem é que foi o relator? O atual Líder 
do Governo. E qual foi o parecer do relator Aloysio 
Chaves? FavoráVel ao projeto. O projeto foi enviado 
posteriormente à ComiSsão de Serviços Públicos, e teve 
como relator o nobre Senador Passos Pôrto. E qual-foi o 
resultado da Comissão de Serviço Público? Favorável 
também, com o relator da nobre Bancada do Governo 
nesta Casa. É estranho portanto, Sr. Presidente, que a 
Liderança do Governo queira rejeitar esse projeto. Já re
jeitou o item 4. 

Portanto, fazemos um apelo ao nobre Senador Hum~ 
berto Lucena, para que o Líder do Governo nesta Casa 
- hoje a Liderança está sendo respondida pelo nobre 
Senador Marcondes Gadelha - aprove o projeto, que 
obteve parecer favorável em todas as comissões, inclusi~ 
ve com o parecer, repito, do nobre Senador Aloysio Cha-
ves. ·, 

Qual o motivo que levaria o governo a rejeitar, neste 
instante, o projeto, oriyndo da Câmara dos Deput8.dos, 
que pretende incluir a filha desquitada, divorciada ou 
viúva entre os beneficiários do serviço púOlico fed"eral, 
civil, militar ou autárquico? Por que, Sr. Presidente? 
Qual o motivo? Evidentemente, nós não poderemos ir 
contra a Liderança do nosso Partido para não aceitar 
esse adiamento. 

Mãs fica aqu_í, Sr. Presidente, a nossa estranheza. S 
por isso que aqui temo-nos manifestado veementemente 
contra.certos .. ãcordos, porque senão, neste caso, ped~rra
mos verificação de quorum para o devido adiamento. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estamos 
submetendo a votos, agora, o requerimento de adiamen
to da votação do projeto. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar a votaçã.o. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Conceáo 
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para 
encaminhar a votação. 

O SR, MARCONDES GADELHA (PDS- PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A Liderança do PDS votiuá favoravelmente ao adia
mento da votação desta matéria, pelas mesmas razões 
por que votou o aQja_m_ento de outras, solicitadas pela 
douta Liderança do PMDB e pelas razões por que se vo
tam os adiamentos de quaisquer matérias neste Congres~ 
so ou em qualquer congresso do mundo. 

Para que haja um melhor ~clarec~me_nto sobre a ma
téria, para qUe haja um melho-r asserlhoreamento a res
peito do i!em, da finalidade, dos objetivos, dos propósi
tos, das razões, da técnica, da coexistência ou não de ma
tériis correlatas, enfim, de passivei caducidãde da ma~ 
téria, falta, naturalmente, Sr. Presidente, um entendi
mento atualizado sobre o assunto, falta o entendimento 
up to date, a respeito desta matéria e é por esta razão 
que, genericamente, se votam o_s adiamentos, e é por esta 
razão que também votaremos favoravelmente ao adia
mentO da matéria,-a fim de que tenhamos subsidias com
plementares, informações que, neste momento, se fazem 
necessâriãS ·para que o voto represente necessariamente 
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uma expressão de consciência e de conhecimento causa 
da matéria. -

Este o nosso voto, Sr. Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Ein -vo~ 
tação o requerimento de adiamento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matêi"ia sairá di Ofclem 

do_ Dia para ·a ela retornar nã. dafa-fixada. 

O SR, PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-· Item 6: 

votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 58, de 1981 (n'i' 1.595/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá 
outras providências, tendo 

PARiiCER, sob n~> 904, de 1983, da Comissão 
-de Constitulçio e Justiça, favorável, com 

emendas que apresenta de n~'s I a 4~CCJ. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
J'lt-Secretário. 

:t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 72, DE 1984 

Nos termos do art. 350, combinado com a alfnea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento- clã
votação do Projeto de Lei da Câmara n'~ 58/81, a fim de 
ser feita na sessão do dia 17 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, lO de maio de 1984. -Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) Aprovado o 
requerimento a matéria saí da Ordem do Dia para a -ela 
retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de _Lei da 
Câmara n'lt 48; de 1982, (n'lt 1.355/79, na Casa -de Ori~ 
gem), que faculta a produção e a venda do açúcar 
mascava, tendo 

PARECERES, sob n'~s 919 e 920, -de 1983, das 
Comissões: 

-de Economia, contrário e 
-de Agricultura, favoráveL 

Em votação o Projeto. 
Os Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria varaõ Arquivo, áeVenOO Ser feita cOmuni~ -

cação à Câmarã- dos -Depllfados. 

h o seguinte o prOjeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nt 48, de 1982 

(n9 1.3:5:5/79, na Casa de origem) 

Faculta a produçio a venda do açúcar mascavo. 

O Congreisso Nacional decreta: 

Art. 19 Dentro das cotas fixadas, ou que venham a 
ser estabelecidas pelo Instituto do Açúcar e do Ãlcool
IAA, aos produtores, são facultadas a produção e a ven~ 
da do açúcar mascavo. 

Art. 2'~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3? Revogam-se as disposiççoes em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Item 8: 

Votação, em turno Ónico, do Projeto de Lei- da 
Câmara n<? 47, de 1983 (nq 5.615/81, na.Casa de ori~ 
gem), introduzindo alteração na Lei n'~ 6.649,_de 16 
de maio de 1979, que regula a locação predial urba
na, tendo 

PARECER; SOB N' 806, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven~ 

cidO do Senador Helvídío Nunes. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-
Secretârio. 

_ -É lido e aprovado o seg_uinte. -

REQUERIMENTO N• 73, DE 1984 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do projeto de lei da Câmara n'~ 47/83, a fim de 
ser feita na sessão do dia l7 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1984, -Humberto Lu
C<IIL 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - De acor~ 
do_com a deliberação de Plenário, fiCa adiada a votação 
da matéria para o- dia 18 de maio do corrente ano. 

sR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Item 9: 

Votação, em turno único (apreciação prilimi~ 
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos ter~ 
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei da Câmara n9 48, de 1983 (n' 5.019/81, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região, 
com sede _em João Pessoa Estado da Paraíba, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob nq 790, de 1983, da ComissàQ 
-de Constituiçio e Justiça (audiência solicitada 

pela Comissão de Legislação Social), pelã inconsti
tucionalidade e injuridicidade. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. }<?~Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 74, DE !984 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
-art. _310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara n'~_ 48/83, a fim de 
ser feita na sessão do dia 18 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1984.- Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o requerimento lido. 

Concedo a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar a votação.) - Si. Presidente, de comum 
acordo-coro o nobre Líder Marcondes Gadelha, queres· 
ponde pelo PDS nesta tarde, pedi esse ãdíamentO Por se 
tratar de matéria da mais alta relevância; qUe deVe ser 
objetO de maior rel1exão por parte da Liderança da 
Maioria e do próprio Governo, vez que se trata de um 
projeto de autoria do nobre Deputado OtacíliQ Ciueiroz, 
da Câmara dos Deputados, autorizando a criação do 
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. No momen~ 
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to em que faço essas considerações, leio, para que conste 
dos anais, o seguinte telex que recebi do meu Estado: 

João Pessoa, 304~84 
Do: Clube de Diretores Lojistas de João Pessoa 

Para: Exm'~ Sr, 
Senador Humberto Lucena 
Brasília- DF. 

Em nome da classe lojista Paraíba -vimos pre
sença Vossa Excelência, sabedores de seu elevado 
espírito público de interesse em defesa de nossa ter
ra para trancrever telex que endereçamos aos Exmqs 
Srs. Ministros da Justiça e Presidente Super'ior do 
Trabalho no sentido de ter como de Vossa Excelên~ 
cia o pleito que dirigimos aqueles ministros o qual 
consulta aos interesses da Paraíba. 

"Sabedores propósito criação mais uma turma 
para integrar Egrégio Tribunal Regional Trabalho 
Sexta Região sediada Recife, pedimos vênia Vossên
cia fim fazer seguinte ponderaçãõ: recentemente 
aquele Tribunal foi aumentado nova turnia finalida~ 
de dar andamento grande acúmulo processos parali~ 
sadQs. Apesar esforços dignos juízes não houve re
sultado satisfatório, pois continua elevando~se nú
mero feitos injulgados e registra~se excessiva moro
sidade julgamentos, descaracterizando princípio ce~ 
leridade_ caracteristico ações trabalhalistas, acen
tuando desc_ontentamento entre partes interessadas 
e acarretando descrédito Justiça Trabalho. Entende
mos medida mais salutar será criação Tribunal Tra
balho Paraíba, sediado capital estado, com juris~ 
dição sobre o Estado Rio Grarlde- do Norte, confor~ 
me reivindicação vimos fazendo ocasiões op-ortu
nas. Criação Tribunal Paraíba propiciará desacu~ 
mulacão processos Tribunal Sexta Região facilitan~ 
do melhor acompanhamento partes, além atender 
aspiração comércio- paraibano. Cãnfiante;s nosso 
pleito merecerá estudo órgãos competentes esse mi
nistério e acolhimento Vossência, antecipamos 
agradecimentos e aguardamos resposta. 

Antonio Vicente da Silva 

Presidente do Clube de Diretores Lojistas de 
João Pessoa 

Sérgio Augusto Penazzi 
Secretário CDL - João Pessoa:. 

Sr. Presidente, como se trata de matéria pertinente ao 
projeto, cujo adiamento de votação estainos solicitando, 
fazia~se necessária essa-ponderação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo~ 
tação o requerimento. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço apa~ 
la.Yr:a para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júntor)- Conced-o 
a palavra ao nobre Líder do PDS, Senador Marcondes 
Gadelha, para encaminhar a votação. 

O SR. MAR CONDES GADELHA (PDS - PB. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)-- Sr. 
Presidente, ~_rs. _Senadores; 

Apoiamos, também, os conceitos expendidos aqui 
pelo eminente Líder H um berto Lucena e com todo o res
peito à posição da douta Comissão de Constituição e 
Justiça, temos ainda alguma esperança de que esta Casa 
venha a ter um entendimento um pou_co mais elástico e 
magÕ.ânimo em relação a esta matéria, pela seguinte ra
zão, Sr. Presiderite: -o projeto do eminente Deputado 
Otacílio Queiroz é úm projeto meramente autorizativo. 
Os projetas autorizativos geralmente não ferem a Cons~ 
tituição, porque são projetas, de certa forma até inócUos, 
Sr. Presidente, porque lei autorizativa não tem, na verda~ 
de, uma força coagente, não tem o mandamus, não obri~ 
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ga ninguém a fazer ou deixar de faúr algu[lla -coísa. Isso, 
na prática, tem a função de um apelo, de uma lembrança 
ao Poder Executivo. Fica o Poder Execu-tivo autOrizado. 
Ele jâ tem; pcir força de ConstitiiíÇãá, autoridade para 
praticar este ato, de modo_ que eu não vejo, em verdade, 
datissima vênia, nenhum choque com a Constituição, 
embora considere o projeto, de uma certa forma, inócuo; 
nós esperamos que, com o passar da tempo e o exame 
mais apurado, esta Casa possa chegar a um entendimen
to menos severo, em relação à proposta. 

Por isso, também apoiamos a idéia do adiamento da 
matéria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o -requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar
se como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. __ 
A matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na 

data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 10: 

Votação, em turno úniCo (apreciação preliminar 
da juridícídade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei da. Câmaia n'i' 66, de 
1983 (n~' 1.197/79, na C::rsa ae Origem), que assegura 
ao empregado estável que optou pelo Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço .. : .... : FGIS o recebimento 
da indenização que lhe correspondia e que não foi 
paga tempestivamentc, tendo 

PARECER, sob nl' 1.011, de 1983, da Comissão 
-de Constitulçiio e Justiça, pela injuridicidade. 

Em votação o projeto, quanto a_juridicidade: 
Os Srs. -Seitadores que o-apiO'V'aiT(t)etri\aneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejci_tado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 66, DE 1983 
(NI' 1.197/79, na Casa de origem) 

Assegura ao empregado st,vel que optou pelo 
Fundo de Garantia do Tempo de Servi~ - FGTS o 
recebfbtento da indenlzação que lhe correspondJa e 
que niío foi paga tempestivamente. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. I~> Oart.l7daLeln9.5.107,de 13desetembro 
de 1966, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágra
fos, numerados como §§ 41' e 5~>: 

"Art. 17. ···············~-~·-----~······~--
§ i' ..................... -· ..... -.-.... . 

§ 2' ...•. ·-· ..•• ~~-~---
§ 30 ..••...•••••••••••••••••••••••• 
§ 4~> o- erilpregaOo estável que reScindiu seu 

contrato de trabalho na forma e nas condições pre· 
vistas neste artigo e que, desde a data da publicação 
desta lei, tenha permanecido na mesma empresa 
sem perceber a indenizaçào que lhe correspondia; 
terá direito, ao se aposentar, a um depósito, efetua
do pela empresa, de valor correspondente a um sa· 
!ária por ano de serviço anterior à opção pelo regi· 
me do Fundo de Garan.ttadO TeiiiPo de Serviço -
FGTS. 

§ 51' No caso de morte do empregado a que se 
refere o parágrafo antúior, o depósito ali previstO 
reverterá em favor de seus dependentes." 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revoga-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 11: 

-Vot~Cã~, em turno único, do Requerimento n~' 
784, _çle 1983, 9-e au_toria do Senador }:Jenrique San
tillo~ Solicita~do, nos termos dos arts. 75~ c, 76-e 77, 
do Regimento Interno, a criação de uma comissão 
especial '!JÍSta, composta de_ II (onze) Sery.ador_es e_ 
II (onze) Deputados, para, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias,com a colaboração das entidades mais 
representativas da sociedade civil, !iiscutir e apre
sentar soluções para a crise econômico-financeira 
do país. 

Dependendo de Parecer da Comissão de Econo
mia.) 

S-Obre a mesa, requeiimento que vai ser lido pelO Sr. 
19-Secretá.rio. 

1:: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 75, DE 1984 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Requerimento n~' 784, de_l983, a fim _de ser 
feita na sessão do dia 16 de maio de 1984. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 19:84.- Henrique San
dilo - Humberto Lucena. 

-0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado 
o_ requeiiinento, a matéria sai da Ordem do Dia para a 
ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. 

Vai-se passar à apreciação do Requerimento n\" ó6/84, 
lido~ no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câma_ra n\" 15/81. 

[m votação o requerimento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 1\:larcondes Ga

delhu _para encaminhar a votação. 

O SK MAR.COI\IDES-GADELHA (PDS- PB. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

F..ste projetO é de autoria do ex~Deputado e médico 
Castro Coimbra, representante de São Paulo, que o 
apre~entou à-Câmara dos Deputados em 1981. A maw 
téria foi aprovada. 

Este projeto se baseou num fato concreto, Sr. Presi
dente.Ê que um eminente professor universitário de São 
Paulo, Professor Roberto Farina- professor da Escola 

-:--::Paulista de Medicina, docente da Universidade de São 
Paulo e membro da Academia Nacional de Medicina
foi indiciado e' enquadrado no art. 129 do Código Penal 
por apresentar, num congresso médico, no Co_ngresso de 
Urologia do Anhambi, em 1975, uma série de casOs de 
conversãO sexual, por ele operados. 

O Professor Farina foi incriminãdo pelo Ministério 
Público, e embora tivesse apelos de mais de 30 universi
dades estrangeiras, de eminentes figuras da medicina na
cional e _um parecer de excraordinário feitiO dáhvrã do 
jurista Heleno Cláudio Fragoso, apesar do todo çsse res
paldo médico-legal, Sr. Presidente, o Professor Farlna 
foi condenado a dois anos de reclusão e teve direito a 
sursls-pa.wnem V. Ex•s- por ser primário, como se ti_ves
se cometido um crime hediondo. 

Depois de muita luta e muitas apelações, conseguiu, 
afinal, a sua absolvição. 
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Desde entã_o, todas as cirurgias, nestes casos, ficaram 
sobrestadas. E os consultórios médicos, hoje, estão re
pletos de pacientes com problemas semelhantes, aguar
dando uma decisão do Congresso Nacional a respeito da 
matéria, para que as cirurgias possam ser proc_edidas. 

Esclareço à Casa que o transexualismo é o nome co
mum de uma síndrome psiquiátrica que, na literatura 
anglo-saxônica, tem o nome de disferia gênito
géneriforme e se ciirãcteriza por uma profunda inversão 
da personalidade e identificação com o sexo oposto. Es
sas criaturas são extremamente sofridas e torturadas des
de os primeiros anos da vida. Sofridas porque são uma 
minoria, dentro do quadro da população geral e do qua~ 
dro nosológico deste pafs. A incidência dessa doe!]Ça é de 
apenas um caso p~r cem mil habitantes. Quer-dizer que 
um País como o Brasil deve ter, no máximo, mil e duzen
tos casos- de transexualismo. Mas essas criaturas não 
têm, na verdade, para quem apelar. Esses são os verda
deiros órfãos desta enorme Pátria mãe gentil, sequer não 
têm porque direito à ajuda da Medicina. 

Um criminoso vulgar, o que mata, o que assalta, o que 
rouba à mão armada, esse tem....Qdireito_de, chegando ao 
hospital, ao pronto-socorro, ter o au:ndimento médico. 
Um monstro qualquer que, após uma noitada de orgia, 
provoca a queda de quatro moças de um edifício, tem o 
direito, terri o ãmparo da Medicina. E a Medicina tem o 
deVer e-a obrigação, não apenas hipocrá tica, não aperias 
dQseu Código de Ética Profissional, mas, inclusive, le
gal, de dar-lhe toda a assistência, toda a cobertura, todo 
o apoio. salvar não só sua a vida, mas poupá-lo e evitar 
qualquer seqüe1a. 

Mas essas pobres criaturas das sombras não têm direi
to à assistência médica real, porque, de inído, são enca
mihadas ao psiquiatra, que os atende e lenta, durante 
cinco ou seis anos, conyencê-Ios de u,.m~ situaçãQ que a 
su~ u;idade psíquica rejeita de qualquer maneira. E após 
cinco ou seis anos, _cansados o paciente e o psiquiatra, o 
doentl:! é remetido uo cirurgião que nada pode fazer, por
que eStá sujl!ito a -com-iniíssões legais severíssimas. 

Viirios cirurgiões que procedem a esses atas cirúrgicos 
estão, nesse momento. impedidos de prestar qualquer so
corro a es(e tipo de par.:icnte que, muitas vezes, termina a 
sua via crucis. termina a sua peregrinação com a auto
mutilação ou com ~-s~iddil?, Sr. Presidente. 

Esta matéria merece o tratamento urgente que a Co
missão de Constituição e Justiça requereu, entre outros 
fato~ porque está tramilàndo há mais de três anos no 
Congn:sso NacionaL Na Câmara. doo Deputados obteve 
apro_vaçào,_ mas aqui foi emendado pelo eminente Sena
dor Roberto Saturnino, que cuidou de regulamentar a 
p<lrte civil da questão, ou seja, a mudança do nome após 
a cirur~ia, upós a mudança de sexo. 

St:::m a bisado houve o eminente Senador Roberto Sa
turnino, quando emendou a matéria em plenário, Porque 
fkaria uma questão pendente a se alongar e arrastar esse 
dano por mais algum tempo, pelo menos no que diz res
peito ao ajuste social posteriori. 

Infelizmente. esta emenda retarda também a trami
taçiío da matéria, porque após a sua aprovação aqui no 
Senado Federal, Voltará à Câmara dos Deputados que 
funcionará como casa revisora, outra vez, e teremos uma 
novã delonga, teremos uma nova demora, teremos uma 
nova expectativa dessas centenas ou milhares de pacien
tes que não têm solução, e que não encontram um ajuste 
em casa, nci trabalho e na vida social. Por isso, nós pedi
mos que seja abreviada a tramitação aqui, no Senado Fe
deral, para que,- o quanto anteS~ a- Câmara dOs Deputa
dos possa se pronunciar sobre.a emenda Saturnino, de 
modo a encerrar essa tramitação, e encerrar também esse 
quadro. Esta é uma atitude legítima do Senado da Re
pública, esta Casa é também uma Casa de iluminação, 
esta Casa tem o dever, tem a obrigação de espancar as 
trevas, os obscurantismo, o medievalismo o mal-
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entendido, que ainda existem sobre um drama tão pun
gente e tão profundamente humano. 

Muito Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que teve sua discussão encerrada na sessão ordi
nária de 6 de setembro de 1983, voltando à Comissão de 
ConstituiÇão e Justiça em vifttid-e do recebimento de 
emenda em plenário. 

Votação, em turno único,- do Projeto de Lei da 
Câmara n9i5, de 1981 (n' 1.909/79~ na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 129 do Códi
go Penal, instituído pelo Decreto-lei nY 2.848,- de 7 
de dezembro de 1940, tendo 

PARECERES, sob n~s 67 e 68, de 1983, das Co
missões; 

- de Saúde (audiência solicitada pela Comissão 
de ConStituiçãO e Justiça), favor.àvel; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, jUridicidade e, quanto ao mérito, fa-Vorável. 

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Coristituição e 
Justiça, sobre a emenda de plenário, que será lido pelo 
Sr,_ I ~-Secretário. 

É lido o seguínte 

PARECER N• 166, DE 1984 

Da Comlssio de Constitulçio e Justiça, sobre a 
Emenda n~ 1, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câ
mara n~ 15, de 1981 (n~ 1.909-B, na Casa de Ori
gem), que "acrescenta parágrafo ao art. 129, do Có
digo Penal, instituido pelo Decreto-lei n~ 2.848, de 7 
de dezembro de 1940". 

Relator: Senador Enéu Faria 

A Emenda n9 I, em tela, de autoria do nobre Senador 
Roberto Saturnino, objetiva compatibilizar as conse
qüências da autorização legislativa obviada pelo Projeto 
de Lei da Câmara n~ 15, de 1981 com as disposições da 
Lei de Registros Públicos, n~ 6.0 I 5, de 31 de dezembro 
de 1973, que menciona. - --- - -

As alterações complementares pretendidas tornam o 
projeto harmónico côm as finalidades a atingir e nelas 
não encontramos qualquer eiva de inconstitucionalida
de, injuridicidade ou falta de técnica legislativa, nem 
quanto ao mérito. 

Como já ressiiiado nas manifestações, neste e em ou
tros órgãos técnicos da Câmara e do Senado, nem o pro
jeto nem a emenda-esgotam o assunto que, pela sua mag
nitude, comporta, certamente, desdobramentos maiores, 
a exemplo do que ocorreu com os transplantes, afinal re-
gulamentados pela Lei n~ 5.479, de 10~8-68. 

Trata-se, por sem dúvida, de problemática nova, com 
aspectos psicológicos e psiquiátriCos de relevO que; a 
nosso ver, çfeveria merecer o estudo mais aprofundado 
desta Comissão, quantO a ·outras faCêtas- legais superve
nientes ou dela defluentes, e da Comissão de Saúde, a 
respeito das questões médicas envolvidas. 

Não serâ despropositado, mesmo, que, de passagem, 
deixemos assinalada a sugestão de aquelas COmissões, 
em conjunto com as de Educação e de Legislação Social, 
promovessem simpósio ou seminários Para ouvir a paraM 
vra de autoridades da medicina, da psiquiatria, da psico
logia, da OAB, da CNBB, assistentes sociais. Desse tra
balho alentado pela pesquisa na legislação correlaciona
da, nacional ou estrangeira, poderia resultar um corpo 
legal mais abrangente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) 

Assentado que o projeto e a emenda não obstam aque
les procedimentos posteriores, somos pela aprovação da 
Emenda n~' I, do Hustre Senador Roberto Saturnino, 
com fundamento no exposto. 

1?. o nosso parecer. 
Saia da Comissão, 9 de m~io de 1984. - Murllo Bada

~6, Presidente- Enéas Faria, Relator- Helvídio Nunes 
- Aderbal Jurema- Martins FUho- Alfredo Campos 
....:_ Hélio GueiroS - Guilherme Palmeira ...:.. Octávio Car
doso - Marcondes Gadelba. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Pãrecer 
conclui pela constitucionalidade,jUridicíâade e, no méri
to,- f:ivâravdmente à"einenda. 

Completada a instrução da matéria,- passa-se à vo
tação. 

Tem a palavra o nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para enc~
minhar a votação. Sem revisãO do. orador.)- Sr. Presi-
_dente e, Srs. Senadores: -

Na Comissão de Constituição- e Justiça, dCi õ meu 
votO inteiramente favorável à iniciativa do Senador Mar
condes Gadelha, mas eu desejo re_afirmar aqui o que eu 
disse lá. Eu acho-que jamais um médico, que pratica 
qualquer ato em defesa da integridade tisica, mentãl e 
psíquica de um seu paciente, está cometendo crime. 

FalaMse aqui, através deste projeto de lei, que 
· .. não constituin-do fato puníVel a ablação de _ôrM 

gãos e partes do corpo humano, quando considera
- d_f:I_O~ária_em parecer unâninl.e cfejunta médica e 
precedida de consentimento expresso de paciente 
maior e capaz". 

Nessas condições, Sr. Presidente, se há necessidade 
disso aqui, então, o médico que me corta um braço co
mete um crime de lesão corporal; um médico que me cor
ta a perna também comete crime de lesão corporal; se 
tira um olho meu, ele também seria passível de ser proM 
cessado por crime de lesões cOrporais; se tira um pulmão 
meu, da mesma forma, se tira uma veia minha para fazer 
ponte de safena, também estâ provocando ablação de 
um órgão do meu corpo. Então, eu acho que, se esses 
médicos que fazem isso não estão cometendo nenhum 
crime, também o que toca em órgão sexual não está co
metendo nenhum crime. Eu não vejo diferença porque a 
coisa m!_lde de figura quando se trata de um órgão sexual 
às vezes até inútil. Então, não há por que se considCrar ar 
que houve um caso de lesão corporal. Por outro lado, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o que caracteriza o crime, na 
legislação brasileira, é o dolo. Onde não há dolo, não há 
crime. Então, de maneira alguma s-e poderia admitir o 
que ocorreu com o" Professor Roberto Farina. E; uma es
tupidez juddica, um zelo exagerãdõ do Promotor Públi
CO qUe cometeu essa ignomínia de processar um médico 
que tentou salvar a saúde .tisica, emocional e psfquica d_o 
seu paCíente. Mas, Sr. Presidente, no Brasil, às vezes pre
cisamos ser exagerados, como eu já q:isse ontem aqui, às_ 
vezes, temos de dizer que a cocada é de coco de coqueiro. 
E para que não sejam outros especialistas surpreendidos 
pela ação zelosa de cuidadosos Promotores, eu vou me 
manifestar perfeitamente favorável ao projeto, e mais, 
vou apelar para o nobre Senador Marcondes Gadelha 
que, para acelerar a tramitação dessa lei, que seja aprõ
vada a lei Como veio da Câmai'a, sem a emenda do nobre 
Senador Roberto Saturnino. 

Nós devemos rejeitar a emenda do Senador Roberto 
Saturnino, para que este projeto se-transfOilne logo em 
lei e, depois, o nobre Senador Roberto Saturnino poderá 
transformar a sua emenda em uma lei isolada e autôno
ma:, e nós a aprovaremos tambéni com a maior presteza e 
atenção. PorqUe, se nós aprovarmos aqui, nesse regime 
de urgência, e vaf para a Câmara, vai lá também demo
rar um bom espaço de tempo, e V. Ex' nos deu inforM 
ma_ções de que há casos urgentíssiinos à_espera da sanção 
desta lei. 
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Nessas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, voto_ 
favoravelmente e vou mais além; aindã ·acho que, para 
que o projeto seja imediatamente transformado em lei, 
que se rejeite a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o projeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs+ Senadores que o aprovam queiram conservar
se como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• IS, DE 1981 
(N~' 1.909/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 129 do Código Penal, 
instituído pelo Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ O art. 129 do DecretoMlei n~ 2.848, de 7 de 
deZembro de 1949, alterado pela Lei n~ 6.416, de 24 de 
maio de 1977, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo: 

''Art. 129. 

§ 911 Não constitui fato punível a ablação de ór
gãos e partes do corpo humano, quando considera
da necessária em parecer unânime de junta médica e 
precedida de consentimento expresso de paciente 
maior e capaz." 

Art. 2~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação a emenda. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga
delha para encaminhar a votação. 

O SR. MARCONDES GADELHA - (PDS - PB. 
Para encaminhar a votação·. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposta do Senador Hélio Gueiros merece a nossa 
acolhida. Achamos que o Senador Roberto Saturnino 
foi cuidadoso, quando previu as diversas situações civis 
gue poderiam acontecer em conseqüência desses proce
dimentos cirúrgicos e procurou se antecipar a esses fatos, 
dando à Legislação uma abrangência capaz de facultar a 
autoridade resolver todos esses problemas com a celeri
dade necessãria. Entretanto, eu quero crer que nenhum 
constrangimento foi registrado tão grave, do ponto de 
vista civil, antes mesmo que o problema fosse suscitado, 
com a punição ao professor Roberto Farina. S possível, 

- então, uma atitude de contemporização no caso. fi. possfM 
vel, então, uma regulamentação a posteriori, conforme 
sugere o eminente Senador Hélio Gueiros. Acredito que 
essa regulamentação possa vir com o projeto autónomo 
do Senador Roberto Saturnino, ou mesmo que a autori
dade constituída atualmente pelos tribunais possam, me
diante instruções, resolverem essa questão, enquanto 
não há uma decisão do Congresso Nacional. 

Acho que mais importante é solucionar o problema 
humano e, por isso, nós endossamos a proposta do Sena
dor Hélio GueirOs. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
-{ação a emenda. 

Os Srs·. senadores que a aprovam permaneçam sentaM 
dos. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a emenda rejeítada 
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EMENDA No 1 
Ao Projeto de Lei da Câmara o9 15, de 1981 

Acrescenta parágrafo ao art. 129 do Código Penal, 
instituído pelo Decreto-lei ot 2.848, de-7 de dezembro 
de 1940 e inciso VII ao artigo 29, dando nova redaçio 
ao parágrafo único do art. 59, estes da Lei n~' 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973. 

Acrescente--se ao Projeto de Lei os seguintes artigos 29 
e J9 renumerando-se os demais: 

Art. 2"' O .út. 29 da Lei n~' 6.015, de 31 de dezembro 
de 197J, passa a vigorar aCrescido do seguinte inciso: 

"Art. 29. . ........... ·······-······-··-... -. 
§ 1' Serão averbados: 
VII --As sentenças que decidirem a mudança de 

sexo e alteração dO prenome." 
Art. 39 O parágrafo único do art. 59 da Lei n' 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, passa a vigOrar com a se-· 
guinte redação: 

"Art. 59. o· prenome seiâ imutável. 
Parágrafo único .. Quando, enti:etando, for evi

dente o erro gráfico do pronome, ou houver cirurgia 
que implique em mudança de seXo, admite-se_ a reti-_ 
ficação, bem como a sua mudança mediante sen
tença do juiz, a requerimento do interesSado, inclu
sive no caso do parágrafo ú·níCOOO art: 56, ·se ci ~"!1~ 
cial não o houver impugnado." - -

O SR. PRESlDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento den"' 67/84, lido . 
no Expediente, de urgência para o Projeto de Resolução 

"' 15(84. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nQ 15, de 1984, de autoria do Senado~ Pedro 
Simon, que denomina um dos corredores do "anexo 
dois" do Senado Federal, onde se situam gabine~es 
dos Senadores "Ala Senador Teotónio Vilela" (de
pendendo de pareceres das COinissõés de Consti
tuição e Justiça, de Educação e Cultura e Diretora). -

Solicito do nobre Senhor Senador Hélio Gueiros o pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. Hl"LIO GUE!ROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer. Sem revisão·do ora"dor.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: - -

Por iniciativa do eminente Senador Pedro Simon, che
ga à consideração desta Casa o Projeto de Resolução n9 
15, qil.e visa homenagear a memória do ex-Senador Teo-
tônio Vilefa. --

Na sua justificativa, diz o Siriadõr PedrO Simoil-: 

Nada mais justo do que o ~nado homenagear 
seus mais importantes vultos, e o fazendo se associa 
ao desejo maior dos seus componefltes, Senadores, 
funcionários e da Nação brisildra. Teotónio se 
mortalizou pela sua infatigável luta pelos direitos 
humanos, pela paz, pela justíça socíal, ·pela Ifberda
de e pela participação de todos na riqueza nacional. 

Mais adíani.e, o Senador gaúcho acentua: 

O "Andarilho da Liberdade'', como -bem o deno
minou o funcionário deSta Casa, Dr. NÍsio Tostes, 
foi e será aQuela figura jamais esquecida Por to_do.s 
quantos, nesta geração tiveram a honra-e O privifê- -
gio de .ouvhlo, entendê-lo e segui-lo, na monumen
tal e marcante" caminhada que iniciou em busca da 
redemocratização e da liberdade do País. 

E. na conclusão, diz o Senador Pedro Simon: 

Todas as homenagens que lhe forem prestadas 
por esta Cã.sa serão pOucas perante o vulto maior de 
um daqueles que a enobreceu e enriqueceu com o 
seu talento, sua tenacidade, seu amor ao povo e à 
causa pública, seu desprendimento, sua bravura e 
sua coragem. 

Sr. Presidente, sem dúvida alguma, trata-se de uma 
homenagem merecida e justa, e o Senado, na hora em 
que a presta, creio, passa a ser o legítimo intérp~ete, 

- porta-voz de toda a Nação brasileira. 
Por incrível que pareça, muita gente no Brasil, talvez, 

não conhecesse Teotônio.Yilela quando estava confina~ 
do aqui, dentro di!sta Casa, pronuÕciando seus brilhan
tes, empolgantes .e patrióticos díscursOs. Disse por incri~ 
vel que pareça, porque foi exatamente quando a terrível 
doença se abateu sobre o corpo dele que mais o espírito 
se vivificou, e ele saiu por ar, por esse Brasil afora, numa 
peregrinação cívica incompãfâ"vel, e o Brasil inteiro, 
emocionado com a sua mensagem, comoveu-se com as 
suas pãlavras, e ele, realmente, transformou-se, num.a 
hora dramática e difícil de sua vida, num grande e verda
deiro herói nacional. 

Por outro lado, Sr. Presidente, essa homenagem torna
se mais expressiva quando se verifica ·que Teotônio Vile
la já morreu. Não sei, porque não sou veterano aqui, 

- -- m;ts parece "que s~rá a primeirã. ve~ que esta· é~sa v!li ho
menaie<i.r a" memória de alguêm atravês da nomenclatura 
de um de seus pavilhões de suas dependências. 1!: porque 
o Senador Pedro Simon, no seu projeto, pede que o cor
redor onde se situam os gabinetes dos Senadores, no 
Anexo II, de números I a 48, passe a denominar-se "Ala 
Senador Teotônio Vilela''. 

Nessas condições, Sr. Presidente, subscrevendo .intei~ 
ramerlte a proposta do Senador Pedro Simon, a Comis
são .de Constituição e Justiça, por meu intermêdio, dá o 
seu parecer favorável, por ser jurfdico, constitucional e, 
além de tudo, justo e patriótico. 

O S,R. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - Concedei 
a palavra a~ nobre Senador OctáviO Cardoso, para pro
ferir o parecer da Comissãq de Educação e Cultura. 

O~ SR. OCfÁVlO CARDOSO (PDS.,- RS: Para pro
ferir Parec~r. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Se-nadoreS: 

O Projeto de Resolução nl' 15/84, de autoria do nobre 
Senador Pedro Simon, visa a denominar um dos corre
dO"reS.-do ÃiieX.o II, do Senado Federal, onde se situam os 
gabinetes dos Seitadores, "Ala Senador Teotônjo Vile-

. la". ·-··-

o-senador Teotónio Vilela, no exercício do mandato 
popular, honrou e dignificOu o Parlamento Nacional. 
Parlamentar vigoroso, corajoso, preocupado com a rede
mocratizadiO do P~ís e com o estabelecimento do estado 

-~ -de direito, travou luta per~inaz em prol das suas idéias. 
Mesmo debilitado pela enfermidade que arrebatou sua 

vida, não c.essou.a sua brava luta. e digno, pois, da ho
m.C?nagem desta Casa, que ele honrou, engrandeceu e dig
ni.G.cou~.~-~·-

O parecer é favorãyel 

O -SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Solicito, 
do nobre Senador Henrique Santillo, o parecer da Co-
missão Diretora. · · · 

iJ SR. HENRIQiJ[SANTIUO~ PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Os pare
ceres são favoráveis. 

COmpletada a instrução da matéria, pass~-se à discus
são do prOjeto, em turno único. 
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Em díscussão O projeto. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presiden~e, peço a palavra 
para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Cõii:Cedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, autor do pro
jeto, para discuti-lo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para discutir. 
SetJ! revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Tenho certeza absoluta de que esta Casa, numa 
emoção muito grande, votará esse projeto. Tenho certe
za absoluta de que esta Casa, pela sua totalidade, sente a 
faHa daquele homem que~ muito mais do que um Sena
dor, era um patrimônio deste Congresso e um patrimó
nio desta Nação. 

Não há dúvida nenhuma de que por esta Casa passa
ram grandes nomes,. juristas brilhantes, oradores famo
sos, parlamentares excepcionais que dignificaram_a Re
pública e o Império. Mas não há dúvida nenhuma de que 
entre esses grandes coloca-se a figura de Teotônio Vilela. 
Uma figura que, aos tempos. vamos aprofundar a análi
se de sua personalidade, de sua vida, de sua luta e de seus 
esforços. Um homem, Sr. Presidente, senhor de engenho, 
numa êpoca: em que as facilidades poderiam ser acresci
das para ele cuidar dos seus interesses e ser um progres
sista homem de negócio; um homem que pertencia ao 
Partido oficial, e numa hora de tantas lutas e de tantas 
ditlc.uldades, em que o lógico e o normal, pensando em 
si, seria ficar no Partido oficial; um homem que vinha da 
antiga UDN, das lutas conhecidas daquele Partido; um 
homem do Nordeste, sofrido, sim, mas cujo sofrimento 
diretamente Jlão o atingia. 

No entanto, na hora mais dificil, na hora mais dráma~ 
tica, nos instantes de maior responsabilidade por que 
passou este Congresso, ele teve a bravura e a coragem de 
se posicionar, e não apenas se posicionar, mas de se 
transformar no grande líder da libertação, no grande 
líder da transformação, no grande líder da esperança de 
um povo sofredor como o nosso. 

Se Teotônio Vilela, ao apresentar o seu Projeto Brasil, 
já se preocupava com os interesses da Nação, apresento~ 
o Projeto Emergência, onde angustiado com a premência 
do tempo e angustiado pela doença que o dominava, 
apresentava ele ao País os pontos fundamentais neces
sáriOs para que problemas mais graves a Nação não vies
se a enfrentar. 

.Teotônio Vilela percorreu o Brasil; era emocionante 
verificar .o Brasil inteiro chamando-o, e ele, de Norte a 
Sul, Leste a Oeste, falando para milhares ou falando 
para dezenas, falando em academias, em assemblêias, ou 
falando a centros estudantis ou a sindicatos, não. impor
tava de onde viesse o_convite, não importava o grupo so
cial que o convidasse, a todos ele atendia, e não importa
vam as. dificuldades que ele tinha a enfrentar, como 
aconteceu na célebre luta, dolorosa luta dos lfderes slndi
cals do ABC, onde, declarada a praça de guerra São Ber
nardo, ele lá foi, ele lá dialogou com os policiais, ele já se 
ajuntou aos trabalhadores e ele conseguiu que o pior não 
acontecesse, e conseguiu o entendimento, e teve con
dições, pois a trabalhadores praticamente enfurecidos e 
desejosos de permanecerem numa greve permanente, ele 
conseguiu que' esses trabalhadores retornassem ao traba
lho e buscassem o entendimento. 

Teotônio ·vilela, percorrendo o Brasil, na luta pelo seu 
Projeto Emergência, ·TeOlônio Vilela, quando muitos 
não acreditavam na perspectiva da anistia, lutou pela 
bandeira da anistia. E quando o projeto entrou nesta Ca
sa, ele, .como Presidente d& Comissão Especial, foi o 
campeão da luta pela anistia.~l:Ie fez questão e conseguiu 
que se aprofundasse, dentro do projeto, o debate daque
les que eram considerados terroristas, inimigos da Pá
tria, em q_u_e ele mostrou que uma imensa maioria deles, 
ou qUase a sua totalid~de, eram jovens esperançosos; jo-
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vens que lutavam por um Brasil diferente, e qUe os camiw 
nhos da vida e os caminhos de um regime de arbítrio os 
levou para expectativas outras, funestas, incompreensfw 
veis, injustas, mas que eram patrfofas que desejaVam ó 
bem do seu País. 

Eu me lembro como ele transformou, e co-mo ele con
seguiu, com a grandeza do seu espírito;rilOstiar à Nação 
que aquilo que se queria fazer crer que a anistia não po
dia atingir aos terroristãs, na verdade, ara um grupo de 
jovens, estudantes, crianças alguns, que percor:reram o 
caminho não desejado, mas que tinham todas as con
dições de se reintegrarem na vida nacional e darem o me
lhor de si, como muitos estão dando, hoje, inclusive, nos 
Parlamentos, pela luta da causa brasileira. 

Teotônio Vilela lutou pelas eleições- diret:is. Era um 
dos pontos essenciais do seu Projeto Emergência a luta 
pelas diretas e a luta pela Constituin-te, onde ele buScava 
o significado e a importância de que a NaçãO brasileira 
deveria se reencontrar com o seu destino, a Nação brasi
leira deveria se reencontrar com o objetivo _neçessârio de 
pacificação, e do povo participar da grande e irrdispensã
vel importância da esc"olha dos seus governantes. 

Teotônio Vilela, Presidente da Comissão do PMDB, 
na luta pelos problemas do_ Nordeste. E com que 
emoção nós o _\'.Íamos trazendo, e ainda tem e acredito 
que o Congresso Nacional, que o Senado d-a República 
haverá de publicar, ainda ·que p6s-mortem, os resultados 
do seu trabalho, da Comissão que lutou pelos problemas 
do Nordeste; ele, com dezenas e dezenas de fitas em que, 
percorrendo o BrasH e ouvindo o homem do interior do 
Nordeste, e ouvindo centenas e centenas de cidadãos que 
clamavam pelas dificuldades e pela fórmula com que eles 
viam e assistiam· com que deveriam ser equacionados os 
problemas do Nordeste. 

Eu não sei, mas não acÍ"edito que exista um outro do
cumento em que se tenha debatido a analisado os proble
mas e o equacionamento das soluções para as questões 
do Nordeste como esse ..dos depoimentos de TeOtônio 
Vilela, onde, alêm de ouvir os parlamentares, os-gover
nadores, os intelectuais, os homens que procuram solu
cionar em cim"i aS queStões; ete foi lá embaixo. 

E aos homens que sofrem, aos homens que lutam, aos 
homens que padecem, aos homens que estão esquecidos 
e aos homens que hã dezenas de anos esperam uma so
luçã_o, ele trouxe os depoimentos da análise viva e cho
cante do problema do Nordeste. 

Não há dúvida alguma, Sr. Presidente, de que esse ho
mem dignificou -a vida pública; não hã dúvida alguma de 
que era um homem superior, que devemos olhar, mirar, 
buscar o exemplo para segui-lo, sabendo que jamais po
deremos atingir as grandezas a que ele subiu. 

Não sei, Sr. Presiaente, mas olhando pira todOS -Os Ia: 
dos, o cidadão que ê atingido pelo câncet- incUráVel - e 
ele os tinha em número de quatro;_ ou se atira ao pade
cimento próprio, ou se entrega- a aUfoflageJaÇão à espei-a 
da morte, ou procura buscar entretenimento, viver o 
tempo que lhe falta. Teotônio Vilela, nãol Ao contrário: 
atê os últimos dias de sua- vida, ele que tinha tudo para 
conviver com os seus familiares, com os seus filhos, com 
os seus netos, com a sua A lagoas que o adorava e que o 
adora até hoje, ficou até o fim, Sr. Presidente. É de se 
ver, é de se sentir, é de se recordar quando ele, pelos cor
redores do Congresso Nacional, numa cadeira de rodas, 
tinha que ir e era levado para o aeroporto numa cadeira 
de rodas, do carro atê à porta do avião, e duas pessoas o 
apoiarido, o levando no colo atê o assento, porque ele ti
nha que ir a um compromisso inadiável, para pronunciar 
uma conferência ou Para ser testemunha em algum pro
cesso que dissesse respeito a alguma pessoa que estava 
sendo injustiçada. 

Era de ver-se, Sr. Presidente, quando houve o caso no 
Pará, dos padres jesuítaS- i: -dos posseiros que lutavam 
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pela defesa dos seus interesses e, quando terminou, os 
padres e os posseiros presos, e alguns deles espancados, 
ele saiu daqui doente, do hospital veio a Brasília, de 
Bras!lia foi a Belêm do Pará, de Belém do Pará foi ao in
terior e, lá, contra toda repressão, exigiu _e iffipôs cOn
dições mais dignas àquela gente e conseguiu que eles, que 
estavam sendo processados e julgados, com um advoga
do que lhes tinha sido apresentado pelos que os estavam 
acusando e violentando, levou um advogado da O:rdem 
dos Advogados- Marcelo Cerqueira- para fazer a de
fesa dos padres e dos posseiros, ambos aprisionados. 

Os casos das pessoas que chegavam ao seu gabinete, 
desde as mais humildes às mais importantes, das pessoas 
que sentiam uma emoção fantástica ao abraçá-lá, a n-ôs 
realmente atingia profundamente, porque jâ passava da 
admiração, jã passava do carinho e atingia quase que a 
veneração pela figura de Teotônio Vilela, principalmente 
da gente simples. QUandO a ãõença-m:iis o atingia, quan
do ele lutava contra ela, quando na atrocidade da 
doença, ele tinha momentos de recuperação e_ sentia-se 
inteirô; ele dizia: 

4 'Na verdade, por onde eu vou,_ as pessoas dizem 
que estão rezando por mim, estão faZendo novena 
por mim, estão indo à missa por mim, estão indo a 
batuque por mim, estão acendendo velas por mim. 
Eu acredito que é o pensamento dessa gente, ê o 
pensamento positivo dessa gente que estã dando-me 
forças para que eu continue nessa luta." 

E nessa luta ele continuou. Uma luta-aberta, urna luta 
por uma sociedade mais justa. Porque não há dúvida que 
Teotónio Vilela, foi um homem que, com os anos e a vi
vência dos fatos, teve um fantástico amadurecimento e 
um avanço na sua colocação diante da problemática do 
mundo e da nossa sociedade. Ele avançou, buscando 
uma sociedade mais fraterna. mais huinana; ele se identi
ficou com os problemas sociais- dos mais humildes, ele $C 

identificou com uma nova-sociedade, oii.de as niudanças 
essenciais fossem feitas de forma a permitir que todos 
participem dos frutos da riqueza. 

Ele, não há dúvida nenhuma, lutou em todos os cam
pos: lutou no campo da defesa dos direitos humanos, lu
tou no campo institucional à busca do Estado de Direito, 
lutou no campo da ecoriomia, onde denunciou peta pri
meira vez ao Brasil, a questão da Trilateral, de que lã 
fora estavam agin~o e querendo determinar uma questão 
diferente para a realidade-brasileira. Mostioll, denun- _ 
ciou, leu da tribuna os documentos da Trilateral, que se 
consubstanciaram e se provou, posteriormente, a certeza 
dos argumentos de Teotônio Vilela, quando o País assi
nou o acordo com o Fundo Monetário Internacional. 
Ele lutou nos problemas dos trabalhadores brasileiros e 
nos problemas sociais da luta do p9vo brasileiro. E, o 
mais importante, o mais emoc_ionante_ê que Teotônio Vi
lela, num P_artido hete.rogêneq -:-- por que não dizer -
como ê o nosso, o PMDB, num Partido imenso como o 
nosso, e um Partido que não tem dono, que não tem che
fe, mas um Partido de uma democracia interna absoluta, 
onde o debate é franco, aberto e, às vezes, até radical, em 
torno de Teotônio Vilela sempre houve uma unanimida
de. Nos_ problemas mais difíceis da vida_partidária era a 
Teótônio Vilela a quem se recorria; era ele que ia, quem 
se oferecia para equacionar, para resolver, para buscar o 
entendimento e para buscar as fórmulas internas de so
lução para os problemas do Partido. 

Eu não sei, mas digo-lhes com profunda sinceridade: 
conheci ao longo da minha vida figuras ilustres e figuras 
veneráveis, figuras importantes que galgaram posições 
muito superiores à de Teotônio Vilela, mas eu quero crer 
que não tenha visto uma pessoa tão completa no conteú
do humano do homem, que tenha atingido tão profun
dos graus de perfeição, como Teotônio Vilela no final 
dos seus dias. Ele, boêmio na sua mocidade, dado à ale-
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gria na sua mocidade, durante longo tempo, só água mi
neral, nem cigarro. Mexia eu com ele,: "Teotônio, tu não 
beb.es, tu nà!=J_ fuma.s, tU: não és homem de farras, vives 
p~ra quê'?'' Ele olhava para mim e dizia: "I:. verdade, mas 
tu rião podes ac"reditar como iSsO me enche. Eu vivo em 
função de tentar fazer algo por este País". E essa era a 
sua angústia. 

À medida em que o tempo ia se aproximando, e à me-
dida em que suas forças iam desaparecendo, a angústia 
aumentava em cima de si, a angústia tremenda do muito 
que ele sentia que deveria e precisava ser feito, do muito 
que ele sentia que tinha condições de fazer, mas, infeliz
mente, poder fazer, não poderia. 

- Po-r isso, Sr. Presidente, essa homenagem é singela. De 
nosSa- partC_é!_a primeira vez, ao lOngo de tOda nOss-a vida 
pública, que prestamos uma homenagem deste tipo, des
te significado, mas acreditamos que ê algo de concreto, ê 
algo de objetivo que simbÕiiza apenas um gestO, o gesto 
do Senador da RepUblica, de lembrança a um nome que 
dignificou a Casa, que dignificou a cfasse política biasi
leira, que dignificou a nossa geração, que dignificOu uma 
luta, como eu nunca vi na História deste País. 

Agora, na campanha das diretas, que emocionou o 
Brasil inteiro, e todos nós temos a convicção de que não 
houve no passado da Nação um movimento tão fantásti
co como a campanha das diretas, com milhões de brasi
leiros emocionados na luta pelas di retas, que na verdade 
ê a luta por diretas, ê a luta por mudanças em todos os 
comícios, nas grandes concentrações que a OpoSição 
brasileira fez, eles encerravam exatamente com a cantora 
do Pará, Fafá de Belém, cantando o hino em homena
gem a Teotônio Vilela. O povo cantando e chorando jun
to à homenagem a Teotônio Vilela. E em todos os luga
res, por mais ilustres e importantes que fossem os orado
res, o clímax do comício, o momento mais emotivo do 
comício era exatamente este: quando se prestava o preito 
de gratidão e de saudade, e a homenagem de todo o povo 
ao grande herói da causa pela qual nós lutamos, que ê 
Teotônio Vitela. 

O Sr. Passo!J Pôrto- Permite V. Ex• um aparte~ 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 

O Sr. Pa!l!los Pôrto- Nobre Senador Pedro Simon, 
agora que tomei conhecimento de que V. Ex• encaminha 
a votação do projeto de resolução, que concede ao Ane
xo H do Senado Federal o nome de Ala Senador Teotô
nio Vilela, gostaria de consignar, neste inSta-nte,jâ o -meu 
voto favorável em homenagem não só ao menestrel das 
Alagoas, àquele político que V. Ex• tão bem destacou e 
que foi o homem dos últimos instantes da sua vida, mas, 
ao cavaleiro dos tabuleiros do Nordeste, ao lutador, ao 
amigo sincero que ele sempre foi, companheiro leal em 
todoS- Os-lnsta:ittes:- Fui seu correligionãrio quando ele era 
V ice-Governador das Alagoas, e ele, por várias vezes, es
teve em meu Estad_o, onde ele fez o curso ginaSíil.l. É a 
este homem irredento, inquieto, a este industrial de ex
cepcional qualidade de esforço, de trabalho, de perseve
rança, ao donO da Usina Seresta- pelo nome vê V. Ex• 
qual o destino desse poeta dos tabuleiros de A lagoas. ~a 
este Senador Teotônio Vilela, contemporâneo de todos 
nós, amígo de todos nós, que a Casa, nesta tarde, faz 
uma justa homenagem ao homem que foi sobretudo um 
político e um amigo de todo o povo brasileiro. É esta a 
minha solidariedade e o meu voto ao discurso de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Passos Pôrto. 

Com prazer, concedo o aparte ao meu Líder Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Pedro Si
mon, o Projeto e o discurso de V. Ex• representam tam
bêm não só o pensamento, mas sobretudo o sofrini:ento 
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fervoroso de estima, de respeito e-de crescente admiraç~o 
que toda a Bancada do PMDB, nesta Casa, tem por esse 
irrtenso brasileiro, Teotônio Vilela, que se não foi _um 
santo, transformou-se, porém, num dos maiores apósto~ 
los da liberdade, da justiça e da democracia, vivendo e 
morrendo abraçado com os seus grandes e sublimes 
ideais. 

O SR. PEDRO SIMON~- Muito qbrigadQ meu 
nobre Líder Humberto Lucena. 

Sr. Presidente, é um fim de sessão, a reunião ê singela, 
meu discurso é modesto, a homenagem é modesta. 

O Sr. Carlos Alberto - Não apoiado. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas tenho a certeza de 
que Teotônio- não era urri homem, senão isto: o homem 
simples que não buscava o aparato e que, lá em cima, 
onde estiver, haverâ de se sentir satisfeito em se ver 
lembrado numa reunião assim, síngela, por amigos sau
dosos que relembram o seu passado, e o que é importan-
te: não.esqueceram as suas aulas, as suas lições, as suas 
mensagens e entendem que, por mais dolorosa que seja a 
sua falta, por mais difícil que seja preencher o seu es
paço~é importante que suas idéi~s tenham continuidade 
e que a sua luta tenha prosseguimento. __ 

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

O SR. PEDRO SIMON -Com prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Pedro Simon, sabe 
V. Ex'- das rixas que tivemoS aqui eu e o Senador Teotô~ 
nio Vilela, mas nunca me faltou o respeito e o reconheci
mento da combatividade e do espírito profundamente 
humano e do patriotismo desse grande brasileiro a quem 
o Senado hoje homenageia, dando a uma das suas de
pendências o seu nome e, por isso mesmo, quero deixar 
aqui o preito do reconhecimento de que realmente Teo
tônio Vilela foi um exemplo de combatividade, um 
exemplo de grandeza, embora discordássemos, em ter
mos de pensamento ou de idéias_L Mas o Brasil dev_e mui
to a Teotônio Vilela. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas posso lhe dizer, 
nobre Senador, que uma das características da personali
dade de Teotônio Vilela, um dos caracteres de grandeza 
de Teotônio-·era não' guardar ressentimentos. Ele deba
tia, discutia ... 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex'- um minuto só'? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. José Uns- Em termos de idéias aqui Ventila
das." discutíamos, mas em termos de amizade pessoál, 
sabe V. Ex• ... 

O SR. PEDRO SIMON- Exatamentc. Sei, claro que 
sei. 

O Sr. José Lins- ... que o tinha, como O teilho no co
ração, com muito afeto. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas faço questão de ca
racterizar: Teotônio Vilela foi um homem combativo, foi 
um homem de lutas, foi um defensor de idéias, alguns o 
chamavam de um homem tadical, intranSigente e, em o 
sendo assim, ele tinha a parte da crítica, a parte da dis
cordância e a parte dos que :ité o aChavam um perigos 
para a hora que estávamos vivendo no seu radicalismo, 
que diziam Cles, conduzirá a quê'? Pois dessas pessoas 
que o atingiam, que o afrontavam, não é à caso do Sena
dor José Lins, por gentileza, não leve para isso, Teotônio 
jamais teve um a palavra de mágoa, uma palavra de res
sentimento, uma palavra de ofensa, pelo contrário, mui-
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tas vezes até, quer a nível de quando um artigo de im
prensa mais acre o atingia, quer quando uma declaração 
mais firme o atingia, eu o vi, muitas vezes, pegando o te
lefone e procurando falar com a pessoa para buscar o es
clarecimento, para buscar o_ entendimento e, pelo menos, 
para esclarecer a sua posição. 

Não.--cle não tinha, na sua longa trajetória, tempo 
para ressentimentos ou para mágoas. Pelo contrá~io, ele 
tinha era a perspectiva da certeza da luta e a profunda 
emoção pelo destino que lhe tinha sido reservado. Sim, 
porque na verdade ele dizia: --:-... Eu estou nessa luta, não 
sei .como ela se iniciou. Senador dit -Repúblíca, cumprin
do o meu mandato, defendendo O-Nordeste, defendendo 
as Alagoas", aos poucos foi enfrentando, foi-se identifi
cando e se transformou não num nome de Alagoas, não 
num nome do Nordeste, mas num nome do Brasil. 

Qualquer um dos senhores que apartem ao Rio Gran
de do Sul, a qualquer cidade do Rio Grande do Sul, eu
não tenho qualquer dúvida, e não que sejam hoiJ!ens de 
Oposição, podem ser homens do Governo, jovens, inte
lectuais, trabalhadores, operários, empresários, é difícil 
que exista alguém que tenha mais significativamente ca
rinho e _afeto do que tem o povo do Rio Grande, hoje, 
por Teotônio Vilela. Ele é um homem integrado ao Rio 
Grande, deVe -ter "Viiit3.do o Rio Grande, acredito eu, 
pelo menos, de cinqilenta a oitenta vezes, sei lâ. Às vezes 
ficava urila serriãnã e percorria de dez a doze municípios. 
E fazia isso Pelo Brasil afora, e se transformou realmente 
num nome nacional, e eu diria, num slmbolo nacional. E 
nesse nosso querido Brasil, onde infelizmente a História 
não tem o significado que deveria e que nós gostaríamos 
que tivesse, onde a busca do culto ao passado e aos hero
~is, àqueles que prestaram serviços à sua Pátria não é uma 
tradição nossa, pelo contrário, se olharmos para trás va
mos verificar que, ao contrário de _ouros países, é muito 
pouco o que o brasileiro faz de reverência aos grandes 
nomes da sua História, a rriim rile plirece que Teotôniõ 
Vilela reúne as condições de representar exatamente isso: 
um homem símbolo. Símbolo de alguém que viveu a sua 
época, lutou pela sua época, apaixonadamente lutou 
pela sua época e - por que não dizer'? - morreu pela 
sua causa e pelas razões pela quais lutava. 

Bela morte esta, não hã dúvida nenhuma. Dolo.rosa, 
sofrida, mas bela morte esta! Deixando mais do que um 
exemplo, um patrimônio a todos nós SenadOres, que po~ 
deremos invocar o seu nome, a favor da política e dos 
homens que efetivamente a usá.m na busca do bem co
mum. 

Era isto, Sr. Presidente, que diríamos, nesta simPlici
dade da reunião, prestando a homenagem a um grande 
nome, a um grande brasieliro, Teotónio Vilela. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - ConCedo 
a palavra ao nobre Senador Mário Maia, para discutir. 

O SR. MÃRIO MAIA (PMDB- AC. Para discutir. 
Sem reVisão dO orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado

- res: 
Não poderia eu deixar a minha palavra silenciada, 

diante da grandeza do homem a quem se presta homena~ 
gem, neste fim de tarde. 

Teotônio Vilela era horrlem de múltiplas formas no 
comportamento social, no seu relacionamen~o com as 
criaturas e na sua identidade ideária e ideológica, co'iii-os 
princípios de ht.irJ?.anidade que inspiraram, durante a sua 
existência, todo O conteúdo, todo o cerne de grandeza es~ 
piritual e espiritualista que lhe animou a vida. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste instante 
em -qUe nós, -que fiCamos neste recinto, com saudade da 
sua Pãftida, nà'? tendo oUtras palavras para 4escrever o 
roseiral em flo~ ~m que ele deverá estar, neste momento, 
em outra existência, nós tomamos emPrestadas as pata-
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vras do poeta, de outro poeta, para definir, mesmo lon
ge, a sua grandeza. 

Mais uma vez, Sr. Presidenté, busco nas alcandoradas 
palavras do condoreiro da terra de V. Ex•, Sr. Presiden~ 
te, o nosso sempre e eterno Castro Alves, para dizer que: 
"as aves n.ascem pequenas mas quando cresçem-lhes as 
penas, sabem bem alto ;oar." 

Mais que uma águia, Teotônio Vilela foi um condor 
do pensamento poHtico brasileiro dos nossos dias, por
que sem o querer, com a simplicidade do andarilho que 
não se im-portava com a poeira que se levantava pelos ca
minhos, ao som de suas sandálias, mas que olhando sem
pre para a frente, divisava aquele astro que se colocava 
m-esmo ao centro do arco-íris, da policromia de seu idea
lismo, porque marchando sempre para a frente d3.quela 
estrela circundada pelo halo policromo da decomposição 
da luz, ele sabia que nunca havia de chegar, mas nem por 
issO ~unca deixava de caminhar. 

E caminhava, Sr. Presidente, porque ele, como poeta, 
sabia que:~ "Deus semeou de afma I O universo todo, I E 
que tudo que vive, canta, ri, e chora, 'j Tudo foi feito 
com- o mesmo lodo. I E purificado com a mesma auro
ra.~· 

Oh! sagrado mistério da existência, I Só hoje te 
adivinho Ao ver que a alma tem a mesma essência, I 
Que guarde um berço, que a proteja o ninho. I Só 
hoje sei que a mesma criatura, I Desde a mais bela, 
até a mais impura, / Quer numa pomba mansa ou 
numa fera brava, I Deus sonha, Deus habita, Deus 
murmura," 

Estas também, Sr. Presidente, são palavras que tomo 
empresta~_o de outr? poe_ta da língua portuguesa, o gran
de GuCrra JUnque-iro, P-ara homenagear a grande figura 
de político, de filósofo, de homem público, de voet~ ~._se 
não de santo, ooma foi dito aqui, mas de um apóstolo, de 
um apóstolo do idealismo político, ético e deontológico 
da consciência brasileira. 

Sr. Presidente, permita-me, mais um pouco, já que o 
tempo está quase a se esgotar e tenho que encerrar as mi
nhas palavras antes que o tempo marque inexoravelmen
te_o momento regimental para que se possa aprovar esse 
projeto eternizando no concreto desta Casa o homem 
que já é eterno em nosso pensamento, o nome que já ê 
eterno em nosso pensamento e há de ser pelas gerações 
vindouras, que é o de Teotônio Vilela. 

Sr. Presidente, vou trazer aqui, também, mais um so
neto, e o tempo vai dar para nós todos, porque Deus as~ 
sim o quer e nós também. E para homenagear Teotônio 
Vilela, como diz o nobre Senador José Lins, com muita 
propriedade, o tempo é eterno, porque o seu nome já o é. 

Queria, também trazer de emprestado mais aqui um 
soneto daquele que, na semana passada, aqui seu vizinho 
das Alagoas, Já da Paraíba, foi homenageado em seu 
cen-tenário, que à sua época, também, tinha o espírito tão 
lúcido e brilhante, como a mais brilhante estrela das 
constelações que enche o chão do firmamento da nossa 

- terra~ -que é Sírio"; da Constelação do Cão Maior. 
Entã_o, Sr. Presidente, imagino o quanto Teotônio Vi~ 

lela teria para nos falar se não fosse para nós todos, in
distintamente, humanos, tão fraco o verbo para exprimir 
a grandeza do pensamento, mormente quando o pensa
mento encerra a inteligência de Teotônio Vilela. 

Então, nós oferecemos. aqui, como última homenagem 
a Teotônio Vilela, nesta tarde do Senado da República, o 
Soneto A Idéia. de Augusto dos Anjos, quando ele per
gunta: 

De onde ela vem, de que matéria bruta 
Vem essa luz que sobre as nebulosas 
Cai. como criptas miSteriosas 
Das estalactites de uma gruta? 
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Vem da psicogenética em alta luta, 
Do feixe de moléculas nervosas 
Que em desintegrações maravilhosas 
Delibera, e depois quer e executa. 

III 

Vem do encê:falo absconso- que a constringe 
Chega em segúida às cordas da laringe 
Física;- tênue, mínima e raquítica 

IV 

Quebra a força centrípeta que a amarra 
E de repente, quase morta esbarra 
no mulambo da língua paralítica. 

Infelizmente, Sr. Presidente, o nosso verbo~ fraco, e a 
língua paralífíCã, não é suficiente para traduzir tOda a fo~ 
gueira, todo o incêndio das idéias que, martirizando o 
absconso de nosso pensamento, não são capazes de tra
duzir as palavras, o que nós sentimos em determinados 
momentos. 

Assim, Sr. Presidente, a saudade eterna, de nós todos 
aqui presentes, e toda a juventude buliçosa, altaneira e 
ansiosa de nossa terra, a memória de Teotônio Vilela que 
sei, por certo, está eternizada na consciência nacional, 
porqtie prende-se o homem, morre-se, mata-se às vezes, 
mas não se encarcera o pensamento humano. E o pensa
mento de Teotônio Vilela, muitas vezes tentado ser en
carcerado, não o for;-eete flutua, neste instante, aqui nes
te plenário, nas palavras daqueles que se consideram um 
dos mais humildes de seus discípulos. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)_ 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para 
discutir o ~Projeto. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB. Pro
nuncia o segufnte _discurso. _S_em revisão _do__oxador.) -
Sr. Presidente, Srs: Senadores: - -

Sinto que três minutos- é um temPo muito exíguo pai-a 
uma análise de uma personalidade tão grande, tão 
abrangente, tão vasta quanto a de Teotônio Vilela. 

Quero me cingir, Sr. Presidente, apenas a dois aspec
tos: Teotónio Vilela ei-3. um homem profundamente 
comprometido com o bem e era, essencialmente, um ho
mem corajos_o. Estas são as duas grandes marcas que o 
homem público tem a obrigação de carregar ou de, pelo 
menos, venerar ao longo da vida. O seu comprometi
mento com o bem era uma atitude existencíalista:, era 
uma atitude filosóficã, estétiCa e ontológica, Sr. PreSi
dente. 

Teotônio Vilela envolvia-se com o ser do outro pro
fundamente e entendia que a ninguém é dado desconhe
cer o conteúdo de autoridade que existe em cada um de 
nós. 

Talvez _o resumo mais sublime do pensamento ociden
tal esteja nesta frase de Terêncio: "Nihil Humamnm me 
allennm puto,, "Nada do que é humano me há de ser eF 
tranho". E Teotônio Vilela conduzia, carregava esse sen
timento para toda a parte, posto que ele era também ubí~ 
quo e universal, e ele o praticava, Sr. Presidente, na sua 
Alagoas, entre os canaviais da sua terra, ou na selva de 
pedra de São Paulo, ou entre as montadoras de São Ber
nardo do Cam-pci. Ele a praticava nas cidades e nas ser~ 
ras, nas ruas, nos lares, nas feiras livres, e independia de 
circunstância de tempo e de lugar. Ele a praticava, tam~ 
bém, Sr. Presidente, onde quer que estivesse, na ARE
NA, no MDB, porque essa situação transcendia os limi
tes da temporalidade, transcendia os limites espaciais, 
que circunscrevem a nossa frágil condição humana. A 
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sua coragem, Sr. Presidente, ele a colocava em favor da 
luta pela paz social, paz que dependia fundamentalmente 
da justiça social, da redução dos desequilíbrios -inter

, regionais, do alivio da pobreza, da solução de todos os 
problemas que torturavam e afligiam as camadas mais 
sofridas da nossa população. Essa atitude de Teotônio 
Vilela, essa coragem de se colocar todo por -inteiro na 
luta pela paz social, nús também veneramos, no próPrio 
instante em que concedemos à sua memória uma das alas 
do Senado da República. Ernest Hemingway dizia;. "A 
coragem é a dignidade sob preSsão". Teotônio Vilela lu~ 
tau bravamente pela ani'stía, lutou tenazmente pela res~ 
tauração dos direitoS humanos, nesta terra~ A sua pala
vra conseguiu comover a Nação inteira", conseguiu co
mover este País que passou a agir em bloco e que teve 
também a participação, a aCústica, o sentimento canso~ 
nante do próprio Presidente da República, João Baptista 
de Oliveira Figueiredo. 

Sr. Presidente, por esta luta pela paz social, nós acha
mos que qualquer homenagem a Teotônio Vilela há de 
ser ainda muito pouco.- Pela paz social, devemos -dar tu
do, Sr. Presidente, pela paz social Teotónio Vilela deu a 
sua vida:_ (M_uito bemn_. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Encerra
da a discussão. 

Em votação. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
para. encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar 
a votacão. 

O SR. ITAMAR FRANCO(PMDB- MG. Para en
caminhar a votação.)- Sr. Presidente, pouca coisa a di
zer do grande Teotônio Vilela. Eu gostada de pinçar al
gumas expressões do Senador Pedro Simon, mas buscar, 
antes, a frase do meu companheiro de Estado, meu ami
go Nísio Tostes, que o chamou de andarilho da liberda
de. Quando o Senador Pedro Simon falava, Sr. Presiden
te,_ Srs. Senadores, pude ver o sentimento de Nísio Tos
tes. Meu caro Pedro Simon, vi as lágrimas de Nísio Tos
tes que significam, neste instante, as lágrimas de todos 
nós de Minas Gerai;~- Pelos caminhos que Teotônio per
correu no nosso Estado, pregando aquilo que V. Ex• dis
se: a liberdade, a defesa dos direitos humanos. E é inte
ressªnte, Senador Pedro __ Simon, que neste instante em 
que se fala de Teotónio Vilela, em que o Senado presta 
essa homenagem por seu intermédio, como é que soa fal
so a nós, ao nosso Brasil, algumas palavras nesse mo
mento institucionar 6fãsiteiro. f: que muita gente fala em 
neg_ociação, e que muita gente quer, por interesse pes~ 
soai, buscar o poder, e a presença viva de Teotónio Vile
la realmente afasta esses fantasmas que não deveriam 
mais existir na soCiedade brasileira. 

Quero também me reportar, Senador Pedro Simon, 
naquilo que, falsamente: àS vezes, se diz ãqui: que a Opo
sição brasileira se afastou e não lutoU no projeto da anis
tia. E o maior exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e 
bastaria consultar os Anais do Congresso Nacional, é. 
ver a luta de Teotônio Vilela, não apenas na Comissão 
Mista que ele presidiu, m:iS particularmente na sua fala, 
no dia em que o Congresso Nacional discutia o projeto 
da _an_istia._ Nós, Sr. Presidente, não fu.gímos cfa luta da 
anistia. Já não fugimos antes, comandados por Teotônio 
Vilela, e muito menos nos ausentamo_s do plenário do 
Congresso Nacional. Ao contrário, defendemos primei
ramente o substitutivo do nosso Partido, e, mais tarde, 
na fala de Teotónio Vilela, quando S. Ex~ expôs a sua ca~ 
minhada na luta e na defesa daqueles homens sofridos 
que estavam nos cárceres brasileiros. Nós defendíamos o 
substitutivo, não do nosso Partido, mas de_ um Deputado 
dO GoVerno, dO Deputado Djalma Marl~ho. 

Por isso, Senador Pedro Simon, qu"e a sua- fala, nesta 
tarde. me permite, nestes breves momentos que me con-
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cede o Presidente Lomanto Júnior, de recordar esse Iato, 
que nós da Oposição não fugimos à luta da anistia, no 
Coriiresso Nacional. Ao contrário, pela palavra de ho
mens como Teotónio Vileh, nós mostrávamos qual oca
minho que queríamos para a anistia --anistia -que al
guns condenavam e que condenam até hOje, esquecendo
se de que a família brasileira sempre quer a ordem pacífi
ca, mas quer a comunhão dos ideais. 

Poderia, Sr. Presidente, continuar horas e horas falan~ 
do sobre Teotónio Vilela. Mas devemos aprovar o seu 
projeto- o projeto do Senador Pedro Simon- para di
zer apenas, Srs. Senadores, que, neste morncnto grave da 
vida nacional, esta é uma ausência sentida. Mas, oxalá o 
Seu exemplo toque não apenas- a nossa mente, mas, 
sobretudo, os nossos corações, para que os nossos co
tações e as nossas me:ntes jamais se voltem contra o povo 
do BrasH. (Muito bem!) 

-O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Em vo
tação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência associa-se às justas homenagens prestadas pelo 
Sena~o à figura inesquecível de Teotônio Vilela e !Udo 
farã para que, no menor tempo possível, esta homena
gem se concretize. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 11'
Secretário. 

t lida a seguinte 

PARECER N• 167, DE 1984 

Da ComiS!Iio de Redaçio 

Redação Final do Projeto de Resoluçio n~' 1:5, de 
1984. 

-Relaior:-Senador Saldanha Derzf 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto_ de 

Resolução n~" 15, de_I984, que denomina um dos corre
dores dq "Anexo Dois" do Senado Federal, onde se si
tuam Gabinetes dos Senadores, "Ala Senador Te_otónio 
Vilela". 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1984. - Passos 
Pôrto, Presidente ...:....-Saldanha Derzi, Relator - José 
Uns. 

ANEXO AO PARECER N• 167, DE 1984 

Redaçio Final do Projeto de Resoluçio nt 15, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu1)j]JJJJJJJ, Presid~nte, nQs termos do art..52, item 30 do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Denomina "AIA Senador Teotónio Vilela" um dos 
corredores do A exo II do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l"' O corredor do Anexo II do Senado Federal 

onde· se situam os Gabinetes de n9s 1 a 48, passa a 
denamjnar-s~-.·'Ala Senador Teotônio Vilela". 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. P)lESIDENTE (Lo manto Júnior)- Achancto
se em regime de urgência a matéria cuja redação finl;ll 
acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente 
à deÜheração do Plenãrio. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo oradores, encerro a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
como se acham. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Sena
dor Henrique Santillo encaminhou à Mesa requerimento 
de informações. 

Nos tennos do inciso VI, do art. 239 do Regimento In
terno, o requerimento será examinado pela Presidência. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a sessão_ extraordinária de hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, ariteriormente convocada, a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno únic_o, do_Requ_~rimento _n9 42, de 
1984, apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães, soli
citando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei 
da Câmara n~> 44, de 1983 (n9 193(79, na Casa de ori
gem), e o Projeto de Lei do Senado nl' 149, de 1979, de 
autoriido Senador Pedro Simon, que alteram os arts. 76 
e 81 do Decreto-lei nl' 5.452, de 11' de maio de 1943 (Con
solidação das Leis do Trabalho). 

-2'---
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n~t 12, de 1983 (nl' 9/83, na Câmara dos Deputa-
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dos), que aprova o texto do Acordo Sobre Navegação 
Marítima Comercial. celebrado entre o$. Governos da 
Rep~blica Federativa do Brasil e da República Popular 
da Bulgária, assinado em Soft.a, a 19 de agosto de 1982, 

tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 147, 148 e 149, 

de 1984, da Comissões: 
-de Relações Exteriores; 
- de Transportes Comunicações e Obras Públicas; e 
- de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.) 

Ata da 60' Sessão, em 1 O de maio de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 18 HORAS E 41 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueíros -Alexandre Costa
João Castelo- Josê Sarney- Alberto Silva- Helvídio 
Nunes- Almir Pínto- José Lins- Virgílio Távora
Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral-Aderbal Ju
rema - Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme 
Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco~ Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior ~João Calmon -José 
Ignácio Ferreira- Amaral Peixoto- Itamar Franco
Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan
Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira -
Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas 
- Gastão Miiller - Roberto Campos - José Fragelli 
- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso_ Ca-
margo - Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir 
Vargas - Carlos Chiarelli - Pf:dro Simon - Octávio 
Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -A lista: de 
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob o proteção de Deus iniciamos; nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário ifâ prõceder à leitura do Expedien-

te. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. 1~>-8ecretário da Câmara dos Deputados, enca
minhaDdo à revisão do Senado autógrafo do seguinte proje
to: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 7, DE 1984 

(n9 49/84, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do Pafs em visita oficial à República Po
pular da China e ao Japão, entre os dias 18 do corren
te mês e 3 de junho próximo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Estâ o Senhor Presidente da República, João 
Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-

Presidência do Sr. Lomanto Júnior. 

se do País em visha oficial à RepúblíCa Popular dil China 
e ao Japão, entre os dias 18 do corrente mês e 3 de junho 
próximo. -- -

Art. _29 Este Decreto Legislativo entra eJil vigor na 
datã de sua publicação. 

MENSAGEM No 124, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional 

O Presidente da República Popular da China, Senhor 
Li Xiannian, e o Primeiro-Ministro do Japão, Senhor 
Yasuhiro Nakasone, convidaram-me para realizar visita 
oficial àqueles países,_oportunidade em que serão exami
nados temas de interesse bilateral, bem assim questões 
relevantes da atual conjuntura internacional. No inde
clinável dever de aceitar os nobre Convites, venlú)" SoiiCi
tar a·o CO"riireSsO Nacio"nal, em cwnprimento ao que pre
ceituam os arts. 44, item III, e 80, da Constituição, a ne
cessária autorização para ausentar-me do País entre os 

·dfas 18 de maio e 3 de junho vindouros. 
~rasíli~, _25 de abril de !98~·-- Joio Fi_guel_f!do. 

A viso dÕ Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidên
cia. da Rep!iblica. 
- N9 196/84, de lo do corre~te, encamin_hª'_f!QQ __ es~lareci~ 
mentos prestados pelo Ministério da Fazenda, em aten
ditnento ao Requerimento n9 21. de 1984, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, formulado com a 
finalidade de obter informações sobre qs montantes cre
ditados no Fundo de Participãção dos Estados e no Fun
do de Participação dos Municípios, no período de se~ 
tenlbr-o de 1983 a março de 1984. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECERER No 168, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redação do vencido para o turno suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nl' 25, de 1978 (nl' 1.626/75, na Casa de origem). 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação do vencido para o 

turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 25, de 1978 (n9 1.626/75, na C"asa de 
origem), que permite a dedução do imposto de renda de 
gastos com assistência médica, inclusive radiografias, 

exames de laboratório e cirurgias, no caso e condições 
que especifica. 

Sala' das ComiSsões, 10 de maio de 1984. - Passos 
Pôrto, Presidente- José Llns, Relator- Saldanha Der .. 
zi. 

ANEXO AO PARECER No 168, DE 1984 

R.ed8ção do vencido para o turno Suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~' 25, de 1978 (n9 1.626/75, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o Imposto de renda referente à pessoa 
tisica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' É permitido, para efeito de cálculo do im

posto de renda da pessoa física, o abatimento, da renda 
bruta, das despesas com radiografias e exames de labora
tórjo, desde que o contribuinte especifique e c9mprove 
os pagamentos realizados. 

Parágrafo úriico. O contribuinte discriminará, na de
claração de rendimentos, os valores correspondentes aos 
abatimentos autorizados neste artigo, indicando o nome, 
endereço e número da inscrição no Cadastro de Contri
buinte de quem recebeu os pagamentos. 

ArL 2~> Esta Lei_ entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECERES N~>s 169 E 170, DE 1984 
.PARECER No 169, DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9' 
69, de 1984 (n9 108/84- na origem) do Senhor Pre
sidente da RePública~ piop()ndo ao _Senado Federal 
seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a elevar em CrS 57.493.536.955,51 (clncoenta 
e sete bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e clncoenta e 
cinco cruzeiros e cincoenta e um centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
O Senhor Presidente da Repúbli~a encaminha a exame 

do Senado Federal (art. 42, item IV, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, autorizado a elevar em Cri 
57.493.536.955,51 (cincoenta e sete bilhões, quatrocentos 
e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, 

• 
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novecentos e cincoenta e cinco cruzeiros e cincoenta e 
um centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa registrar uma emissão de 
8.198.149 Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Esta-

Prazo Juros 

Taxa Periodicidade 
de pagamento 

5 anos 9%a.a semestral 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I! 

do do Rio Grande do Sul (ORTERS) equivalente a Cr$ 
57.493.536.955,51, considerado o valor nominal do título 
d_e CrS 7.012,99, vigente Cm dezembro de 1983. 

- b) Características dos títulos: 

Correçio Numeraçio dos 
Monetúia Modalidade Certificados 

(1) (2) 

mensal p A partir de 
001 

(l)=idêntica às das Obrigações do Tesouro Nacional- Tipo Reajustável (ORTN); 
(2)~ ·P~ .•• portador. 

c) Cronograma de emissies e vencimentos: 

Emissões 

MAR/84 
JUN/84 
JUN/84 
SET/84 
OUT/84 
OUT/84 
NOVj84 

Total 

Vencimentos 

JAN/89 
JUN/89 
MAI/89 
MA1/89 
MAI/89 
JAN/89 
JAN/89 

Quantidades 

l.840.ü72 (§) 
686.508 
985.061 (§) 

2.400.000 (§) 
614.939 (§) 

1.185.061 (§) 
486.508~\§) 

8.198.149 

3.- segundo o parecer apresentado pelo órgão técni
co, a operação de crédito sob exame é viáve!_econ~!Ilica e 
financeiramente. - -

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen-
tos principiis: _ 

a) Lei n~' 6.465, de 15-12-72 e Decreto n~> 31.336, 18~ 
ll-83, autorizadores da operação; 

b) Exposição de Motivos (Em n~> 40/84) do seJihÕr 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~> Senhor Presi
dente da Repúbfica, comunicando que o Conselho Mo.
netá~io N acionãJ, ao apreciar a proposta, manifestou-Se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 3'» 
das Resolução n"' 62, de 1975, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento de Operações com Títulos e Valor.es MobjJiários 
- favorável. 

S. Considerado todo -o i::ndividamento da- referida 
entidade (intra + extralimite + operação sob exame) 
verifica-se que sei-la ultrapassado-o t-Cto qUC 11ie foi fixa
do pelo item III do art. 2'~ da Resolução n'~62, de 1975. 

6. --Se8und0 CoilC!u.SãO-do Di::partamento da Dívida 
Pública, a assunçãO do compromisso sob exame não de
verá acarretar maiores pressões na execur;;ão orçamen
tária dos próxiinos exercícios. 

7. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposições do Regimento Interno, conclufmos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma do seguint~: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grude do 
Sul a elevar em CrS 57.493.536.955,51 (clncoenta e 
sete bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e cincoenta e 
cinco cruzeiros e clncoenta e um centavos) o montante 
de sua dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'~ ~o -Gõverno do Estado do Rio-Gi-8.nde do 

Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 

estabelecido no item III do artigo 29 da Resolução n9 62. 
de 28~10-75, modificada pela de n'~ 93, de 11-I0-76, am
bas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 8.198.149 Obrigações Reajustáveis do 
TesQuro do Estado do Rio Grande do Sul (ORTERS), 
equivalente a CrS 57.493.536.955,51 (cincfilfmta -e sete bi
lhões, quatrocentos e noventa e três milhões, quinhentos 
e trinta e seis mil, novecentos e cinqUenta e cinco cruzei
ros_e cinqüenta e um centavos), considerado o valqr no-

- minai do título de Cr$ 7.012,99, vigente em dezeinbro de 
1983, destinado ao giro de parte da sua dívida interna in
tralimite mobiliária vencível no exercício de 1984. obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no respectivo_ processo. 

Art. 211 Esta ·resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1984. - Roberto 
Campos, Presidente - Octávio Cardoso, Relator - Al
bano Franco-José Fragelll- Cid Sampaio - Ltliz Ca
valcante. 

PARECER N• 170, DE 1984 

Da_ ÇQmls!li.o de Constftuiçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Resoluçio n'~ 18, de 1984~ da Comlssio de 
Economia, que "autoriza o Govemo do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 
57.493.536.955,51 ( clnqüenta e sete bilhões, quatr~ 
centos e noventa e três mUbões, quinhentos e trinta e 
seis mil, novecentos e cinqUenta e cinco cruzeiros e 
cinqüenta e um centavos) o montan_te de sua divida 
consolld8dã.IDtema''. 

Relator: Senador Carlos Chiarem. 

. Nos termos do indso VI do art. 42 da Constituição 
Federal, encaminha o Senhor Presidente da República a 
Mensagem em epfgrare, para ser apreciada por esta Casa 
Legislativa, propondo que o Governo do Estado do Rio 
Gmde do Sul seja autorizado a elevar ern Cr$ 

.57.493.536.955,51 (cinqUenta e sete bilhões, quatrocen
tos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e seis 
mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e cinqUenta 
e um centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna, com o objetivo de poder registrar emissão no valor 
de 8.198.149 Obrigações Reajustáveis do Tesouro doEs
tado do Rio Grande do Sul, equivaterlte ao montante em 
cruzeiros já referido, ou· seja, Cr$ 57.493.536.955,51, ten
do em vista o valor nominal de cada título fixado em Cr$ 
7.012,99, em dezembro· de 1983. 

Os títulos têm o prazo de 5 anos, com taxas de juros de 
9% ao ano, com correção monetária mensal e periodici
dade_de pagamento semestral, sendo que a correção mo
ileiáiia e a modalidade são idênticas às daS Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

Maio de 1984 

As emissões serão efetuadas em parcelas mensais, to
das elaS com vencimentos previstos para o respectivo 
mês do ano de 1989. 

Os pareceres técnicos constantes dos autos dão conta 
de que a operação de crédito sob exame é perfeitamente 
viável, seja económica, seja finanCeiramente, c;ibendo 
acres-centar que o Processo vem instruído com a Lei nl' 
6.465, de 15 de dezembro de 1972 e o DeCreton'~3I.336, 
de 18 de novembro de_1983, Exposição de Motivos do 
Ministro da Fazenda ao Senhor Presidente da Repúbli
ca.,_comunicando o parecer favorável do Banco Central 
do BrasiL 

Em face desses elementos técnicos a douta Comissão 
de. Economia deste Senado Federal achou por bem aco
lher e aprovar a Mensagem Presidencial, consoante o 
Projeto de Resolução que apresenta e que foi devida
mente aprovado. 

De nossa parte, entendemos que a matéria está posta 
segundo os cânones estabelecidos pela Constituição Fe
deral, não havendo, a esse respeito nenhuma eiva de in
constitucionalidade. 

Por outro lado, verifica-se que foram a respeito aten
didas todas as exigências da legislação ordinária, sendo 
de salientar-se que, segundo a conclusão do Departa
mento da Dívida Pública, o compromisso a ser assumido 
não deverá acarretar pressões de vulto na execução orça-
mentária dos exerc1cios próximos vindouros. -

Diante do exposto e, tendo em vista que foram atendi
das tod~s as normas legais e regimentais vigentes, con
cluímos pela aprovação da Mensagem, como proposta e 
nos termos do Projeto de Resolução apresentado pela 
douta Comi::~são de Economia deste Senado Federal. 

Sala das--Comissões, 9 de maio de 1984.- Murilo Ba
daró, Presidente- Carlos C1darelll, Relator- Helvfdio 
Nunes - Martins Filho - Marcondes Gadelha - Héllo 
Guefros - Aderbal Jurema --Passos Pôrto - Octávio 
Cardoso - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Do Expe
diente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo nl' 7, 
de 1984, que de acordo com os arts. 100, inciso I, item 
18, e 111, inciso I, alínea g, do Regimento Interno, este 
projeto será remetido às Comissões de ConstitUição e 
Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser submetido 
à deliberação do Plenário após a Orderri do Dia, eiit vir
tude do que se acha previsto na aHne~ "a" do inciso II do 
art. 388 da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
42, de 1984, apresentado pelo Senador Jutahy Ma
galhães, solicitando tenham tramitação em conjun
to o Projeto de Lei da Câmara nl' 44, de 1983 (n' 
193/79, na Casa de origem), e o Projeto de Lei do 
Senado n'~ 149, de 1979, de autoria do Senador Pe
dro Simon, que altera os arts. 76 e 81 do Decreto--lei 
nl' 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Em yotação o requerimento. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra 
pa-ra encaminhar a votação. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto júnior)- Para enca~ 
minhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - (PMDB- RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-
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dente, estou totalmente de acordo com. a apresentada 
proposta de anexação dos dois projetas. Um da Câmara 
dos Deputados, o de n' 44, de 1983, e outro de min_ha au
toria, de 1979. 

Foi esse, talvez, Sr. Presidente, o primeiro projeto de 
lei que apresentei nesta Casa, quando aqui cheguei como 
Senador. Visa a dar uma o ova regulamentação ao salário 
mhiimo e-rila]orjuS:tiçâ na identificação do salário míni
mo com a ConStituição brasileira. Hoje recebo e vou_vo
tar favoravelmente a sua anexação a um projeto de 1983, 
que entra em discussão nesta Casa. 

Sr. Presidente, repare que, de 1979 a 1983, esse-projeto 
não conseguiu vir a Plenário para votação. E hoje, ele 
chega aqui, sem parecer e sem nada, para ser anexado a 
outro processo. 

Quando se fala tanto, Sr. Presidente, nas prerrogatiVas 
do Coagresso Nacional, fico a perguntar se essa: é a for
ma de dar atendimenta_a um projeto qUe_ pode até estãr 
equivocado na minha opinião ele é justo ç certo, mas pO
deria ser aperfeiçoado. Parece-me que dormirem os pro
jetas nas Comissões é algo Que não se coaduna com a 
responsabilidade do Congresso Nacional. 

Aceito, Sr. Presidente, e voto favOrável à anexação do 
meU projeto de lei, de 1979, ao projeto de lei orlundo da 
Câmara dos Deputados, de 1983. Espero que ele tenha, a 
partir de agora, melhor sorte. _ 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) 
Os Srs._ Senadores qu'e estiverem de acordo queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AprovadQ.~ 

A Presidência fará Cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 2: _ 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decre
to Legislativo n~' 12, de 1983 (N~' 9/83, na Cãmai-a
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Navegação Marítima Comercial, celebrado 
entre os Govern-oS da República Federativa do Bra
sil e da República Popular da Bulgária, assinado em 
Sóofia, a 19 de agosto de_l982, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 147, 148 
e 149, de 198-4. das ComisSões.: 

De Relações Exteriores; 
De Tran!portes Comunicações e Obras Pública!; e 
de Economia. 

Em discussão _o projeto. (Pausa.)_ __ 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam -perritiileÇain senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Riditção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Ni' 12, DE 1983 

(N' 9/83, na Câmara dos Deputados)_ 

Aprova o texto do Acordo !Klbre Navegaçio Marí
tima Comercial, celebrado entre OSI Governos da Re
pública Federath·a do Brasil e da República Popular 
da Bulgmia, assinado em Sófia, a 19 de agosto de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Na
vegação Marítima Comercial, celebrado entre_os Gover
nos da República Federativa do Brasil e da República 
Popular da Bulgária, etn-Sóiia~19 de-agosto de 1982. 

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Esgotada 
a matéria conStante da Ordem do Dia. 

Passa-l!e à apreciação do Projeto de Decreto Legislati
vo ni' 7, de 1984,\ido no Expediente que, nos termos regi
me~tais, deve s_er discutido e votado nesta oportunidade. 

Discus~ão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n' 7, de 1984, que autoriza o Senhor 
Presidente da República a se ausentar do País em vi
sita oticial à República Popular da China e ao Ja
pão, entre os dias 18 do corrente e 3 de junho próxi
mo. 

Dependendo dos pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Relações Exteriores. 

Cóncedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marcondes 
Gadelha, para proferir o parecer da Comissão de Consti
tuição e-Justiça, 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSi
dente, Srs. Senadores: 

O projeto sOb exame tem por objetivo autorizar o Ex
cel~ntís$imo S~nbor Presidente da República a ausentar
se do País, nO perfodo-de 18 de maio a 3-dejunhÕ vin
dol!fo, em vii_tu_de de viagem à República Popular da 
China e ao Japão, a convite dos governos daqueles pai-
ses. 

A- matéria e5tá distribuída em dois artigos, versando, 
primeiro, explicitamente sobre o conteúdo da autori
zação, ln verbis: 

Ari. }I' Está o Senhor Presidente da República, 
João Baptista de Oliveira FigUeiredo, ~utorizado a 
ausentar-se do País em visita oficial à República Po
pular da China e ao Japão, entre os _dias 18 do cor
r-ente e 3 de junho próximo. 

O art. 211 dispõe scibre a data de vigência depois da 
publicação. - - ---

Sr. Presidente, não há o que questionar quanto à cons
titucionalidade da matéria, vez que, lerido origem na 
Mensagem nl' 124, do Poder Executivo, está amparada 
no art. 44, item 3, e art. 80 da Constituição Federal. Da 
mesma forma, nada a objetar Ctuanto ao aspecto d3 juri
diddade e técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, Sr. Presidente, essa viagem fala por 
si mesma. O Brã.sil, por seu representante maior, trava 
cantata com uma civilização milenar e, sobretudo, busca 
o mercado chinês, um dos mais requestados hoje pelas 
nações do mundo inteiro. Busca, também, uma abertura 
no campo do fornecimento de tecnologia que nos pode 
ser propiciado pelo Japão. 

Esta é uma nação em via de desenvolvimento, com 
problemas serifs-simOs em sua balança de pagamentOs e 
em suas relações econômicas com o exterior. A viagem 
do Execlentíssitrios Senhor Pri:sidente da República 
reveste-se, assim, de uma importância extraordinária 
para ó eqUilíbrio das nossas contas, para a retomada do 
crescimento e, sobretudo, para a solução de um proble
ma grà\ifSsimo-;-·que é_ a nossa carência de tecenologia. 

Não há, portanto, qualquer objeção à matéria em tra
mitação. Pelo exposto, o nosso parecer é pela aprovação. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto.Júnior)- Concedo 
a pãlavr"a ão Ttobre Senãdor Pedro Silnon, soliciúmdo a 
S. Ex• qu-e profira o parecer da ComiSsão- d.e Relações 
Exteiiores. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-- RS. Pa:ra proferii-
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Seriadores: 

Atendendõ a preCeito c_onstituciOnai; O Senhcir Prest.: 
dente da República solicita; noS tei"irios do art. 44, inciso 
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li I, e do art. 80, autorização para ausentar-se do País, 
entre os dias 18 de maio e 3 de junho. 

Sua Excelência o Senhor Presidente: aceitou os convi
tes que lhe fizeram o Presidente da República Popular da 
China e o Primeiro-Ministro do Japão, para visitar ofi
cialmente aqueles países'. Houve por benl aceitá-los com 
o objetivo de examinar temas de interesse bilateral, bem 
assim questões relevantes da atual conjuntura interna
cional. 

Nos termos regimentais, que regula a competência 
desta Casa, nada encontramos que possa ser oposto à 
proposição ora sob nosso exame. 

Na realidade, Sr. Presidente, vai o Presidente daRe
pública atendendo a convites oficiais, para examinar te
maS de interesse bilateral e questões relevantes da atual 
conjuntura internacional. 

Considero positiva a viagem ao Japão, em busca da 
moderna e fantástica tecnológia daquele pafs, e à China, 
em busca de novos mercados e de nOvas oportunidades. 

Desejo que Sua Ex_celência faça boa viagem e traga 
bom proveito. Tenho fé, tenho esperança e tenho certeza 
de que Sua Excelência irá, farâ bons cantatas, bons en
tendimentos, e de lá regressará para o convívio fraterno 
da Nação. 

Sr. Presidente, faz vinte anos que um antecessor do 
Presidente Fígueiredo, exatamente o ex-Presidente João 
Goulart, ainda como Vice-Presidente, fez uma viagem 
semelhante, de aproximação, do Brasil à República chi
nesa. Quem assiste ao_ documentário que está sendo exi
bido em todos os cinemas do Brasil vê exatamente a via~ 
gem de Joã9_ Go~lart e o discurso que ele fez perante as 
autOridades chine"sa:s, cUjo sentido da sua viagem- era 
exatamente este: da busca de intercâmbio e de entrelaça
mento entre a China e a América do S_~.d. 

Não foi feliz S. Ex• naqUela oportunidade, porque, ao 
regressar ao Brasil, quando da_ renúncia do Presidente 
Jânio Quadros, uma Junta Militar tentou impedir sua 
posse, senclã, por isso, necessãriO fazer o movimento da 
legalidade, para que João Goulart assumisse a PreSidên
cia da República. 

Tenho certeza de que aqueles tempos passaram, e que, 
vinte anos depois, o mundo estreitou-se, e hoje se enten
de e se compreende que, apesar das diferenças ideológi
cas que separam os países, eles tenham de bus-car a apro
ximação, de buscar o entendimento, de buscar o diálogo, 
de buscar os pontos de convergência, ao invés dos pon
tos d-e anta"gcinisróo. 

Por isso, com o maior respeito, vejo a viagem de Sua 
Excefência o Presidente, quer ao Japão, quer à China, e 
acho que Sua Excelência irã e voltará com a mesma ideo
logia e com os mesmos propósitos. Queira Deus, traga, 
de um e de outro paíS, algo de concreto e de positivo 
para nossa sociedade brasileira. 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -_Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, procedeNe-á à 
sua apreciação. 

Em ~iscussão o projeto. 

O Sr. Itamar Franço- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ....;. Concedo 
a pa-lav-ra aO riobre-Senador Itamar Franco, p3.ra discutíf 
o projetO: -- · 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis· 
cutir, prOnuncia 6 Seguinte discurso, sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Creio que võu ser, mais uma vez, cansativo, e mais 
uma vez Vou -·-me-· recOrdar do Senador Nilo Coelho, 
quando apresentei ão Senado da República um projeto 
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de lei, tentando regulamentar a ausência do Senhor Pre-
sidente da República e do Senhor V ice-Presidente daRe-
pública. 

Possivelmente, Sr. Presidente após a discussão tomarei 
uma decisão relãtivamente a esta votação. Porque não ê 
possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores que todas as ve
zes- e não têm sido poucas- em que Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República viaja e pede autorização 
ao Congresso-NaCional, se bem que, através agora da 
sua emenda se ela for aprovada, ele só terâ de fazer após 
15 dias de ausência. -

Tenho de lembrar ao Senado da República, tenho de 
lembrar aos meus nobres pares o seguinte projeto de lei, 
apresentado em II de julho de 1980. Eu não diria que é 
uma desconsideração com o _Senador que representa Mi
nas Gerais, mas insiStenteniente tenho solicitado à Mesa 
Diretora a aprOvação ou não desse projeto em Plenário. 
É preciso que os Srs. Senadores, se nãO concordarem, re
jeitem o projeto. ·o qUe hão é cfrvefé peiffiã.necer aSSini, 
e eu poderia usar as formas regimentais, e tenho solicita
do isso, mas é preciso que o projeto venha à discussÃo. 

Por isso, Sr. Presidente, iniciei minha fala recordando 
o Senador Nilo Coelho, que aprovou e- aprovava esse 
projeto de lei. 

Sr. Presidente, há poucos dias, Sua Excelência o -se
nhor Presidente da República se ausentou do País. E o 
que peço no art. 39? 

"Quando âO retcii-iio ao -'feiiltéifiO Nacional, a 
autoridade que se tenha ausentado submeterá ao 
Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, relatóriO 
circunstanciado sobre a viagem, contendo resUlta-
dos e entendimentos rilantidõs; .. ~" -

Alguém aqui sabe qual for o entendimentO Inã:ntido 
oficialmente? Sabe-Se apenas.atrãvés da InipreiiSa. 

•• ... conta dos tratados, ajustes, convênios, pfoto
colos -ou outros instrumentos firmados em nome do 
País." 

Sr. Presidente, foi firrÍmdo algum protocolo, algum 
ajuste, algum tratado? Nós do Congresso Nacional até 
agora, não sabemos. E será que se está pedindo aqui um 
exagero? Será que o Coõgresso Nacional não tem o direi
to de saber? Há pouco ouvimos o parecer do Senador Pe
dro Simon, em nome da Comissão dei Relações Exterio
res, não só recordando as viagens do ex-Presidente João 
Goulart, sobretudo mostrando que, no âmbito regimen
tal, hoje, .nada existe que a Comissão não pudesse dar 
seu parecer favoráveL A verdade, Senador Pedro Simon, 
é que há um projeto tramitando nesta Casa, desde 1980. 
b preciso, Sr. Presidente, que o Senado da República se 
manifeste sobre esse projeto. 

O Sr. Aloyslo Chaves - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO ':"':'""" Pois nãõ, Senador-. 

O Sr. Aloysio Chaves- Quero dizer que estou inteira
mente de acordo em que o projeto de V. Ex" deva ter 
uma tramitação nonnal como todos os demais projetas. 
Sou testemunho, como toda a Casa, das reclamacões rei
teradas que V. Ex• tem feito a esse respeitO.~ óbvio que· 
isto é mais um problema, mais de apreciação no âmbito 
das Comissões, Quero dizer a V. Ex•, Setlador ItaCnar 
Franco, _que vou - e é a primeira vez que faço esta de
claração ao Senado - avocar este assunto, na medida 
em que depender ·da Liderança do PDS, para que o pro
jeto de V. Ex•seja submetido à Casa. Acho que a rnatéria 
é relevante e deve ser examinada e decidida pelo Senado 
Federal. Então, dou a V. Ex•esta informação, ao mesmo 
tempo em que adianto esta minha decisão de avocar. V. 
Ex• sabe que, muitas vezes, um processo desse está retido 
nas mãos de um relator, e nós, normalmente, não temos 
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nenhuma intervenção rilais direta. para cobrar prazos re
gimentais. ~ norma da Casa. No caso, acho que há o 
consenso no seio do Senado de que realmente o projeto 
deve vir à preciação do Plenário. -

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço. A inter
venção de V. Ex• vai permitir, dorãvante, que eu nãO 
canse mais o Senado nas reclamações que-acho justas. 
Quero esclarecer a V. Ex'- da lealdade que tenho, porque 
neste momento vou permitir verificação de quorum, na 
expectativa de que ... -

O Sr. Aloyslo Chaves- ~Fora do microfone.) V. Ex• 
sabe que essa é uma viagem a ser feita dentro de poucos 
dias, e portanto urgente. Na base do compromisso- V. 
Ex• é um homem de espírito e acostumado às dlcisões do 
s-eu Partido- tenho certeza de que V. Ex~ vai colaborar. 
Com as explicações que estou dando agora a V. Ex•, in
clusive desse entendimento, e o compromisso de que a 
Lid~rança do PDS, na parte que lhe compete, a vaca este 
assunto para trazer a matéria à deliberação do Senado, 
nada deve impedir que cumpramos o nosso acordo de 
Partidos feito com o PDS e com o PMDB nesta Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Aloysio Chaves, 
eu-já diSse que vou pedir verifiCação de quorum e, duran
te a suspenção do meu p~dido, se não houver quorum, 
poderemos manter os entendimentos necessários para es
tabelecer esse quorum. 

O Sr. Aloyslo Chaves- Peço a V. Ex• que pondere, 
nobre Senador Itamar Franco, porque esse foi Um enten
dimento formal feito com a Liderança do Partido de V. 
Ex•. A parte que coube ao PDS, ele cumpriu. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Aloysio Cha
ves, não é a primeira vez que tinha solicitado e inssistido 
nisso. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• sabe, inclu~ive, que a_s
sina-mos, subscrevemos, e aqui se manifestou a Lide
rança do PDS na justa homenagem que foi tributada à 
memória do Senador Teotônio Vilela, que V, Ex• reve-
renciOU nesta Casa. - ~ · · 

O SR. ITAMAR FRANCO - Acho que o acordo 
para a homenagem ao Senador Teotônio VeleJa foi dife
rent~. 

O S..; Aloisio aaaves - Acho que poderíamos cum
prir o acordo, Faço um apelo a V. Ex• nesse sentido, um 
apelo não só do Líder mas também de seu amigo, para 
que cumpramos o acordo sem embargo das providências 
que acabo de anunciar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- QuerO dei;.;;ar claro a V. 
Ex•, nobre Uder, que ninguém é contra a viajem do Se
nhor Presidente da República, em absoluto. 

O Sr. Aloysio Çhaves- Sei diSso mas· V. Ex• hâ dC 
convir que é uma viagem da maior relevância. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O que é preciso é o 
Congresso Nacional tomar conhecimento do porquê da 
ausência- do Senhor Presidente da República, pois ela 
tem significado político, e esse significado precisa ser 
transinitido. InclusiVe, Senador_ A1oysi9 Chaves, o Mi
nistério d3.S RelaÇões Extúiofes ·as vezes 'íllventa o que 
ele chama de ~cardo quatro, que nem mais precisa vir ao 
CongresSo-Nacional. Eu já Citei aqui nesta- Casa al-guns 
exemplos que se passaram com relação à viajem do se
~hor Presidente da República à Argentina, quando fo
ram assinados protocolos em relação ao campo nuclear. 
É_ incrível, Sr. Presidente! Nós temos, sim, de manter a 
politica externa isenta do problema partidário. Estamos 
de acordo, e não faço isso como Teclamação: porque en-
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tendo que a Oposiçi'l.o brasileira jamais faria isso a n3:o 
ser se realmente voltasse o estado demo_crático neste 
País, com-o era no passado. Querem, por exemplo, que 
aqui nãci critiquemos, às v~es.- a política exteina brasi
leira, mas na hora dos convites oficiais; só o Partido do 
GoverQO._ É só o Partidp do Governo que viajã oficial

-mente junto ao Senhor Presidente da República, como se 
neste momento não houvesse divisão da política externa. 

Nós não queremos viajar com o Senhor Presidente da 
República, Senador Aloysio Chaves. Em absoluto, não 
queremos viajar. 

O Sr. Aloyslo Chaves- Nobre Senador Itamar Fran
co V. Ex~ conhece a minha opinião, Se depender de uma 
decisão do PDS, essa é uma norma que para mim não 
prevalecerâ. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas não nos cobrem, 
neste momento, atitudes q'ue possam interferir na viagem 
do Senhor Presidente da República. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMA~ FRANCO -Antes de relembrar o 
que diz o meu projeto, vou ouvir V. Ex•, nobre Senador 
Pedro.Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Trata-se de um projeto da 
maíor importância, trata-se de um projeto do maior sig
nifiCaáo. E qualcjUer país democrata, onde o Congresso 
realmente t~nha uma posição afirmativa, isso Cxiste. Se o 
Presidente sai; é importante a saída do J:'residente, é real
mente significativa. Sou daqueles que me coloco ao lado 
da valoração da uma viagem do Presidente, ainda· que 
não tivesse signifiCado maior, só o entrelaçamento de in
lê:rC"ãrribio, só a aproximação de dois países é algo que 
tem significadQ muito profundo. Agora, que o Congres
so tenha conhecimento do que foi abordado, do que foi 
discutido, do que foi debatido, dos acordos que tenham 
sido feitos, me parece que é o óbvio, me parece que é o 
mínimo a ser feitO. Mas "quero me prerider a um aspetto 
importante. V. Ex• entrou com esse projeto em 1980. 
Não tem porque se queixar, pois eu estava discutindo, 
agora, um de 1979. O meu de 1979, que não tem parecer 
de nenhuma Comissão, agora está sendo anexado a um 
qtie VeiO da C_âmara. V. Ex• tem razão, e repare que pre
cisa haver uma situação como esta, para o ilustre Líder 
do Governo dizer que dá garantia de que seu projeto 
passará. 

O Sr. Aloysio Chaves- Eu disse que envidarei todos 
os esforços, como pediu ao nobre Senador Itamar Fran
co, para o projeto vir a Plenário. V. Ex•sabe que eu tam
bém_ tenho projeto de 1979. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, vamos traduzir 
para o bom português. O q'ue V. Ex• disse é o que disse, 
mas o que traduz o que-v. Ex• disse é que, a partir deen~ 
tão, os Deputados do PDS que estão com parecer enga
vetado durante anos vão receber uma comunicação de V. 
Ex• para desengavetá-lo. 

O Sr. Aloyslo Chaves - Como temos os nossos nas 
Comissões, com relatores do Partido de V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon- Não sei. Eu posso lhe garantir, e 
falo ~m Íneu nome: ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Eu tenho uma relação enor
me._ 

O _Sr. Pedro Simon - No meu gabinete, não fica mais 
de 10 dias um· projcito para eu não dar parecer, seja de 
quem for o projeto, e seja o meu parecer contra ou a fa~ 
vor. Agora, um projeto dessa importância, de 1980, e até 
agora não deCidir? Se quer rejeitar, que rejeite. Se qUer 
aprovar.já se sabe que o Presidente da República veta e 
está vetado. Porque na História deste País não se sabe, 
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de 64 para cá, com 2/3 e votação secreta de votos favorá
veis à rejeição, de um veto que tenha caído. Mas nã"o de
cidir! 

Não há lógica, não h ii conipreensão, rlão háJustific3.ti-- · 
va, não há nada. Ainda se poderia imaginar um boicote 
ao projeto do Senador Itamar Franco, porque se ele for 
aprovado, estã aprovado mas o Presidente ainda tem di
reito ao Veto. E uma desconsideração. Não a V. Ex•, mas 
à atividade parlamentar. Nós não temos autoridade de 
estarmos discutindo prerrogativas do Congresso; não ié
mos autoridades de estarmos discutindo aquilo que falta 
a esta Casa, que não legisla e não fiscaliza. E. uma Casa 
.. de faz de conta", nós estamos aqui "fazendo de conta" 
- pelo menos votar o projeto é o mínimo qtrC a gente 
tem direito de exigir. Um levantamento feito mostrou 
que no ano passado não foram rilais do qrie o"ito j:l.t'ojetos 
votados pelo Congresso, que foram à sanção do Presi
dente. Os oito foram vetados pelo PreSidente, no ano 
passado. De toda a luta de projetas que tramitavam nes
ta Casa, oitO de-autOria de Deputados e Senadores foram 
aprovados. OitO foram vetados. Quando vejo aqUi a· Se
nador Marcondes Gadelha pedindo para assinar a emen
da constitucional de sua autoria, quando vejo os Senado
res numa paixão e os Deputados numa loucura, colhen
do assinaturas pelos corredores do Congresso, numa si
tuação ridícula de parlamentares colocando coisas. Esta
mos vendo o Governo- Legislar, por decreto, m~térli 
constitucional. O Presidtnte _da República revogou a 
Constituição por decreto. A Constitucional diz: 

"Compete ao Gove!lladOr, ouvido o Presidente 
da República, nomear os Prefeitos das ãieaS de Se
gurança ... '' 

Como foram eleitos dez gOvernadores de Oposição, o 
Presidente da República, por decreto diz: 

"Enquanto ele não aceitar o nome do Governa
dor, é indicado o Prefeito por tempoi-e •.. " 

O Presidente da República revoga a Constituição por 
decreto e estou vendo Senador e Deputado querendo b~ 
tar na Constituição o -que devia estã:r em- decreto. E 
quando se diz: colocar na Constituição? E. uma chance', 
pode ser que passe! Porque a Constituição, pelo menot 
se conseguiu os 2/3 tudo bem! Vem o projeto de lei, o 
Presidente veta e estã resolvido, não há chance nenhuma. 
É dolorosa a situação em que nos encontramos. ~dolo
roso, de um lado ver o esvaziamento de nossas atri
buições, mas nego a autoridade para lutarmos pelas cha
madas prerrogativas do Congresso, enquanto não exer
cemos as mínimas que já temos. E entre as míriimas, 
mínimas, que temos, está-O Proje"tô de Y. Ex• o qual, de
pois de quatro anos, talvez, agora,- e V. Ex• é unl feli
zardo da sorte, porque teve o nada obsta do Lfder do 
Governo- consiga que ele brevemente venha à votação. 
Claro que o veto virá depois. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- (Faz- soar 
a campainha.) -

O Sr. Aloysio Chaves- Senador Itamar Franco, com 
relação ao nihll obstat, que S. Ex• o Senador Pedro Si~ 
mon fala, eu nunca impedi por inichltíva direta ou indi
reta da Liderança, nunca foi colocado o menor obstãcu
lo à tramitação desse projeto. Se ele ainda está retardado 
em alguma comissão, nem sei quem o relata, isto nada 
tem a ver com Liderança do PDS. A posição da Lide
rança do PDS neste momento é a que acabei de declinar 
a V. Ex.:• Reconheço, esperei que a pfovidência fosse to
mada, não competia a mim mas à Mesa, que já poderia 
tê-lo feito na fonna do Regimento, V. Ex" sabe, incluín
do na Ordem do Dia, já p0d6i1a tê-lo feito. Como não 
fez, o que declarei apenas é que envidaria todos os es
forços ao meu alcance, para colaborar com V. Ex.:J nessa 
solução, e reiterO esse pronunciamento. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniorj- Nobre Se
nador Itamar Franco, o tempo de V. Ex• está esgotado. 
Peço a colaboração de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou ser 
obediente a V. Excelência e 3o Regimento. 

Eu nada teria a acrescentar ou a reSponder ao aparte 
do eminente Senador Pedro Simon. S. Ex• diz apenas 
que sou um felizardo. Sou felizardo, Senador Pedro Si
mon, porque não há número para que votemos, porque 
senão o projeto continUaria. 

Acredito no que disse o Líder do Governo, Confio na 
sua palavra ... 

O Sr. Pedro Simon - Eu também. 

O SR. ITAMAR FRANCO-;;, de Senador e sobfe
tu_do de cavalheiro para com um representante da Opo
sição. 

O Sr. Pedro Simon- Eu também. 

O SR.ITAMA~ FRANCO:-: Senador Pedro Simon, 
veja que é preciso, e eu vou insistir. Que me desculpe o 
Líder do Governo. Na primeira manifestação, possivt:l
mente, não haverá quorum. Quero mais uma vez, e de
pois, é poSsível, conversando com O nobre Líder, carac
tarizar que mais uma vez o Senhor Presidente da Re
pública vai deixar o País p"elo voto da Oposição brasilei
ra, porque só com votos da Bancada do Governo, neste 
momento, talyez Sua Excelência, pelo menos hoje, não 
teria a d~vida licença. 

Espero, Sr. Presidente, que esse projeto, não por ser de 
minha autória, que permite ao Congresso um avanço 
mu.ito grande no relacionamento externo, possa ser exa
minado pelo -Pleriârio, para sua aprovação ou para sua 
rejei_ção. O que não é possível é ele continuar dOrmindO 
na gaveta de qualquer Comissão, na expectativa de que 
sempre possamos ameaçar, aqui~ a viagem do Senhor 
Presidente da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em vo
tação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria irá a Comissão de -Redação. 

O SRr Fábio Lucena - Sr. Presidente, solicito virifi
vação de votação. 

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, Já havia sido 
aprovado o projeto. Portanto, ê impertinente o pedido 
de verificação. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, o pedido de veri
ficação foi feito em tempo, porque tãO-logo V. Ex• anun
ciou o resultado, levantei-me e solicitei verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O Sena
dor Jorge kalumetem razão, eu já havia mandado o pro
jeto á ·COmissão de Rci:dação. 

Faço um apelo a V. Ex'": Como este projeto não épolê
mico, não tem nenhum sentido pedir verificação porque 
houve um acordo de lideranças. Endereço um apelo a V. 
Ex• para que retire o seu pedido de verificação. Talvez 
seja até insólito" o meu pedido. 

V. Ex• mantém o seu pedido? 

O Sr~ Fábio Lucena - Mantenho, Sr. Presidente. 

O Sr. Aloyslo Chaves-~ V. Ex• jã havia aprovado o 
projeto e não pode, agora, fazer uma verificação devo
tação. b um projeto especial, entrou aqui em virtude de 
um acorao de liderança, V. Ex• verificou que isso foi co-
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locado expressamente e a votação foi feíta de acordo 
conl as Lideranças. Então, é um assunto urgent~ de ur
gência urgentíssi'ma, e peço a V. Ex' que mantenha a de
cisão da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Nobre Se
nador Fábio Lucena, efetivamente a Presidência já tinha 
remetido o projeto, dci:pois de aprovad_o, à Comissão de 
Redação. Peço a V. Ex• que colabore com a Mesa acei
tando a decisão. 

Sobre a mesa redaçào final que será lida pelo Sr. 11'
Secretário. 

Ê lido a seguinte 

PARECER N• 171, DE 1984 
Da Comissiio de Redaçio 

Redaçio final do projeto de Decreto Legislativo nv 
7, de 1984 (n~' 49/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi, 

A Comissão apresenta a redaçãO final do Projeto de 
Decreto Legislativo n~". 7, de 1984 (n~' 49/84, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Sellhor Presidente da 
República a ausentar-se do País em: visita oficial à Re~ 
pública Popular da China e ao Japão, entre os dias 18 do 
corrente mês e 3 de junho próximo. 

Sala das Sessões, lO de maio de 1984 -Passos Pôrto, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 171, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'>' 
7, de 1984 (n~' 49/84, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso nacional aprovou, nos 
termoS do art. 44-, inciso III, da Constituição, e 
eu,llllllllll, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEG!SLATlVO 
N• , DE 19114 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do País em visita oficial à República po
pular da China e ao Japio, entre os dias18 do correa.
te mês e 3 de junho próximo. 

O Congresso N acíonal Decreta:_ 

Art. I~" I! o Senhor Presidente da República, João 
Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar
se do País em visita ofiCíal à República popular da China 
e ao Japão, entre os dias18 do corrente mês e3 de junho 
próximo. 

Art. 2'>' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a proposição cuja redação final 
acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente 
à apreciação do Plenário. 

Ern discUssão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. senadores que a aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçã_o final, o projeto vai à promul

gaçã_o. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardo
so. 

• 
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O SR., FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - S( -
Presidente, Srs. Senadores: - --

0 GoVernador Franco Montoro fez, no último dia 7 
de maio, importante-declSração que passo a ler: 

DECLARAÇÃO DO GOVERNADOR MbNTORO 

"Eleição direta já, candidato único das oposições e 
programa básico." 

O Brasil está nas vésperas de uma decisão histórica, 
que lhe permitirá passar de um regime tutelado à escÔiha 
democrática do Presidente da República. 

Nesse processo de tiansição para a demo-cracia, São 
Paulo tem graves responsabilidades que como Governa
dor tenho o Q.ever de assumir.~ o que tenho procurado 
fazer quer no relacionamento elevado e constitucional 
com as autoridades federais, quer no apoio às manifes
tações pacíficas e ordeiras da populãção, que culmina
ram nas grandiosas manifestações cívicas da -~raça da Sé, 
em 25 de janeiiO, e do Anhangabaú, em 16 de abril. Foi 
esse tambêm o sentido da Declaração conjunta dos 10 
Governadores do PMl>B e do PDT, firmada em São 
Paulo, em 26 de novembro de 1983, sob o título: "A 
Nação tem o direito de ser ouvida". _ 

Hoje a quase totalidade da população reivindiCa O di
reito de escolher o Presidente. E a Câmara dõs Deputa
dos na votação da Emenda Dante de Oliveira, em~ora 
sem atingir o quorum de 2f3, manifestou-se maciçamen
te, por 298 votos a 65, _em fav:or das eleições_ diretas. 

Coin esse apoío significativo e hiStórico, abre-se agora 
nova etapa na luta pela democracia através da votação 
da Proposta de Emenda ConstituciOnal do Governo ~-
das respectivas -subenl.endas. - - -

Dentro dessa realidade, quero tornar pública minha 
posição como GOvernador de São Paulo, com o objetivo 
de prestar contas à população e evitar interpretações in
corretas ou divi.SiOfiistas. 

Três pontos marcam essa posição~ eleições diretas já, 
candidato único das oposições e programa básico, 

Primeiro, precisamos lutar em todos os planos espe
cialmente no político e no popular, pela aprovação das 
eleições diretas já. Essa é_ a posição unitária de_ tQÓQ o 
PMDB, expressamente assumida em Biasília peloS §"Go
veinadores, as Hderanças das bancadas de 200 Deputa
dos Federais e 22 Senadares_e pelo Presidente NaCional 
do Partido. O sucessor do Presidente Figueiredo deve ser 
eleito pelo povo bra-sileiro. ·sô aSsTin terá _o_ indispensável 
ãpo-hye a<:onfia-nca -cra:popuiaçãctp:J:ra: promoverits-mu~ 
danças que a Nação reclama. 

Segundo, de\'emos trabalhar para que o PMDB e os 
demais partidos de oposição apresentem co1n a possfve1 
brevidade, um candidatO competitiVo e único-Pãià a_Pre:--· 
sidência da República. _ - -

Terceiro, essé Candidato deVerá estar comPrOmetido 
com um programa básico, cujos pontos fundamentãis se 
identifiquem com·as grandes reivindicações nacionaís~ já 
definidas em documentos e pronunciamentos públicos, 
como o novo tratamento da divida externa, a reativação 
da economia, o fortalecímento do mercado internO, -uma 
reforma tribu"iária que assegure repartição de maiores re
cursos aos Estados e Municípios1 poderei~onstituintes 
ao Congresso Nacional a ser eleito em 1986-, ãUtont?mia 
sindical e fim da põ"lítíca ele achil.tUmc!nio ·ae safâriÕS. 

É nessa linha que São Paulo e a sua pO"pu1ação conti
nuarão presentes na luta nacional pelas eleições diretas 
jâ. -

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o se
guint~ discufso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A CPI sobre o Mercado Financeiro, que-, por decisão 
unânime, aprovou o início· das investigações em torno do 

escândalo da Coroa-Brastel, recebeu, nas últimas horas, 
um iiflenso ac.ei'vo de documentos e de denúncias da 

~maior gravidade. 
O Estado de S. Paulo, de ontem, public~~·, n_a s~gun~a 

página, importante matéria, sob o título "Paim díz ter 
pago favores ao Governo", com estarreced.oras reve
lações que merecem cuidadosa análise. 

Na· sua terceira págima, o mesino jõinal insere edito
rial, com uma indagação que se impõe: ·~o Sr. Paim e 
ninguém mais?". 

Por sua vez, ;:r. Folha de S. Paulo do mesmo dia divul~ 
gou incisivo artigo do Deputado Eduardo Suplicy sob o 
tftulo "As respostas que os Ministros devem à N:ação". 

DenUncias de tamanha gravidade não podem deixar 
de constar dos Anais do Senado para análise e meditação 
de todas os nossos colegas. 

-Por}sso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a leres
tes documentos que, numa época menos marca-da por es
cândalos tão escabrosos, traumatizariam e derrubariam, 
sem· demora, os responsáveis por tãO nefandos crimes. 

PAIM DIZ TER PAGO 
FAVORES AO GOVERNÓ 

No depoimento prestado em janeiro ao Deputado 
Eduardo Suplicy (PT- SP.), mas apenas ontem revela
do pelo parlamentar na CPI da Câmara que apura as ir
regularidades no grupo Delfin, o empresário Assis Paim 
Cunha - principal acionista da Coroa - afirma que o 
cOnsultor Alvaro Armando Leal, o Secretário-Geral do 
Ministério do. Planejamento, José Flávio Pêcora, e o pró
prio Ministro Delfim Netto receberam dezenas de mi
lhões de cruzeiros para favorecer operações financeiras 
de suas_ empresas. Paim admite no depoimento - cujo 
maior parte foi reproduzida ontem por Suplicy- ter uti
lizã.do a "caixa 2" (operações não coD.tâbifiZadas(da 
Coroa-Brastel para pagar os favores prestados pelo Go
verno com a -intermediação de Alvaro Armando Leal. 

Em s~u depoimento na __ CPI, o_ advo_g~do Armando 
Leal afirmo~ ontem que rece:bia Cr:S 500 mil mensais, em 
1981, para orientar Paim em seus investimentos. Mas Su
plicy apresentou nove cheques emitidos entre novembro 
de 81 e setembro de 82, além de letras_de câmbio, nova
lor de Cr$ 87.050. f52,32 debitãdos -na época cCii"~ra Pafm 
Cunha e a favor da Expande Consultores. 

Em documento enviado ao _Deputado Suplicy, Leal 
garante que "todos os valores, sem exceção de nenhum". 
foram para o pólgamento de serviços prestados à Coroa
~rast~~_pela ~mpresa d~ ~onsulto~ia._ In_st_ado_por Suplicy, 
Lei! disSe apez;a-s-C}ue não dispunha de elementos para 
falar, naquele momento, sobre os cheques citados. 

Ao ofício enviado à Presidência-da República, n-o dia 
13 de abril, contendo depoimento do empresário, Supli~ 
cy_ anexou um escrito do punho de Paim no qual afirma 
que o Código "imóvel de Jacarei" era utilizado para pa
gamento a Pécora e Álvaro Leal, com a explicação de 
que não eram contabilizados. Quanto a Delfin Netto, 
Paim -informa nunca ter tratado _diretamente com ele 
sobre remunerações, mas garante que Leal lhe comuni
cava sobre a dístribuição do dinheiro. ~ o caso, por 
exemplo, das negociações para a venda- das empresas 
Delfun ao grupo Coroà-Brastel, que segundo Paim <;u
nha seria a compensação do Governo (CrS 70 bilhões 
mais as agênçias de captação de poupança, com carta pa
tente pàra tran-sformá-las em agênCiaS bancãrias) por ele 
ter assumido o passivo da Corretora Laureano, em 1979. 

Paim indica que Leal havia pedído -crs 2 -6ilhões, a se
rem- pagos assim que fosse concretizada a Operação. Par
te desse dinheiro, segundo teria afirmado Leili a Assis 
Paim, seria entregue ao Ministro do Planejamento. 

Afirm_a também no documento que, nas várias ope
rações, inúmeras autoridades receberãm .. vantagens". 
Ele mostrou a Suplicy um cheque de CrS 9,6 milhões 
com o qual tería pago o material de construção à fuma 
Macovan, de Brasília, destinado à casa contruída pelo 
ex-Diretor de Mercado de Capitais do Banco Central, 
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He_rmann Wey. Diz textualmente" ainda que os benefícios 
eram ad infinitUm, mas na maioria das vezes localizadas 
com Armando Leal e Flávio Pécora, "que diziam ter dis~ 

__ tribuição mais ampla, que não vai ser possível provar". 
E. acrescenta: "O Galvêas tem o seu cunhado que faz 
operações; o Delfim Netto tem o_ P~ora, o Paulo N~coli 
e o A."Ival-o Leal, que o ajudam nas operações; e no Slste
ma de fiscalização tem o Hermann Wey, o Deli Borges, e 
tal, pessoas que acabam recebendo alguma coisa". 

No depoimento a Suplicy, Paim Cunha prossegue afir
mando que o assunto da Metalúrgica Ca~~r "não pode 
siflevantado porQue no dia em que eu detoná-lo vão me 
matar, e aí vão dizer que o Castor ... " Explica então que 
o banqueiro do jogo do bicho Castor de Andrade era só
cio, nà Metalúrgica. Castor, de Osório País Lopes da 
Costa, sogro da Johnny Figueiredo, filho do Presidente 
da República. E, no final de 1982, Álvaro leal o _teria 
procurado Para transmitir-lhe "um pedido do Chefe". ~ 
o_ Presidente da República. '"É o consogra dele que está 
para falir, quebrar. Você vai _desembolsar uns 4QO mi
lhões de cruzeiros, mas isso veni na compensação global, 
e é ótimo por que aí o chefe fica comp~ometido também, 
fica tudo bem". 

O SR. PAIM E NINGUJOM MAIS? 

Talvez nem_ estivesse a exigir comentário o acatamen
to, por parte da juíza da 13• Vara Criminal do Rio de-Ja
neiro, da denúncia oferecida pelo Ministério Público 
contra o empresário Assis Paim Cunha, principal acio
nista da Corretora Coroa S.A., e seu sócio Sebastião Ra
poso - acusados de emitir letras de câmbio "frias'' no 
valor deCrS418 bilhões-, se todo o rumoroso escânda
lo Coroa-Brastel já tivesse sido devidamente esclarecido 
à opinião pública brasileira, ou se não permanecessem, 
na melhor das hipóteses, notórias suspeições de coffipro~ 
metimento de agentes e autoridades públicas no caso. 
Pois, ero. sã consciência, quem haveria de ãcreditar que a 
genialidade do Sr. Paim fosse tanta, ou que tamanha fos
se a ingenuidade das autoridades financeiras desse gover
no, ao ponto de levá-lo a praticar tão grande "rombo" 
sein contar no mfnimo com a complacência de responsá
veis por -aetermínãdas instituições financeiras oficiais? 

É verdade que o titular da Coroa, desde que passou a 
fazer uma série de denúncias e acusações a autoridades 
cconômico-financeiras - muitas destas e..'!:pressas em 
instrumento público-, de modo geral incriminando-as 
de-o terem estimulado a praticar irregularidades, por an
tecipação assumiu sua culpa no cartório, 
transformando-se em um confirentem reum. Neste senti
do, a ação criminal movida contra sua pessoa era a_ex
peCtii!iva geral, --com certeza até dele mesmo. Mas tam
bém é igual v_erdade que todo aquele enorme rol de acu
saçô~ proferidas pelo Sr. Paim sugeria a todos a necessi
dade de profUnda investigação, par_a apurar responsabi
lidades de agentes públicos eventualmente envolvidos 
com as transações fraudulentas do grupo Coroa-Brastel. 
Assim-, o que jamais haveria de ser suposto seria a exclu
sividade de culpa - ou dolo - do beneficiário direto e 
ostensivo da lesão patrimonial provocada em 34.438 in
vestidores, muitos dos quais pessoas de modestas posses. 

A indagação fundamental que surge, então, é simples
mente esta: processam o Sr. Paim e o Sr. Raposo, mas e 
quem mais? Ninguém da_ administração? Não se des
cobriu nenhuma-cumplicidade de agentes ou instituições 
governamentais neste caso? 

Se em todo o escândalo Coroa-Brastel vier a 
comprovar-se que não houve cumplicidade de insti
tuições ou de agente~ públícos e que o Sr. Paim, tendo 
como -aliado apenas seu próprio sócio, conseguiu burlar 
todo o sistema de :·segurança" e de fiscalização das insti
tuiçÕes governamentais incumbidas de controlar as ope
rações no mercado financeiro -serviço este indispensá
vel à proteção e, conseqUentemente, à confiança de todos 
os investidores-, que restarã da confiança, da credibili
dade dos: investidores potenciais em relação a tais orga-
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nismos oficiais de cori:Tro-1e? Quem gârafttirá que sui:i::i.m 
-ou qu_e já estejam .operilrido a to_do--o vaPor~ outros 
tantos senhores Paim, outra tantas Coroa-Brastel, geran
do volumes fantásticos de letras "frias'\ sem que as au
toridades monetáriaS nem desConfiem disso? Quantos 
aplicadores já não poderão _ter, sem ainda o saber, seus 
patrimônios literalmente evaporados, por outros formi
dáveis "rombos", "esto.uros" prestes a eclodir? 

Pois iflesca:J)ável é O Seguinte jufzo: no caso CorOa
Brastel, se não houve cumplicidade direta de agentes ou 
de altos escalões da administração, impossíve! é riãO'ter
havido pelo menos omissão, negligência, descaso ou in
competência destes. Por isso é que, Por sobre a exigência 
óbvia, que faz a opinião públic"a ·aõ -encaminhamento de 
processo judicial contra o titular da Coroa-Brastel- até 
por este ser réu confesso -, está a expectativa maior da 
apuração rigorosa de eventuais envolvimentos de agen
tes públicos nesse escândalo; pois dependerá disso, fun
damentalmente, a confiabilidade das instituições finan
ceiras do País, em geral. 

AS RESPOSTAS QUE OS MINISTROS ~ 
DEVEM Á NAÇÃO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONALiSeção 11) 

gÔ·ass~ a__~ontabilid_ade da Expan-de Consultor_es As~Ç)cia
d9s S;c Ltda., empresa de consultaria que foi tomada a 
p-ãr-tii- da t..eaJ e Pécora Consultores Associados Ltda., 
em-qué Álvafo Armando Leãl-era sócio de José Flávio 
Pécora. Qlialldo este último tornou-se Secretãrio-Geral 
do Ministério do Planejamento, em 1979, safu aa empre
sa, porém, seus dois filhos, o engenheiro Artur Pécora e 
o médi~o Ricar~o Pécora - .que aliás me aten~eii com 
múila atenção" ilo Pronto-Socorro Ôrtopédico do íiospi
tal das Clíriicas, quando fuí atropelãdo em nOvembro 
passado - Continuaram a trabalhar na Expande. 

Em 111 de abr(I próximo passado mostrei ao Senhor Ál
varo Armando Leal depoimenlo em que Assis Paim Cu
nha me relevara que fizera pagamentos à Expande, com 
o entendimento de que os recursos se destinavam tam
bém ao Secfetário-G,eral e ao Ministro da SEPLAN, por 

-negócios conseguidos junto aos seus ex-companheiros na 
Faculdade de Economia da USP, onde Antonio.Delfim 
Netto foi Presidente do Centro Acadêmico e Álvaro Leal 
o Vice-J?resideil.te, e ainda na Bolsa de Valores de São 
Paulo, onde os três, por serem excelentes alunos, foram 
contratados como consultores. Álvaro Leal enviou-me 
um ofício, sexta-feira última, onde diz que as declarações 

o Ministro Ernane Galvêas não compareceu ontem prestadas a mim por Assis Paim Cunha, no que se refere 
para depor na CPI da divida externa, demonstrando re- a ele, foram feitas "em prováVel estado de irretificãção 
ceio, até prova em contrãrio, -de responder a questões db idéias". Díz ainda que "todos os valores, sem exceção 
qUe lhe seriam feitas pelos Parlamentares. As crítiCas for- de nenhum, pagos pela consultante Grupo Brastel, 
muladas pelas observações do ex-Presidente Emílio Gar- originaram-Se e-guardaram a todo tempo, Por destino ti-
rastazu Médici apenas tornaram mais deliCada a pre- nico, o adimplemento dos serviços prestados pela con-
sença dos Ministros da Fazenda e do Planejamento no sultçr:~ .eécora e Leal Consultores Associados S/C Ltda 
Congresso Nacional. Mas a dificuldade do Ministro estã - - e depois pela sua sucessora Expande Consultores Asso
em poder esclarecer a verdade diante de documentos ciados SjC Ltda. Trabalhos ultimados, apenas nas áreas 

comercial, industrial, turística e hoteleira. Tais somas, 
comprovantes de irregularidades e de leniência das auto- pois, decorreram seja da remuneração mensal, seja da 
cidades no setor financeiro que têm contribuído signifi-
cativamente para 

0 
descontrole do déficit público do elaboração de estudos econômicos.e_proje.tos técnicos. 

• r d . f1 - ' Tudo sempre e conforme as cond1çoes, aJustadas nos 
or~~~nt~ ~~ne~:r~~o~t~~ c::~·CorOa-B;;~t~i.T~~-----cornraros de prestaçã~ ~eser~iços técnicos. Tudo sempre 

p q f1 • -- M' . . -d f . e conforme as cond1çoes, aJustadas nos contratos de 
perguntas que ~u ana ao mtstro, e am a as ar:! prestação de serviços e de consultaria econômica, ce--
quando ele se dtspor a comparecer perante a CPI, cont1- lebrad_o,s entre as mencionadas partes". 
nuam sem resposta: Ocorre, entretanto, que o contrato_de pagamentos en-

I. Como foi possível a "ambos os MinistrOS da Fazen- tre a Coroa-Brastel e Expande no segundo semestre de 
da e do Planejamento omitífeni a real-finalidade dO_em-
préstimo de CrS-2,5 bilhõCs feito pel"a Caixa EconOmica 1981_ _e primeiro semestre de 1982, previa um pagamento 
Federal â hoeding da Coioa-Brastel, no parecer que mensal da ordem de CrS 500 mil mensais, conforme ce-
apresentaram ao Conselho de Desenvolvimento Econô- conhece Álvaro Armando Leal em seu depoimento en-
mico em 30-6-1981, dizendo se tratar de recursos para tem prestado à CPI do Grupo Delf'm--BNfi. Coino expli-
plano de expansão ficticiamente apreseilfadO; quando de car então que, entre novembro de 1981 e setembro de 
fato se destinavam principahltf:nfe ã. cobrir :as óív"ídâS 1982, Assis Paim Cunha fez pagamentos da ordem de 
deixadas pela Corretora Laurceno, adqliífídas peTa CrS 5 milhões ou de Cr$ 7 milhões mensais, totaliZando 
Coroa-Brastel? -- --- ------- Cii-87:050.529,32 em cheques e letras nominalmerite pa

2. Por que ambos os Ministros omitirain diversoS Ta
tores graves- posteriormente divulgados pelo relatório 
da Comissão dC Sindicância do Banco Central- em ofi-. 
cio que apresentaram ao Presidente da Repú&lica em 20~ 
9-1983? 

3. Teria o Ministro tomado providências no sefltidO 
de apurar todas as irregularidades apontadas nos docu
mentos que enviei ao Presidente da República, inclusive 
no que diz respeito à maneira como autOridades se bene
ficiaram pessoalmente por terem propiciado negócioS oti 
por terem se omitido na fisCalização de operações reali
zadas pela Coroa-Brastel? 

Se _tivesse o Ministro tomado providências, teria que 
ter determinado apuração sobre as ações de seu cunha
do, Dr. _Celso de Lima e Silva, aposentado pelo Banco 
Central, porém, _caso praticamente úriico, conti:-atado 
pela mesma instituiçãO para prestação de serviços, o qual 
se encontrava quase que semanalmente com o Sr. Assis 
Paim Cunha, Presidente da Coroa-Brastel, no tempo em 
que as coisas estavam caminhando com o beneplácito 
governamental. Pois, através de Artur Jordão, o Dr. Cel
so Lima e Silva tambéin obtinha alguma remuneração 
por seus serviços, segundo um...testemunho_L 

O -Ministro da Fazenda também deveria ter- determi
nado à Receita Federal ou à Polícia Federal que averi-

gas â ordem da Expande, ainda que não contabilizados 
por Assis Paim Cunha em suas empresas? Essa pergunta 
ficou sem respOsta. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

0 ~SR. _PRESIDENtE (Lomanto .Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Leí da Câ-
mara n~ 67, de 1978 (n~> 3.464/77, na Casa d~e Origini),
que dispõe sobre o Concurso Q.e Uvre-Docentç e os títu
los de Doutor e Livre-Docente, tetldo -

PÀRECE-RES FAVORÁVEIS, sob n•s 709 e7l0, de 
1981, das Comissões~ 

- de Educaçio e Cultura; e 
- de Serviço Público Civil. 

Q_iscus.são, erri turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 76, de 1978 (n9 3.594/77, na Casa de origem), 
que introduz alteração na -Lei nl' 6:25-1, de 8 de outubro 
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de 1975, qu~ "institui normas gerais sObre desportos", 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.128 eJ.I29, 
de 1981, das Comissões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

3 
Discussão, em ttl'rno único, do Projeto de Lei óa Câ

mara n~> 69, de 1979 (n~> 4.905/78, na Casa de origem), 
que altera a r~dação do caput do art. }I' da Lei n" 6.463, 
de9 de novembrç. de 1977, que torna obrigatória a decla
ração do preço total nas vendas a prestação, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, oob n• 271, de 1981, da 
Comissão 

- de Economia. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 76, de 1979 (n~" 1.322/79, na Casa de origem), 
que discipHna á parCelamento da Taxa Rodoviária Úni
ca - alterando a redaçào do§ 31' do art. 2~> do Decreto
lei nl' 999, de 21 de outubro de 1969, e acrescentando ao 
mesmo artigo os S§ 41' e: 59 e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.111 e 1.112, 
de 1981, das Comissões: 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e 
_ -de Finanças. 

s 
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Se

nado 
n'~'s 331 e 349, de 1979) 

Discussão, em turno único, do Projeto de tei da Câ
mara .n~" 82, de 1979 (n~ 2.255/76, na Casa de orí8:em), 
que altera a redaçào do inciso I e do§ 3~ do art. 11 da Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob nQs 1.364 a 1.367, de 1981, das Co
missões: 

-de Legislação Social, J9 pronunciamento: favorãvel; 
29 pronunciamento: ratificando o Parecer anterior; 

-;;,.;.;;de Constituição e Justiça, declarando que a matéria 
foge a sua competência regim-entar; 

-de Finanças, favorável. 

6 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câ

mara nl' 82, 
de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado nl' 349, de 

1979) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 331, de 1979, de autoria do Senador Nelson 
CarneirO, que lndui o marido como dependente di segu
rada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.363, 1.366 e 1.367, de 1981, 
das Comissões: 

..:. de Constftuiçio e Justiça -19pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridícidade; 2~> pronunciamento: 
ratificando o Parecer anterior; 

-de Legislaçio Social, pela prejudicialidade; e 
-de Finanças, pela prejudicialidade. 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câ
mara n~> 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado n~" 
331. de 1979) 

Discussão, em pri_meiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 349, de 1979, de autoria do Senador Nelson 

• 
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Carneiro, ·quc-dã direito ao marido de segurada à assis
tência médica, tendo 

PARECERES, sob n's LJ65 a 1.367, deT98l,-oas Co
missões: 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucioflalidade e 
juridicidade; 

-de Legislaçio Social, pela prejudicialidade; 
- de Finanças, pela prejudicialidade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n' 75, de 1980 (n' 709/79, na Casa de origem), que 
institui Q "Dia Nacional das Relações Públicas'', tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.188, de 1981, da 
ComissãO 

-de Constitulçio e Justiça. 

9 
Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câ

mara nY 73, de 1981 (n~> 678/79; na-Casi:i-de_origem), que 
dispõe sobre a exigência de certificado de conclusão de 
curso de especialização em medicina aplica-da à educição 
fisica para o exercido das funções de médico assistente 
de educação física e desportos, nos estabelecimentos que 
especifica, terido 

PARECERES, sob n~'s 329 a 332, de 1983,_das Comis
sões: 

-de Consdtulção e Justiça, favorávef, com Effienda 
que apresenta, de nl' l-CCJ; e 

-de Educação e Cultura, de Saúde e de Leglslaçio So
cial, pelo arquiva-mento. 

10 
Discussão, ein- tui-ri0-ifn1Co, do Projeto de -Lei da Câ

mara n~' 82, de 1981 (nl' 2.768/80, na Casa- de -origem), 
que altera Cf art. 280 _da Lei n"' 5.869, de li de janeífo de 
1973 - Código de Processo Civil, tendo 

PARECER, sob n"' 26, de 1982, da Comissão 
-de Consdtuiçlo e Justiça, favorável, com voto ven

cido do Senador Nelson Carneiro, ~ 

11 
DiscuSSão, em turii_-o únicO, do Projeto de Lei da Câ

mara n"' 67, de 1983 (n"' 939f79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos 
de direção de órgãos da AdminiStração Pública Federal 
direta ou indireta, tendo 

PARECERES, sob nos 1.000 e f.OOI, de 198l;<fas Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; e 
-de Serviço Público Civil, contrário. 

12 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ

mara n"' 76, de 1983 (nl' 1.690/79, na Casa de origem), 
que inclui na lista de serviçOs a que <iJUde o art. 8"' do 
Decreto-lei n"' 406, de 31 de dezembro de 1968, os presta
dos pelos profiSsionais autônomos de RelaÇões PUhlicas, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 946 e947, de 
1983, das Comissões: 

-de Legislaçio Social; e 
- de Finanças. 

13 
Discussão, em turrio úníco (apreciação preliminar da 

juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1979 (nl' 
l.5llf75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 511 da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
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dispõe Sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n~'. 5.890, de 8_ ~e_junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n"'s 692 e 693, de 19?2. das ComiS~ 
Sões: -

-de Legislação Social, favorável, nos termoS do 
SUbstitutivO-que apresenta; e 

-de Constitulçio e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Com-issão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE ,(Lomanto Júniorf.::... Está en· 
certada a sessão. 

( Levanta~se a Ses_s_do às l~ horas_e 15 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 9-5-84 
E QUE, ENTREGUE il REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERI_ORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

As mudanças adotadas pelo Banco Nacional da Habi
tação para restabelecer d esquema de amortizações do fi
nanciamento da casa própria, refletem mais uma vez o 
clima de desorganização _econômica, de oportunismo 
político e de falta de credibilidade que está vivendo o 
País. 

Através de artificias totalmente aleatóriõs e irreais, as 
novas modalidades em vigor não passam de armadilhas 
perigosas, ilusão passageira para os mutuários, cujos 
efeitos negativos· se farão sentir muito brevemente. Ao 
invéS de s'e buscar uma verdadeira solução pai-a a crítica 
situãda em que se enOOritra o Sistema, o dOYerno prefe
riU-; thãls-Unia vez, enganar a todos que Cõmpraram casa 
própria financiada, neste Pafs. Lançou mão de novo ca
suíSmo COm o objetivo único não de servir à sociedade, 
mas de ajudar o seu candidato preferido à Presidênci:i da 
República a consegUir maiores índices de poPularidade 
junto ao i1egít1mõ COlégio Eleitoral existente e a determi~ 
nados compartimentos sociais do País para felicidade de 
todos, a tempo foi perfeitamente enteridida-a- trama, 
numa área já satimi.da de escândalos. 

A sociedade e os mutuários- particularmente- sa
bem, portanto, que não devem se iludir com soluções 
aparentemente fáceis. Todos estão conscientes de que 
por trás das modalidades de reajuste que estão em vigor, 
se escondem sacrifícios futuros indesejáveis, cUjas pro-
porções não somos ainda cã.pazes de medir. Tanto da 
parte dos mutuários quanto da parte dos corretores de 
imóveis, pe.rinanece assim a Certeza de que seria bastante 
temerário para todos embarcar no expediente enganador 
adotado pelo BNH. Nesse sentidol_:São muito demons
trativas as palavras dirigid~s ao presidente do BNH pelo 
Sr. Pedro Mariano Wendel - presidente do sindicato 
dos corretores de imóveis do Estado de São Paulo, por 
ocasião da entrega ao Sr. Nelson da Matta, da "Carta de 
São _Paulo", no dia 2 de fevereir_o pasSado, na sede da
-quele sindicato:. ''O mero gerenciamento; paliativo, com 
medidas parciais, tímidas, instáveis, incoerentes~ não da
rá saída à situação. Pior do que isso, a agravará por au
mentar a síndrome da instabilidade, da incerteza, da des
confiança, do desânimo, da paralisia". 

Por outro lado, dados disponíveis de dezembro passa
do, contidos no boletim inforinativo do Sistema Brasilei
ro- de Poupança e Empréstimo (SBPE), mostram que 
12,3% do total de mutuários do SBPE, estavam com 
mais de três prestações atr~sadas. Ef!l seu tot~l. 46,4% 
dos s~-~s mutuários estavam inadímplentes no pagamen
to de suas prestações. 
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Em dezembro- do ano passado isso significava-r -mi
lhão e 736 mil mutuários inadimplentes no sistema brasi
leirO-- de-pOUpança e empréstimo. 

Niis ii regiões do Pais c.onsideradas pelo Banco Na
cional da Habitação, o quadro de inadimplência 
~fJ)feSenfa-se com altos e baixos. Na primeira região, por 
exemplo, compreendida pelos Estados do Pará, Amapá e 
Rondônía, o nfvr!l de inadimplência apresentou em de
zembro passado, um aumento em relação ao mês de no
vembro. Na sexta região, onde se encontram os Estados 
do Rio de Janeir9 e Espirita SantO, os atrasos chegaraln 
no mesmo período a 38,1% do total desta região. São 
Paulo e Mato Grosso do Sul apresentaram atrasos totais 
da ordem de 39,9%. Nos Estados de Pernambuco, Ala
goas, ~io Grande do Norte e Paraíba, que compõem a 
terceira região, os atrasos são de 58,9% e na qU.aita re
gião, forma~a por Sergipe e Bahia, a inadimplência atin
ge_~A% dos mutuários. O Estado de Minas Gerais ocu
pa o prim:elro lugar como inadimplente com 63,3%_ de 
devedores. Vale salientar que todos esses dados são for· 
necidos pelo boletim informativo do Sistema Brasileiro 
de poupança e empréstimo (SBPE). 

Eis aí, Srs. Senadores, a que nível chegou a credibilida
de do Sistema Financeiro da Habitação. Os responsáveis 
pela política habitacional do País, se é que existe tal polí
tica-, ao invés de gastarem seu precioso tempo formulan
do comple_xos artifícíõ"s de matemática financeira para 
sanear os enormes prejuízos que o sistema acumulou, de
veriam, na realidade, buscar fórmulas mais simples que 
garantissem aos mutuários o cumprimento de suas pres
tações em bases jUstas e honestas. O justo e· o honesto 
para nós, para a Justiça e para os mutuários seria o cum
primento, por parte do Governo, do texto da Lei n"' 
4.380, de 1964, que criou o BNH, instituiu o Sistema Fi
nanceiro da Habitação e criou também o plano de equi
v!ilê_ncia salarial. Todavia, o governo desrespeita a lei, 
afirmando que ela foi revogada, contrariando assim de
cisão da própria Justiça Federal que diz que ela está em 
plena vigência, e desconhece as cláusulas contratuais as
sinadas entre si e os mutuários do Brasil. A Lei nl' 4.380, 
de 1964, que vige e que define verdadeiramente, segundO 
sentença da Justiça Federal, os limites dos reajustes, é a 
que deve ser aplicada. Assim em sentença pronunciada 
no Rio de J8neiro, o JUiz Federal Dr. Henry Bianor Cha
lu Barbosa diz textualmente; "Não pode o crescimento 
da prestação exceder o reajuste dos- vencinleõtÕs ou sa
lários do mutuário". 

O mesmo ponto de vista têm aqueles que constituem o 
Sindicªto dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Na 
solenidade de entrega da. "Carta de São Paulo" ao sr. 
Nelson da Matta, os corretores deixaram bem claro que 
a _necessidade mais preliminar do sistema consiste em 
restabelecer a volta dos compradores ao mercado. Toda
via, insistem que isto só será possível mediante adoção 
de medidas que tranqüilízem os compradores e que sus
tentem que o montante de suas prestações seja propor
cional ao seu nível de renda. Além disso, defendem que o 
governo deveria conceder a todos, carência e seguro, no 
caso de_ desemprego. 

Caso o_ Governo continue a insiStir numa política to
talmente voltada para prejudicar os mutuários e de con
seqíiênçias duvidosas para todo o sistema, o caos do 
BNH e sua conseqüente falência serão inevitáveis. líara 
se ter uma idéia da dimensãO da crise do sistema como 
um todo, basta lembrar que hoje, mais de 1.600 mil pes
soas, representando mais de 40% dos 4 milhões, 178 mil 
mutuários eXistentes, estão inadimplentes do sistema. 

Estranhamente, espera o presidente do BN H que as 
novas medidas diminuam- este índice extremamente ele
vado e que representa uma dívida para com o sistema de 
cerca de 225 bil_hões de cruzeiros. A esperança do banco 
é ver portanto o índice de -inadimplência situado na casa 
dos 5%, considerado como normal. Entretanto, até ago-
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ra, todo o conjunto de fórmulas adotadas pelo banco de
pois do aumento de 130% em julho do ano passado, teve 
a adesão de apenas 8% dos mutuários, índicando quei a 
credibilidade da instituição está abaixo da crítica e que 
soluções do tipo que estão em vigor não atendem· aOS in
teresses dos devedores. _O ideal seria a transformaÇão do 
Banco Nacional da Habitação em entidade de ação So
cial como foi proposto pelos mov:ilnentõS de mutUá-rioS 
de II Estados, reunidos em encontro realizado em recife 
em meados de março do corrente ano. 

Enquanto isso, um após outro, sucedem-se Os escân
dalos e.nvolvendo o Sistema Financeiro, com falência de 
empresas a ele ligadas sob condições quase sempre duvi
dosas, nebulosas, sobretudo. A última das grandes 
quebras foi a da caderneta de poupança Economisa, uma 
das maiores do País, com sede em Belo Horizonte e raM 
mnicações ilos Estados de-Goiás, EsPíi-1iO Siri to e na Ca
pital Federal, notoriamente agonizante há vários anos e 
garantida, durante esse tempo todo, sua sobrevida ape.. 
nas graças a injeções permanentes de recuis-Os financei
ros pelo Banco Nacional de Habitação. t o terceiro 
grande estouro, em pouco mais de um ano, acompa
nhando o da Delfim, o da Continental, e antes o da Co
roa Braste(, cujo total monta em mais de um trilhão de 
cruzeiros, cobertos pelo Banco Nacional da Habitação, 
ou seja, cóm o dinheiro do povo brasiléirá. No caso-da 
EcoOomiSa,- sobretudo, serão quatrocentos e cin-qUenta e 
um bilhões de cruzeiros, cuja fatura será bancada pelo 
Sisteina Fina:riceiro da- Habitação e mais cento e' vinte e 
sete bilhões de cruzeiros pagos pelo Fundo Especial do
BNH, ou seja, ao todo quinhentos e setenta e oito bi
lhões de_cruzeiros, pagos pelos contribuintes brasileiros. 
Isso ê um acinte que o povo brasileiro já não pode conti
nuar suportando passivamente, e não há de continuar 
suportando passivamente. Esse mandarinat.ci de nossa 
economia está chegando ao fim por exigência do poVo 
brasileiro, mas ainda, nos seus últimos estertores, aco
berta mazelas e negócios exCusos. As imPliCações diretas 
da direção do Banco Nacional da Habitação com esses 
escândalos confirmam-se, por exemplo, com a decla
ração de S. Ex• o Governador do Estado de Goiás- Es
tado que represento juntamente-com: osifObres Senado
res Mauro Borges e Benedito Ferreira-, nesta Casã :...._, o 
Dr. Iris Rezende Machado, que autorizou a aplicação de 
recursos do Estado na caderneta de poupança Economi
sa por inSistentes pedidos do próprio Banco Nacional da 
Habitação, há pouco maiS de seis meses, quando -noto
riamente a EconomiSajá descamoava pir30CStoliro e a 
falência, Sabendo-se que o Estado -de Goiás foi levado 
pela adminiStração anterior à quase insolvência, tendo 
dívidas elevadíssimas e inclusive para com o BNH, cuja 
renegociação era imperativa, pode-se aquilatar o que sig
nifica um pedido de tal credor. 

Enquanto isso, muitõs rioiljuntos habitacionais estão 
aí entregues a total destruição, como é o caso de um bem 
próximo a Brasílía, o- conjunto habitacional chamado 
Novo Gama. Agora mesmo informativos televisivos in
formaram ao País existirem só na cidade de São Paulo 
mais de 30 mil apartamentos construídos e financiados 
pelo Sistema Financeiro da Habitação _no País sem com
pradores e desabitados. 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Henrique San
tillo, há po~cos dias uma revista que cíicula por en"tre os 
executivos eu-ropeus, publicou um.-retatóflo no qual clas
sificava como sendo os maiores assaltos de verdade, rou
bos acontecidos na Europa depois da II Guerra Mun
dial. Dentre esses grandes assaltos dois mereceram a 
atenção especial da revista L'Express: o assalto do Ban-
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co Central da Alemanha, no dia )I' de maio de 1945-
logo depois do suicídio de Hitler. Atê hoj~ ilão se pren
deram os· ladrões, porque os assaltantes se serviram da
quela fase típica dos escombros da guerra, e desaparece
ram Com uma gorda dinheíramã.. Estima-se que os la
drões tenham levado cerca de 30 milhões de dólares -
esSe foi o- segundo -inaior assaltO do sêculo, na EUropa. O 
Pii'meiro ffiaíoi assalto L'Express localiza em Londres, 
há 2 anos, quando os ladrões roubaram de um banco 
londrino algumas toneladas de ouro, equivalentes a 45 
bilhões de cruzeiros. Vê V. Ex•, nobre Senador Henrique 
Santillo, -que os europeus estãO muito desatualizad-os 
com as cifras relativas a assaltos aos cofres públicos por
que se viessem pesquisar, no Brasil, veriam, com facilida
de, que tanto o assalto ao banco alemão quanto o assalto 
ao banco londrino não equivalem a 10% desses assaltos 
que têm acontecido só no setor da política habitacional 
no País. Alêm do mais, nobre Senador Henrique San
tillo, tudo isto revela o retrato de um governo, isto é ara
diografia de um podei-, melhor dizendo- e"xplicitando 
bem é a tomografia do sistema, ê o raio-X de todos os 
compartimentos, de todas as paredes desse sistema in
visivel que tOmou conta do nosso País. O disc-urs-o de V. 
Ex• oçorr_e no exalo momento em que o Presidente da 
República pede licença ao Congresso Nacional para visi~ 
tã( 9s países do _extremo-oriente, se não me engano a 
-China e o Japão, isto é, na antevêspera de mais uma via
gem em que Sua Excelência, completamente alheio e des
preocUpado pelo que acontece em nosso País, deixa tudo 
COnfiado aos -azãres da sorte_ou mesmo à sorte dos aza
res, llobre Senador Henrique Santillo, para que, a pouco 
Iii.ais.de 10 meseS do encerramento do seu mandato, pos~ 
sa o Brasil se preparar para as grandes exêqllias dos 
grandes escândalos, dos maiores escândalos de que este 
País já- foi teste-munha. !::: uma pena que nós tenhamos 
que registrar que um Governo tão ruim assim tenha um 
fim tão piai, tão péssimo como este que se noS Prenun
cia. _Meus pãrabéns a V. Ex• e minha solidariedade ao 
seu pr~munciamento. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço o seu 
aparte que veio contribuir efetivanlente para-o meu mci: 
desta e despretensiosa: discurso. Tudo isso que V. Ex' 
disse. todo esse m~ntante em cruzeiros representado pe> 
los sucessivos escândalos é pago pelos contribuintés_ bra
silt!iros, pelo povo brasileiro. Hoje mesmo, a Imprensa 
Nacional noticiam nas primeiras páginaS um enorme es-
touro superior a 550 bilhões de cruzeiros no Orçamento 
Motletáiio; apenas no- ffiês de :ãbril. e o Gover-no 

-Utiifzand-o-se do Orçãni.-eO.to Monetário Nacional -que 
não ê discutido e aprovado pelo Congresso Nacional, 
que ê feito à -reVelia desta instituição QUe mal Ou bem re
presenta_ a sociedade brasileira, é _o Governo utilizando
se do OrçarrienfÕ--Monetádo NaeiOrial- para· cobrir os 
grandes estouros, para cobrir os prejuízos representados 
pelos grandes escândalos nacionais. _ _ _ 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, vou encaminhr:ir- à 
Mesa um requerimento proposto nos seguintes termos: 

REQUERIMENTO N• DE 1984 

Senhor Presidente, 
Consiçler_ª-ndo que a política financeira do País 

tem se caracterizado por uma sucessão de escânda
los, com evidente descaso do governo e envolvimen
tO de pessoas importantes entre aa "autoridades mo

-netárias", veja-se os inquéritos a que estão respon-
d~ndo vários funcionários do Banco Central, entre 
os quais os Srs. Hermann Wagnir Wey, Diretor 
afastado do Departamento de Mercado de CapitaiS 
daquela i_nslituição e Deli Borges, igualmente afas
tado da Chefia do Departamento de Fiscalização do 
Mercado de Capitais, -por serem acuSadoS de iriegu
laridades ligadas ao caso Coroa-Brastel; 
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Considerando que o estouro do Grupo Coroa
BiaStef -e as quebras da "De"lfin, da Continental e 
agora da Ec_onomisa, em prazo inferior a um ano e 
meio, coloca em estado de alerta todos os que tran
sitam no interior do Sistema FinanceÚo de Habi
tação, que vem perdendo gradativamente boa parte 
de ·sua ÚedibiÜdade e vultosas somas em dinheiro 
público, em virtude de sempre aparecer corria finan
ciador, avalista e herdeiro de enormes massas fali
das, construídas indevidamente com o dinheiro do 
povo e abandonadas por empresários desprovidos 
de quaisquer escrúpulos: 

Considerando que o Banco Nacional da Habi
tação pratiCa tãl POlítiCa, costumeiramente chama
da d~ ... saneamento de mercado" oq, .. soluçõeS de 
mercado", usando recursos públicos como aconte
ceu nos escândalos mencionados da Coroa-Brastel, 
Delfin, Contínentã.l e agora Economisa; 

Considerando a necessidade de se apurar respon~ 
sabilidade na área do Sistema FinanceirO de Habi
taçãO, cabe. uma averiguação mais detalhada dos 
seus procedimentos, do relacionamento setor priva
do x goveriló, das políticas observadas, das fusões, 
incorPoraçÕes, transformações, tr-ansferênciaS e de
ferimentos de novas cartas patentes de sociedades 
de crédito imobiliãrio e associações de poupança e 

· · emprêstimO, considerando a·inda·como importante 
se fazer uma radiografia do Perfil do ativo e do pas
sivo dos agentes finallceírOs, bem como de suas 
atuações e experiências nesta área do mercado; apli~ 
cação dos recursos disponíveis, cumprimentos de 
prazos, realização de projetos; 

Con.Sfderando como altamente prejudicial para a 
Nação o emprego, pelo Governo, de vultosas somas 
com o objetivo de socorrer empresas financeiras to
talmente irregulares, sob o falso argumento de for
talecer o sistema corno um todo, de solidificar suas 
bases de sustel'ltaç_ão e de permitir uma maior com
petividade dos agentes atuantes em seu interior, 
para evitar possíveis traumatismos de intervenção e 
liquidação, causadores de repercussões negativas 
sobre o mercado; 

CoilsideranCIO ã.inda que deve ser explicado pelo 
Banco da ,Habitação como pensa recuperar mais de 
I tiilhão de cruzeiros jogãdos como bóia de salva
mento para as empresas Coroa-Brastel, Delfin, 
Continental e Econoffiisa, solicito, nos termos do 
art. 76 do Regimento Interno-do Senado Federal, a 
ConstitUição de Umã. COmiSsão Especial, composta 
de 7 membros para, no prazo de 60 dias, examinar 
essas- ocorrências freqüentes de falências Cm Socie
dad~ de Crédito Imobiliário e Associações de Pou
pança, bem como, seus efeitos sobre o EqUilíbrio do 
Sistema Finaiiceiro de Habitãção e ainda as respo·n
sabifidades das autoridades monetárias e do Gover
no nesses acontecimentos. 

Sala das Sessões, - Senador Henrique Santiiio. 

Sr. Presidente, encaminhando a V. Ex' esse Requeri
mento, nos termos que acabo de enunciar, estou certo de 
que esta Casa não se negará, por sua maioria, creio mes~ 
ino- por sua unanimidade, em constituir essa Comissão 
para, em nome -da sociedade brasileira, investigarmos 
com toda atenção, com toda acuidade, esses desvios, es
ses desmandos que nos pre-ocupam porque preocupam 
que nos assoberbam pmque assoberbam de forma e vio
lentam toda a sociedade brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRGIL!O TÁVORA NA SESSÃO DE 9-5-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISA O DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores: 

Acamado de meses, preso a pertinaz moléstia, o nobre 
Senador Dinarte -M-ariz endereçou-me h"'j6 a seguinte 
missiva: 

''Meu caro Virgílio, 
Gostaria- que lesse, hOje, da tribuna- do Senado a 

cópia da carta, a este anexado, que enviei ao nosso 
Presidente Senador José Sarney, para seu velho 
companheiro e amigo. -Senador Dlnarte Mariz. 

Meu caro Presidente 
José Sarn_ey, 

9-5-84." 

Mais uma vez venho reafirmar, dentro dos atuais 
acontecimentos políticos do nosso país, em hora tão 
grave, a delegação outorgada ao Deputado Paulo 
Maluf para acompanhar, em meu nome, dentro do 
nosso partido, problemas vinculados à sucessão pre
sidencial. Preocupa~me uma luta estéril contra a 
nossa ConstituiÇão,- riõtadamente quando ela já foi 
aplicada nesta nova fase de reconstitucionalização 
do Páis. Não creio em acordo, em consenso, em ou
tra solução além daquelas que estão estabelecidas 
dentro dos parâmetros constitucionais. DeVemos 
lembrar que ao iniciáreffi essa- campanha, há alguns 
meses passados, alguns lfderes mal inspirados foram 
a um Pais vizinho onde se realizava agitado movi
mento para trazerem profissioriais p-olíticos com a 
finalidade de tomarem parte em comícios nessa fase 
difícil que estamos vivendo. O candidato que vier a 
ser eleito pelo nosso partido poderá organizar um 
Governo de salvação nacional, a exemplo do Go
verno Du_tra, que sem lançar mão de acordo parti
dário, teve com-o Conselheiro -político OtáVio Man
gabeira, pertencente à União Democrática -Nacio
nal, quando no seu partido, o Partido Social Demo
crático eXístíam figUras notáveis ac; mUndo polítíco 
Nacional. Isso deu margem a que os díversos seg
mentos da sociedade brasileira fossem procurando, 
no leito de suas tendências, encontrai-O estUáriO de
mocrático o·nde as instituições já estavam assegura-
das por uma nova Constituição. - -

Um programa deste, executado com austeridade 
e abnegação, voltado para o trabalho da terra e com 
o estímulo ao nosso Parque Industrial, talvez fosse o 
caminho de desarrolhar a classe média que se en~ 
contra em precária situação, com reflexos óenéficos 
tambêm sobre a classe trabalhadora. 

Com essa determinante, a vida pública partidária 
se organizando, assegurando a divisão todas as de 
tendências ideológicas que, nestas horas, dificilmen
te poderão ser identificadas. Sou contra a legali
zação do Partido ComUnista, mas se o trouxemos 
para dentro da nossa Casa e lhes permitimos se or
ganizar de fato, por que ne~àr o seu registro legal? 
Estamos em uma encruzilhada em que as nossas 
Forças Armadas, sob a liderança do seu c_omandan
te em Chefe o Presidente João Figueiredo têm o de
ver de assegurar a ordem constitucional das nossas 
instituições. Qualquer omissão, nesta hora, seria a 
negação das melhores tradições republicanas. 

Negar a participação dos militares à vida públi
ca, em todo regime republicano até os dias atuais, é 
ferir a própria história dO País. Estou exercendo o 
final de meu quarto mandato de Senador da Re
pública; e em nenhuma legislatura deixei de ter -cole
gas militares, quase todos ocupando cargos de lide
rança e para apenas citar um que por aqui passou, 
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lembro o brilhante e telentoso Jarbas_Passa.rinho, 
que depois de governar o seu Estado, e duas- vezes 
Ministro de EstadO, -aq-ui chegou, foi Líder e Presi- -
dente da nossa Casã. 

Um povo só se educa democraticamente quando 
se compromete com a mfstica d~ legalidade. 

Ê esta, meu caro Presidente, a melhor anãlise le
vada por renexÕe§ de quem se acha há mais de dois 
meses no l~ito de _um hospital embora atento ao de
senrolar dos atuais acontecimentos. -

Cordialmente, -Senador Dinarte Mariz, Presi
dente da Comissão de_ Segurança Nacional. 

Era esta a comunicação que em nome do nosso colega 
Dinarte Mariz tinha que fazer à Casa. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE9-5-84 EQUf;, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR; JOS.t LINS (PDS- CE. Pronuncía o segUinte 
discurso.) - Sr. Pres"idente,- Si-s. senadores: --

LeVanto a vista e diviso a cOpula deste recinto como 
um céu estrelado, voltado para nós. A Ilusão é perfeita. 
Essas luzes, essa claridade difusa que se expande do cdn~ 
cavo da rotunda, é como um firmam~nto iluminado, a 
clarear a pequena terra que este plenário tão bem figúra. 
Olho em volta! De todos Os lados um-círculo de espelhos 
asemelha o horizonte e nós, os Senadores, Sonios seres 
privilegiados, crjados por um pequeno deus todo- pode-
raso. 

Quem -nos mandou para cá? O povo! 
E para que, Sr. Presidente? Para representá-lo, 

cOnfiando~ nos o seU destino. Lã fora, outro céu se curva, 
porém um céu fllais amPlo, -um céu verdadeiro. Sob--a 
curVatura imensa de um horizonte que se expande ao 
longe, até onde alcança a vista, pulsa a força da vida! 
Mjlhões d~ ser_es humanos, milhões de brasileiros labu
tam, discu_tem e amam, certos de que têm uma pátria que 
lhes abriga, que têm um lar, quase sagrado, e um raio de 
esperança que lhe acende uma réstea de orgulho, quando 
fitam o--futuro. Eles são muitOs. Nós somos apenas uns 
poucos. No entanto, somos nós que decidimos. Eles su
portam as nossas decisões!~ um encargo pesado Sr, Pre
sidente!_ É uma terrív~l responsabilidade! 

Pouco mais de meio milhar de escolhidos sob o signo 
sagrado do voto a responder por _todo um povo, cujo_ 
destl,no d~posita, confiante, em nossas mãos. Meio mi
lhar de ungidos pela marca da crença espontaneamente 
oferecida, para guardar a esperança de milhões decida
dãos, de milhões de famílias, de jovens e de crianças! 

E o que somos nós, Sr. Presidente, para o povo que 
n_os elegeu? Essa questão me assusta e me invade até o â~ 
mago da consciência. 

Não vivemos mais nos- tempos de Atenas, nem de Ro
ma, não vivemos mais O 'íempo de Numa- e nem de Sér
vio. Mas mesmo Rômulo, ao instituir as cúrias, teve por 
objetivo conter a_ Senado pelo povo mas reconheceu, ine
gaVelmente, a necessidade de orientar, também, o povo 
através do Senado. Essa concepção, segundo Rousseau, 
fói, jã nãquele tempo; uma obfa-jirima de concepção 
política. Os tempos todavia são outrOs! -

No entanto, Sr. Presidente, a responsabilidade do Se
nado, ou se quiserem, do parlamento, ou ainda se pen
sannos melhor, a responsabilidade dos políticos conti
nua tão atual e tã_o grande quanto nas velhas e nas novas 
democracias de todos os tempos. 

Acima de tudo, deve estar o bem comum. Mas_quem ê 
- pot ele responsável? O Governo, certamente, dentro dos 

Hntites estreitos que lhe ditam as aSpirações sempre in
contestáveis e os meios, semPre insuficientes; ante os fm~ 
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pe_rativos políticos internos e externos e ante o próprio 
estágio cultural das populações, 

O G0-v:erno não é uno! Mas, segundo- muitos enten
dem, o Poder Legislativo é o coraç-ão mesmo do EStado. 
Não é nem pelas leis que o Estado subsiste; é pelo poder 
deJe_gisl_a,r, atribuído ao Congresso. 

Pergunto, Sr. Presidente, se o mandato recebido do 
povo é uma coisa amorfa. Se é apenas um fio transmissor 
de energia entre a opinião pública, sujeita a todã sorte de 
inOuêilcias demagógicas e ideológicas, ou se ao- Con
~rário, o mandato é uma coísa viva, respoiisável, um 
dínamo que gera força e que filtra as oscilações, às vezes 
emocionadas, provindas das adversidades momentâneas, 
para garantir a paz, a ordem, a vocação, o destino as as
pirações mais legitimas que se enraízam fundo, no âma
go dos objetivos inaláveis da Nação! 

ü povo não erra. 1:: certo. Mas o povo pode ser iludi
do, enganado e por isso conduzido a julgamentos preci
pitados. 

É nessas horas que a responsabilidade dos seus man
datários se avulta! É nessas horas que o bom senso da
queles que forma eleitos para defender as vlrtudes e as 
mais sublimes vgcações do_ povo, devem-se mostrar mais 
reflexivos, mais isentos e mais firmes no exercício do seu 
mandato, irrevogável e indelegãvel, alheio a todas as 
emoções, partam elas de líderes carismáticos, de ideolo
gias estranhas aos costumes, ou de julgamentos paressa
dos. Esses julgamentos confundem as causas das_ insatis
fações e acabam por sugerir remédios perigosos e so
luções inadequadas, às vezes, fatais. 

Pergunto, então, onde está o nosso bom senso e a nos
sa responsabilidade. Por que vender ilusão às populações 
amarguradas pelas dificuldades _da economia, 
-Convencendo-as, por exemplo, de que fora das eleições 
diretas será a ruptura e o caos social? 

Deve, por acaso, a Constituição amoldar-se, totalmen
te, às explosões imediatistas que se geram no ventre das 
paixões? Ou deve buscar caminhos que orientam os cos
tumes, em busca de soluções viáveis, consetâneas com as 
nossas aspirações mais legítimas e mais duradouras? 

Não! Não compreendo as causas desse radicalismo 
que hoje insensibiliza e desagrega os meios poHticos,jus
tamente quando o pafs mais necessita de desprendimen
to! 

o que se rassa com os líderes dos partidos, que devem 
orientar, com parcimônia e bom senso essas transfor
mações que o momento nos impõe? 

Acaso estarão eles confusos, com esses extraordinários 
acontecimentos da abertura democrãtica? 

Acaso se desorientam, agora, quando mais largo se vai 
tornando o caminho e mais amplo o horiz__onte das liber
dades que eles mesmos ajudaram a descortinar? 

Ou será que, deslumbrados, com as novas forças que 
se deslocam para o Congresso, perderam a compreensão 
da importância da missão que deles exige este momento 
históriCO- da vida brasileira? 

Parece~me que esquecem tudo. Deixan1-se apenaS ar
r:iSt_ã.r por·üin dualismo "insanO, que se alimenta das críti
cã.sjustas ou-irijustaS que, de todos os lados assacam-se 
contra o GOverno, como se este fosse o pai de todas as 
dificuldades, de todas as insatisfãções que pressionam, 
hoje, tanto ao Governo Federal como os Governos Esta
duais, até mesmo os das Oposições! 

Por que esse maniqueísmo? A história sempre nos 
pode ensinar lições valiosas. 

Os últimos meses do Governo Goulart nos assombra
ram. Os homens da revolução de 1964 chegaram no mo
mento exato em _qJ.!.~- a Pátria deles precisava. 

Nem santos nem demônios - mas cidadãos de bem 
esses patriotas deram, todos eles, o melhor da sua inteli
gência e.Qa sua dedicação para .a grandeza do Brasil e 
para o bem-estar do povo. Terão cometidos erros, eles 
que_ saíram das casernas p<i.ra resguardar o Poder, em 
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defesa da liberdade? Certamente cometeran;t. Mas quem 
não os cometeria, de onde quer que viesse e ainda que 
mil vezes se preparasse para não errar? 

Todavia, aí está a gigailtesca Obll de modernização do 
paÍs, que lhes devemos. 

Basta olhar em volta. 
Ela tudo permeia. Está nos Correios e Telégrafos, nas 

Telecomunicações, no abastecimento d'água às popu
lações urbanas, na eletrificação, na produção do pe
tróleo e no fabrico do álcool combustível, nos transpor
tes rodoviários e, apesar rlas distorções acarretadas pelo 
crescimento porque não dizer está, tambêm, na Previ
dência e na Assistência Social, nos ensin-os prímãrio e 
universitário, na indústria, na modernização agríCOla, no 
comércio, nos serviços, nas instituiçõeS e nos instrumen~ 
tos do mercado financeirO e, finalmente, no produto in~ 
terno sextuplicado em 20 anos e na renda média, m·ais 
que triplicada, apesar do enorme crescimento da popu~ 
lação. 

Não, Sr. Presidente, não é possível aceitar, contra esw 
ses homéns gratuita e ingenuamente essa pletora de acu
sações grosseiras, como se os que os acusam fossem vesw 
tais il](~olutas e como se os acusados f.ossem uma ralé 
desacreditada. Essas críticas são inaceitáveis. Elas não 
noS intirriidam e nem nos acovardam. São irfaCíonaís. -
São fruto de uma insensatez que quer a todo custo, acuar 
o governo pelo grito e pelo alarido, da mesma forma que 
as turbas com as suas vítimaS.---- -

Onde estâ pois o equilíbrio para ajudar o país, neste 
momento de transformações tão profundas? 

Não sou eu quem pergunta. Não sou eu que reclama. 
É o bom senso que estã a exigiwlo! 

Não é, Sr. Presidente, a perfeição doutrinária que nos 
interessa agora. Não é a nossa veleidade ou o nosso caw 
pricho que devem prevalecer nem é a nossa opinião pesw 
soai que está em jogo: _ 

É justamente a c.oerência que se postula para servir de 
esteio indispensável à estabilidade das nossas instituições 
políticas e à salvaguarda da nova democracia, que surge 
do bojo da Revolução._Dirão talvez que não se deve falar 
abertamente essas coisas? Passo, porém, por sobre todo e 
qualquer falso receio e rendowme, tão~somente, à conw 
vicção de que os deveres para com a pátria estão acímã. 
das nossas suscetibilidades. O desprendimento, a sinceri
dade e a responsabilidade nunca foram tão necessários 
quanto hoje. 

Não falo, neste momento, como Vice-Líder. Não sou, 
aqui, um arauto do PDS. Sou apenas um analista fazenw 
do a sua análise- interessado na sorte do País, do povo 
e da liberda.de. Ao dizer isso quero contestar, cintes de ser 
questionado, os profetas do Apocalipse. Não prevejo ne
nhum caos, nenhum retrocesso. Prevejo, isso sim, a con
fissão da. "mea culpa" dos líderes de hoje, ante o julga
mento da história,-amanhã. 

Estamos, Sr. Presidente, nos umbrais de tempos no
vos, no limiar de um ciclo político do qual extraordi
nários b~nefícios sociais podem ser gerados por uma 
nova sociedade democrática, pOliticainente aberta, em 
pleno processo de surgimento. 

Queiramos ou não, somos os fiãdores das chaves dessa 
construção há longo tempo iniciada e há tanto desejada. 
Enquanto ela se levantava não faltaram os insatisfeitos 
de toda ordem- isolados ou não, a investir contra ela. 

Agora que a obra está quase pronta, agora que os vi
trais estão expostos à luz, porque havemos nós de 
abandonâ~la? 

b nosso dever proteger as janelas por onde filtra, colo
rida, a luz de_ uma alvorada que tanto esperamos! 

Sr. Presidente, a casa está pronta. 
Que nela se reúnam, para o trabalho, os convivas e os 

operários. 

Essa descrença, essa incompreensão, essa quase revol
ta que avassala ahwmas consciênciãs, ilão fai sentido. 

Eu nãO a compreendo e ninguém pode just!fiCáwl.a. 1:: 
como se da longa vigília, das noites índormidas nas trin
cheiras que ocuparam, por muito tempo, alguns tivessem 
safdo cansados demais, com a fê abalada ou com o âni
mo esgotado pelo esforço. 

Sr. Presidente! Não é sô o Governo- e· a Pafs, são as 
instít.UfÇ-,:>;es que Precisam do nosso bom sensO. "Os-·partí
dos_ necessitam de interlocutores isentos, prestigiados e 
confiáveis. Sem isso, sem desprendimento, toda a força 
do diálogo, que é a alma do entendimento democrático, 
se perde no vazio, na inconsistência e- no- descrédifo. Já 
não haverá mais esperança, a menos que outro salvador 
preencha o l:spaço que não soubemos ocupar: 

Que causa há, Sr. Presidente, tão forte, que motive es
sas dissonâncias'? 

Há, Srs. Senadores, uma causa,- um mal terrível que 
se alastra e dissemina, quase sempre ao sopro da dema
gogia, tornando a Nação inteira, presa fácil de um dua
lismo injusto, perverso e destrutivo. 

Esse mal não é novo. Sflvio Romero o descreveu mui
to bem, em um de seus magistrais discursos pronuncia
dos há quase um séc-ulo. -

Pasme a alma na_cional, ante a atualidade dessas pági~ 
nas que nos legou o grande tribuno. Não é est~ Governo, 
não é um governo. _São todos eles, justos ou injustos, 
competentes ou não - que são vilipendiados, sob o ta
cão da desforra irracionalizada. Erro de observação Fac
ciosismo? Maldade? Aversão à verdade? Não sei, mas eis 
o que -diz Sílvio Romero sobre essa dualidade: 

.. "Já faz medo, Sr. Presidente, e é escusado procu
- rar ocultá-lo, tomar da palavra para defender o_s 

atas, quaisquer atas, ainda os mais sensatos e dig~ 
nos, praticados pelo governo." 

. "Tal é a gdia levantada contra a atual ordem de 
coisas, da parte dos opugnadores do momento, quer 
os radicais, quer os reacionários, quer oS que-desc> 
jam ~."república vermelha", que os amigos da si
tuação, os conservadores do atual regime sentem a 
onda de impropérios que os envolve e a todos toca 
de todos os lados ... " 

. "Um dos vícios, um dos despropósitos mais co
muns e mais espalhados pelo espírito revolucionário 
e demagógico moderno, é esse terrível dualismo, 
e&:ra -insensata e mesquinha antinomia, proclamada 
em todos osjons e a toda a hora, entre o povo e o 
seu governo, entre a Nação e aqueles que a diiigem, 
como duas forças irreconciliáveis, fatalmente in"imi
gas, fadadas a guerrearem-se a todo o momento, em 
todo o curso da história." 

"Não sei por Que oCulta magiã:, esses_ teoristaS-da 
insensatez política adornam o povo de todas as vir
tudes, de todas as inerrâncias, de todas as verdades, 
de todo o critério, de toda a honradez: é o otimismo 
máximo das democracias incontrastáveisL .. " 

, ''E exornam, por outro lado, sempre e co.ntinua
mente, os governos, de todo privilégio no erro, no 
vício, na desonra, no vilipêndio, na desonestidade: é 
o pessimismo máximo do revolucionarisnlo impeni
tente e iri.SaCiá v e L.." 

"E esses dois falso~ pressupostos do empirismo 
grosseiro, da leviandade política, não sei como se 
podem conciliar no espírito dos que os apregoam 
tão desassomb.radamente e a todo propósitO ... " 
- "Salta aos olhos dos mais obtusos a errônea de 
tais conceítOs:- para- serem eles veraadeiros, seria 
mister que os governos fossem feitos de outra maSsa 
que não a massa mesma da Nação, a massa mesma 
do povo; seria mister que eles brotassem do chão 
como a erva dos campos, ou caís~em d_o cé:u nas 

·condições preconizadas pelo adágio ... " 

. "TUdo -isto é a retórica perniciosa dos agitadores
de profissão: os governos não existem- por invenção 
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perversa de não sei que diabólico poder do mal; não 
podem ter por missão o errO, 9 desatino, a protérvia 
e o vício." 

. "Corffo con-ceber, pois, essa fantástica dicotomia 
antitética, essa fatal luta perpétua: de um _lado, Or
muz, de outro, Arimt de um lado, a ireva e de ou
tro a luz; de um lado sempre o mal e de outro sem
pre o bet:n?" 

"É, como se vê, essa, uma concepção rudimentar 
e infantil, uma filosofia de selvagens e de pobres de 
espfrito. E, entTetanto, ela repouSa e está latente em 
todas as locubrações dos agitadores de sempre, os 
de ontem, como os de hoje; ela é a inspiradora de to
dos os clamores que atordoam o ânimo despreveni- _ 
do do povo; ela é que envenena a grita do jornalis
mo impiedoso _e incontentável e levanta o braço dos 
arruaceiros ignaros ... " 

.'"E bastaria, Sr. Presidente, o desaparecimento, a 
morte de tão falaz modo de compreendei os fenô
menos políticos e sociais, de compreender a função 
e o papel dos governos, para que, como por encan
to, cessassem muitos dos males que nos afligem." 

-··uma das conseqUências maléficas do mau vêzo 
de considerar o governo como o eter:no inimigo, 
que se deve debelar a todo custo, é esSã de outor
gar, nos regimes representativos, às oposições a 
Vara mâgica do bem, e cercá-las de todos os 
aplausos dos dispensadores de popularidade, dos 
manipuladores de ovações, ao passo que só se tem 
apodos e injúrias para assacar àqueles que defen
dem a ordem e o poder garantidor dessa ordem 
para atirar sobre aqueles que não se sentem dis
postos a engrossar o número dos amaldiçoadores 
e tomar posição entre os profetas de ruínas." 

. "Entretanto, Sr. Presidente, de quando em vez é 
conveniente arrostar os incômodos da impopulari
dade! ... " 

"'Temos chegado a este vergonhoso extremo!..." 
Males existem, nem eu vim aqui para negá-los: 

seria como andar nas ruas e não ver as casas. Seja 
esta a minha primeira proposição; porém, ouso 
acrescentar, que muitos dos que aí andam imagi
nando_ não passam de meras fantasias mórbidas da 
musa da difamação, ou rebentos conhecidos do 
inalterável pessimismo nacional. 13 coisa velha; mas 
há épocas em que ela recrudesce." 

, "Reacionários e radicais põem-se em ação e a 
maledicência assume proporções tão assombrosas 
que o povo fica hipnotizado pelos profetas de ruínas 
e o Governo sente-se acuado no meio de um coro de 
pragas e maldições." 

' UFoi assim em dias de Deodoro, em dias de Flo
riano Peixoto, em dias de Prudente de Morais, cujo 
assassinato foi combinado; e seria um milagre que 
assim nãõ-Iõs-se em dias de" Campos Sales, cujo ârii
mo se procura entibiar, ferindo-o no que de mais 
caro tem a respeitabilidade do homem: a honestida
de· de sua conduta.'; 

"Desgraçado pafs, onde a mentira na boca de 
possessos e energúmenos toma vis-os de verdade e 
ilude os espíritos incautos!" 

Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 
Eis ai o impressionante relato de Sílvio Romero. E eu 

me pergunto agora - eu me pergunto ·cheio de Preocu
pações- se não é essa maneira vesga di! ver as caias; se 
não é esse vício terrível, imposto por uma demagogia que 
tudo distorce,_ que continua afetando o Congresso. Jã 
não terá sidosó a oposição que se deixou afetar por esse 
desvario, que distorce o sentimento de justiça .....:-e cor~
rompe o senso comum das pessoas, mesmo de alguns da 
situação. Se--~fof assini; que Deus nos ajude, porque en 
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tão, nenhum governo, nenhuma autoridade terâ sal
vação. 

O Srr Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS~ LINS - Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador. 

O Srr Fábio Lucena - Nobre Senador José Lins, na 
hora em que lhe solicitei a gentileza do aparte-, assaltava
me a suposição de que V. Ex• estava respondendo, por 
delegação do PDS e do Governo, ao ex-Presidente Ga
rastazzu Mêdici. A seguir, como V. Ex• houve por bem 
citar o longo trecho de Sílvio Romero, V. Ex• prefaciOu a 
oração do grande tribuno com uma declaração pessoal 
de que não estava falando como vice--Líder, e sim, sobre
tudo, como cidadão brasileiro, como Senador -da Re
pública, preocupado naturalmente com os grandes 
problemas do nosso País. 

O SR- JOS:€ LINS - É verdade. 

O Sr;. Fábio Lucena- Eu anotei as alusões que V. Ex•, 
não sei se extraídas do textO de SílVio Romero, ou se do 
teor de seu discurso, as alusões feitas a profetas do caos, 
profetas do pessimismo etc. V. Ex• aludiu nada menos 
do que oito vezes à categoria desses profetas, E, no exór
dio, no inicio do-seu discurso, V. Ex• compatava este Se
nado a uma miniatura do céu, construindo, destarte, 
uma imagem poética. E como da poesla passou para a 
profecia, Confirmou a prédica de que, de fato, O- poeta ê 
irmão do_ profeta, mas, na realidade, Ex•, parece que~ 
nem a poesia, nem a profecia, tamentavelmeDte, eStão in
tegrando _o essencial, o talvegue do seu pronunciamento, 
porque parece que, ao partir da imagem poética, que eu 
entendi, que nós enteridemos como um convite para o 
debate aberto, o debate amplo, o debate sincero, em que 
pesem as ramificações, as diferenciações dOS-Põntõs de -
vista, ... 

O SR • .10St LINS- Nesse ponto V. Ex• compreen~ 
deu bem o meu discurso. 

O Sr1 Fábio Lucena - ... partir da image.cii põética, 
como fez V. Ex•, para a dura crítica, o dU-io dardejar 
contra as oposições, como se V. Ex~ estivesse tranSfor~
mando o seu ramalht:te numa poderosa e pesada bordu~ 
na zurzindo~a sobre aqueles que, com tanto enlevo e en~ 
tretenimento estavam a ouvir V. Ex•, percebe-se que o 
obietivo de seu discurso, de fato, é conftinçiir a posição 
assumida pelos homens de Oposição do Parlamento bra~ 
sileiro, como poSiçã-o sistematicamente contrâria- a todo 
e qualquer tipo de ação, de boa bontade, de proposta, de 
propositura, de objetivo que o Governo possa aventar, 
ao menos, a título de discussão para os problemas de 
nosso País, quando na realidade não é bem assim, nobre 
Senador José Lins. V. Ex•'citou elementos, citOu f8tos 
com os quais n6s todos concordamos; o aiirilento das co
municações, o aumento doS transportes, o aumento do 
consumo de energia elétrica. V. Ex• citou esses é:lemetitos 
que são inerentes? qUe fazem part6-da--narureia própria 
do desenvolvimento e do progresso das sociedades, e que 
por isso mesmo são mais fatores vegetativos, de vez que 
eles tiveram lugar, eles existiram, essas evoluções ocorre
ram em todas as sociedades, inclush~e naquelas em que 
não houve a ruptura dos meios legais por p10cessos vio
lentos de destruição da ordem legal, como aconteceu em 
nosso País. Em síntese, Senador José Lins, V. Ex• discor
re mais uma vez-sobre a Ii tania e a ladainha, que já esta
mos habituados a ouvir, que não muda de tom, nem de 
eixo, nem de seixo, nem de nexO, nem de Sexo, isto é; é o 
lugar comum, nobre Senador, de que o Governo é o 
onisciente, o onipresente e o onipotCnte. O Governo é 
mais infaHvel do que o Papa. O Governo não pode errar, 
não porque seja humano, e em sendo humano ele pode 
incorrer em algum erro perdoável, em algum errO para o 
qual ele não foi alertado e uma vez sendo alertado se dis-
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põe a corrigir tal erro, como sói sê"r do hábito, do_com
portamento- de todo Governo racional. Não o Governo 
que V. EJr.• desenha é de natureza diferente: é um Gover
no que nada tem de humano, porque já adentrou à cate
goria da divindade e já ultrapassou nessa corrida, nessa 
concorrência epifânica talvez até a força, a potência, a 
inteligência do próprio Deus. Então, coni um_ governo 
assim, nobre Senador José Lins, não é possivel dialogar, 
porque nós, os seres humanos, temos a nossa ínteligêricia 
limitada. O Céu para ele cõlúiriua a-ser õ liffiiff:. Se õ- (i_o
ve:rno que V. Ex• nos pinta, nos traz aqui está além do 
Céu, nobre Senador, só há que fazer uma prece. 

o"SR. JOS!: UNS - V. Ex• comete um~ injustiça. 

O Sr. Fábio Lucena --Só há que fazer uma prece, por
que abaixo do Céu onde nós vivemos no mundo real... 

O SR. JO~!: LIN$- V. Ex• comete uma injustiça, 
não contra o Governo, mas contra mim. Não pintei esse 
tipo de Governo. 

O S~. Fábio Lucena- ... no mundo reál em que todos 
vivemos, nós possamos algum dia- se possível, já- ter 
eleições diretas para termos seres humanos no Governo 
brasileiro, e não seres mediúnicOs, metafísicas - seres 
absolutamente desvinculados da realidade terrânea, ter
ráque·a e terrestre, que é o mundo real em que todos esta
·mos Vi_vendo. Mas é co~ prazer que passaremos a acom
panhar ó pronunciamento de V. Ex•, lembrando, se nos 
permite - se me permite, todavia - o grave PerigO da
quele famoso -personagem que chegou até nós, através 
das biografias de Napoleão Bonaparte, personagem que 
V. Ex• muito, lembra atualmente, agora, na tribuna, 
onde se desempenha, como sempre, com brilho graças à 
sua prodigiosa inteligêncía, ... 

O SR. JOS!: UNS- Obrigado a V. Ex• Não mereco 
o elogio. 

O Sr~ Fábio Lucena- ... chamando a atenção de V. 
Ex• para o perigo daquele personagem que durante o 
fogo -maiS crúzado e mais vlolerito, entre as -tropas- de 
Napoleão e de Wellington, atravessou tranqUilamente a 
ponte de Waterloo sem saber que nas margens do rio e 
dos lados da ponte estava hl:lvendo uma guerra que have~ 
ria de decidir o destino e a sorte do gênerO humàno. 

O SR. JOS:It LINS -~o cúiilulo da sorte. Não gos
taria--de-·arriscir, ãSsim; o destino do Pais. 

Cre"iO nobre Senador, creio, que V. Ex.' comete uma 
injustiça, quando diz que considerei o atual Governo 
como incapaz de errar, como divino. No começo do meu 
discurso, eu mesmo me perguntava se esses governos er~ 
raram. E reconheci que sim. Eles saíram das casernas. 
Por melhor que se tivessem preparado teriam errado, da 
mesma forma. E não só eleS. Desconheço CntC o·u insti

- tuiçãó fuimana que não erre. ReconheçO que houve er-
ros. _V. Ex~ portanto, não tem razão. Mas, nobre Sena
dor, o que eu quis dizer, o que ressaltei foi a·existência de 
um exagerado dualismo maniqueísta, que não é de hoje 
em nossa vida política. 
- Essa realidade foi identificada, desde o começo do sé

culo, por Sílvio Romero e por outros autores. Sílvio Ro
mero cita grandes nomes que sofreram apodos os mais 

-injüstificáveis e cujos valores foram depois fecuperadõs 
pela História;- cujas memórías fo.f-am resgatadas eni- stia 
verdadeira grandeza ante a Nação. A mensagem que 
hoje trago pretende, também, identificar os tempos no~ 
vos que estão chegando; as forças políticas estão sedes
locando para o Congresso. 

Fi~ também uma interrogação sobre a natureza do 
mandato: se este é apenaS um fio elétrico que conduz a 
energia do pensamento do povo até às leis, ou se nós, no 
uso desse mandato, temos o direito de analisar, ante a 
nossa consciência, as sug"estões provindas do povo 
ajudando-o a orientar-se para os seus objetivos mais 
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nobr~ _e _mai~ sagrados. Em suma, se ~mos, também, 
orientar os costumes do povo. Esse é o sentido de minha 
análise. · 

Com a citação de Sílvio Romero, quis apenas mostrar 
que_ o problema do dualis"mo não é de hoje. Que não se
remos somente nós que passaremos à História como ato· 
re~ desse d_ualismo irracional que aí está. Creio que; ao 
final, V. Ex• compreenderá melhor o meu intuito. 

0~~. M-ário Mªla -.·v. ~'me permite um aparte? 

O SR. JOSt UNS - Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Mário Maia. · 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador José Lins, nós 
estamos acompanhando o raciocínio de V. Ex• e achan
do que V. Ex•, como sempre, estâ fazerido um esforço in
gente para colocar à nossa apreciação e d~ Nação, por 
intermédio da Casa, do Senado da República, convenci
mento do otimismo que nós todos devemos ter e deve
mos procurar neste instante em que se fala tanto em ne
gociãção, em desarmamento de espírito. Essa tem sido a 
nossa intenção durante vinte anos, pois que a oposição 
nada tem feito durante esse tempo todo senão esperar 
que os homens mandantes do poder ouvissem o povo em 
algum momento. E, agora, passado tanto tempo, o povo 
vem às ruas clamar, dizer às autoridades que se constituí
ram por sua própria vontade, à revelia da vontade desse 
povo, que_a paciência do povo está exaurida e que chega~ 
mos, agora, ao encontro do Estado com a Nação, conce
dendo ao povo o direito, novamente, de escolher o seu 
representante máximo, o magistrado da Nação, pelo 
voto correspondente à vontade direta do povo. E V. Ex• 
falou em maniqueísmo. Ora, não é a Oposição, que -com 
as -eleições -diretas e já; agora nas ruas, correspondendo 
assim ao eco da vontade popular, que manifesta o marii. 
queismo com isso, porque jâ há 20 anos que estamos es
perando as eleições diretas e já. Então, quando nós dize
mos "Diretas Já" e V. Ex•s dizem: "Não!" melhor do 
que "Difetas Já é eleição direta para sempre", queremo.!l 
dizer que dc;:sejamos eleições "Diretas Já", e para sem
pre, para que o ''Já", de agora, se torne para sempre. 
Agora, o maniqueísmo falado por V. Ex•, e tão exortado 
aqui e trazido à baila por companheiros de V. Ex~ da si
tuação, acusando-nos desta dualidade do bem ou do 
mal, sem racionalizar outras alternativas, queremos di
zer que isto tem sido mais uma atitude das forças do Go
ve~no, das forças do Partido de- _V, Ex• e que nós, da 
OpoSição, estanios numa situação, digamos, de passivi
dade, de e?CpeCtativa. Quem está co~ a força, com o po
der, é o Governo de V. Ex• Veja bem, lembroMme de al
guns fatos que foram colocados sob forma de propagan
da •. num passado de mais ou }Tlenos 10 anos atrã.s, quan
do se falava no milagre económico, quando se falava no 
desenvolvimento máximo, do Brasil emergente. Lembro
me então-de propagandas que eram apostas nas ruas, em 
coloridos verde e amarelo e também através do Vídeo: 
"Brasil, ame-o ou deixe-o''. V. Ex• está lembrado disso. 
Não eram as Oposições que colocavam essa frase de pro· 
paganda nas ruas. "Brasil, ame-o ou deixe~o". Aliás, nós 
aqui até fazemos uma reverência a Sua Excelência; o Pre

. sidente Figueiredo, que quando assumiu trouxe uma ati
tude diferente dessa, quando ele afirmava que o lugar 
dos brasileiros era no Brasil. 

O SR. ~OS:E LINS- Em primeiro lugar agradeço·o 
aparte de V. Ex• abrangente como sempre. Mas, não me 
move aqui o desejo de acusar as atuais Oposições deres
ponsâvei"S por io"do o tnal que por aí anda. Muito menos 
ao Governo. O maniqueísmo pode até ser de parte a par
te. Mas nem _p'?_r isso deixa de ser_çleplorãvel. ~o bem e o 
mal, é Aríníà- e ofmuz, como diz Sílvio Romero. tj, isSo 
exatamente o que estou condenando. Quanto à frase 
"Brasil, ame-o ou deixe-o", é uma frase convincente. O 
desamor não nos interessa. 
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Quanto ao maniquelsmo, nobre Senador, é inegãvel, 
ele aí está, não é novo como ni.ostrei a V~ Ex•,- màs o im
portante é a atitude nova que podemos buscar, sob a égi-
de do Càngr'esso. -- -- -- -

Mas continuo Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, a propósitO das citações de Sílvio RO

mero, a História aí estâ para restabelecer a honra e a dig
nidade daqueles abnegados homens de Governo, tantas 
vezes vilipendiados, a que ele se referiu: Deodoro, Flo
riano, Prudente de Moraes, Campos Sales e - por que 
não dizer? -Getúlio. Que esses homens se levanterri âo 
túmulo para receber do povo, embora tardiamente, ore
conhecimento que merecem. 

Mas, por que só tardiamente? 
É preciso reagir, Srs. Senadores, contra essa desalma

da injustiça que nos avilta e compromete! 
Precisamos evitar os exageros. Mas evitá-los hoje, 

agora! 
Temos um compromiSso com -o diálogo sério e cons

trutivo. DeixamOS de lado as maledic!ncias, o prazer 
mórbido das suposições e a esperança nas utopias com às 
quais procuram iludir a Nação. 

O momento exige bom senso. Diálogo-- e concessõeS~.:: 
Como? Qual é a nossa força? Anol;sa força é o-Poder 

de legislar. Por que merecemos confiança? Porque res
peitamos a Lei. 

Dialoguemos, pois, aberta e até apaixonadamenteL_ 
Atendamos, porém, a única tutela a que devemos respei
to e reverência - a decisão consciente da maioriã no 
Congresso, direito e obrigação que a Nação, pela sua 
vontade geral, legítima e soberanamente nos outorgou. 
O nosso mandato é intransferível e irrevogável. AO Con
gresso cabe, hoje, uma grande responsabilidade. As as
perações tempestuosas que lá fora se desencadeiam, res
soam neste recinto. OuvimoS com reve-rência as suas vo
zes, mas ai de nós, se não soubermos conduzir a Nação 
em meio a essas- tormentas. 

Os ventos sopram, as velas se enfunam e sacodem o 
batel da Pátria. Lá fOra gira forte, um remoinho que nos 
preocupa e que alguns talvez queiram transformar em 
vendaval. 

Por quê? Não sei! Sei apenas que ii.ão são eleições dire
tas em !985 e, nem mesm-O a forma da escolha do Presi
dente que resolverá os nossos graves problemas da atua
lidade. h, antes, a abertura, é o entendimento, ê a preva
lência da soberania do Congresso, lastreada no bom sen
so, que nos pode ajudar. A Emenda-Constitucional ora 
em discussão pode revigorar essa soberania, atê que uma 
nova Carta ilumine os caminhos da Federação. Então as 
tempestades hão de passar. Mas neste instante, repito, é 
preciso desprendimento e coragem e, sobretudo, sabedo
ria, para conduzir a Nação, a um porto seguro. 

De que lado estamos, Sr. Presidente, dos que deixam o 
barco ao sabor da tempestade? Ou dos que lutam para 
equilibrá-lo, até que resplandeça uma alvorada límpida 
no céu da Pátria? 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOS~ UNS- Com muito prazer, nobre Sena~ 
dor Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume--Meu nObre colega José Lins, o 
pronunciamento de V. Ex• nesta tarde, como sempre, 
pois V. Ex• tem feito váriOS-nessas últimas semanas, me
rece não só o respeito, comO reflexão e admiração. Ine
gavelmente, V. Ex• fei uma análise perfeita, plena de 
conteúdo. Não há quem possa ignorar, em sã consciên
cia, o desenvolvimento que este Pais teve, principalmente 
nestes últimos 20 anos. Sem dúvida, o grande e imortal 
estadista, Juscelino Kubitscheck, impulsionou este Pais; 
fez uma grande obra, uma gigantesca obra, para definir 
bem o meu pensamento. Mas, como disse, nesses últimos 
20 anos este País passou a ser a oitava Nação do mundo, 
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não- só em extensão territorial - vou abandonar isso
mas de renda per apita, no seu PIB, no seu PNB, no seu 
deSenvOlvimento industrial e agrícola. Agora mesmo, há 
poUcos diã.s,- foi anunciado pela Iinprensa qUe o Brasil 
eons_eguíu exportar rriais de 2 bilhões de dólares para o 
m-Undo, COm um superávit st.iJ)erior a 1 bilhãõ e 200 ffii-
lhões da nossa balança comercial, do mês passado. En
tão, issO merece aplausos, merece loas. O Brasil cresceu 
em todos _os setores, não se pode ignorar o seu cresci
me__nto, por exemplo, só num setor, o de comunicação, de 
estradtts; telefones, rádios e TVs, integrando este Pais de 
Norte a Sul e de Leste a Oestes. E quando vejo, às vezes, 
críticas, é natura), a Crítica é natural faz parte do jogo de
mOCrático, do regimé de-mOcrático, e me faz lembrar um 
penSamento ...:.:-eu não- sei se-o ii1úo-r é fiancês, bio Chry
sóstom - "A semelhança de homens de olhos doentes, 
muitos acham que a luz lhe faz mal, ao passo que as tre
vas, que não lhes permitem ver coisa alguma, se lhes afi
gtifai:n repousantes e- saudáveis." Creio que cOm 'esse 
pensamento eu englobei, perfeitamente, tudo quanto V. 
EX~ disse nessa tarde. Parabéns. 

O SR. JOS~ LINS- V. Ex• me confunde e agrada, 
ao mesmõ1en'lp0. Chama a atenção com conhecimento e 
propriedade. para os aspectos relevantes do desenvolvi
mento econômico pelo qual o País passou_durante os úl
timos 20 anos. E Y. Ex~ tem razão. 

Eu, todavia, nobre Senador, não fujo à realidade_ em 
que me coloquei. Lembro para não ser parcial as dificul
dades em que nos encontramos no momento devido a 
causas externas e internas, pelo custo elevado do pe
tróleo, pela extrema alta das taxas dos juros nos merca
dos internacionais, pela inflação, pelo desemprego, pela 
insatisfação das massas ... 

O Sr. Jorge Kalume - Só para ajudá-lo. 1:. fruto da 
conjuntura internacional. 

O SR. JOS!t LINS- Mas nunca, meu caro Senador 
Jorge Kalume, nunca, como V. Ex'" sabe, o Governo ne
gou essas coisas. O que é preciso é que se reconheça, 
também, o lado bom da administração. E agora, quando 
as forças políticas se transferem para o Congresso, cabe
nos, cada vez mais, assumir, conscientemente, a respon
sabilidade que nos toca. Se não o fizermos, outras forças 
o farão. Então teremos fracassado. 

O Sr. Jorge Kalume- Exatamente nesse ponto, quero 
-dizer a V. Ex•, haja vista o que estã acontecendo na 

França, gloriosa e milenar França, com eleição direta; o 
que é que está aconteCendo com 6 rloSso Miterrand? 
Mal-estar, insatisfação popular, porque ele não pôde 
corresponder aos anseios, à expectativa geral, como re
sultante também, da conjuntura internacional, que atil'!
giu, inclusive, um país milenar, como disse há poucos 
momentos, a França. 

O SR. JOSt LINS - V. Ex'" tem razão. Aqueles que 
viajam para o exterior, ao voltarem, são unânimes em di
zer que este País em liberdade, tranquilo e feliz. 

-0 Sr. Jorge-:Kaiume- ~um paraíso. 

O SR. JOSt LINS - ~ um paraíso. Quero, Srs. Se~ 
nadares, terminar este discurso com uma mensagem de 
confiança ... 

O Mário Maia- Antes de terminar, peço-lhe que me 
conceda um pequeno aparte. 

O SR. JOS~ UNS - Concedo o aparte a V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador José Lins, 
nós concordamos com o nosso companheiro Senador 

-Jorge Kalume, quando faz menção ao desenvolvimento 
dO Brasil ~esses 20 anos. Por certo, não haveriámos de 
negar o Tlosso testemUnho do desenvolvimento que o 
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nosso País tem experimentrulo nessas duas décadas. 
Mas, eu me absteria de acreditar esse desenvolvimento 
ao mérito q:~regime que_ foi instatl;!do.n.o Bri;isil. E_u acho 
que o Brasil se desenvolveu naturalmente, como muitas 
nações se desenvolveram nessas duas décadas, mercê do 
destino natural da cívilizaçãõ que, através do desenvolvi
mento da tecnologia, da ciência, da arte, um pouco da 
cultura, mas princ!palmente da tecnologia e da ciência, 
alcançaram limites bem adiantados, principalmente no 
que diz respeito. às comunicações, através do desenvolvi
mento da informática e da telemática. Portanto, o Br3sil 
most~ar-se-ia um País de uma população rude e incapaz, 
se n_ão tivessesofri~o também as influências do desenvol· 
vimento t~_nológico e_ científico, que abrange o mundo 
inteiro. Mesmo porque, com os investimentos maciços 
que se fizeram durante_esse período, passando-se de urha 
dívida externa de três bilhões de_ dólares em 1964, para 
mais de cem bHhões de_ dólares agora, no momento em 
que vivemos; seria uma prOva de incapacidade completa 
se a aplicação desses bilhões de dólares não resultasse em 
algum desenvolvimento. De modo que acho que o desen
volvimento é mais uma decorrência da lei natural dos 
povos, da procura, da tecnologia, da pesquisa dos povos, 
e que nós também estamos enganjados nela, do que o 
mérito de determinado regime que seria creditado ao re
gime de 64 para .cá. Até mesmo no_ exemplo que o meu 
ilustre colega deu, do inesquectvel Presidente Juscelino 
Kubitschek, ele foí um marco anterior a 64, nesse parti
cular das comunicações, senão através dos meios da ín
formática, das comunicações, aproveitando as ondas 
cósmicas, mas através de um incentivo grande, fazendo 
as grandes ligações internas de nosso Pafs, como V. Ex.• é 
testemunha e tambêm o meu colega do Acre, construin
do as grandes rodovias pioneiras que vieram modificar 
completamente a fisionomia do nosso Brasil interior, 
principalmente corri a criação de Brasília, que foi referi- -
da, nessa semana, por vários colegas aqui, com muito 
maior precisão do que nós fazemos, neste instante. De 
modo que era 1;6 esse reparo que eu queria colocar no 
brilhante discurso que V. Ex~ faz nesta tarde, do qual nós 
colhemos, com muito carinho, as palavras nascidas de 
um sentimento patriótico que nós muito respeitamos 
nesta Casa- CfOCOrigresso Nacional. 

O SR. JOSI't LINS - Eu não esperava, nobre Sena
dor Mário Maia, que V. Ex• reconhecesse o que foi feito 
de bom pelos Governos da Revolução, embora lhes atri
bua todo o mal que aí está. Na atitude de V. Ex• eu iden
tifico, mais uma vez, esse dualismo_ que não leva a nada. 
V. Ex•, simplesmente, acha que as coisa boas acontecem 
por acaso, porque a humanidade evolui sempre para o 
melhor. Ora, V. Ex• acaba de destruir a base de toda a 
doutrina política da vida das nações. Já não precisa esco
lher ninguém para governar. Não há Governo bons nem 
maus. As coisas acontecem ao acaso. Devemos abando
nar, segundo o pensamento de V. Ex.•, a Nação à sua 
própria sorte, aos azares dos acontecimentos, já que os 
Governos apenas podem realizar o lado mal. É uma 
pena que V. Ex• assim pense. Agradeço, porém. o aparte 
de V. Ex* que, por fim, se constitui na maior prova do 
maniqueísmo que deploro e condeno. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga~ 

do. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 9-5-84 E QUE, EN
TREGUE il REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores: 

Na verdade, estamos no final desta sessão de hoje, mas 
eu me havia inscrito p8ra uma breve comunicação, exa-
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tamente., por ter, hã uns três dias atrás, falado nesta Casa 
sobre o problema da FUN AI, quando me reportava à 
Amazônia, àquela riqueza fabulosa, e dava um idéia de 
que a FUNAI deveria estar sediada no Centro-Oeste, 
como estão o Banco do Nordeste, a SUDENE e o 
DNOCS no Nordeste, justamente no foco da seca, no 
ponto principal, onde aqueles órgãos poderão atuar. En
tão, eu sempre achei que a FUNAI deveria sair de 
Brasí1ia e ficar ila área dos índios, jUnt.o -á-coinimídade 
indfgena, na cidade, por exemplo, de Campo Grailde, 
que é a capital de Mato Grosso do Sul. Também dizia, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Presidente da FU
NAI deveria ser um sertanista, um homem que tiVesse 
convivênCia-- com a comtiilidade indígena, um homem 
que conhecesse os problemas do índio, um homem que 
fosse capaz de falar a lingua do sflvicola, para evitar o 
que vinha acontecendo sem entenderem os anseios que 
eram externados, para a demarcação das terras. 

Quero, neste instante, felicitar o S. Ex•, o Ministro 
Mário Ai:tdreazza, pela solução feliz. Primeiro, porque 
resolveu a questão da demarcação, dando aos Txucarra
mãe as IS léguas de largura por 75 quilômetros de com
primento, que pleiteavam e mais aquele ponto para eles 
sagrado no norte de Mato Gross-o. Depois, já agora, no
meando para a FUNAI um homem que tem a convivên
cia entre os índios, um homem que conhece perfeitamen
te a comunidade indígena, que é o Dr. Jurandy Marques 
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da Fonseca. E veja só qual foi a primeira ãtitude do novo 
presidente da FUNAI: escolher para seu chefe de gabine
te um índio, Marcos Terena, e nomeou para administra
dor do Parque Indígena do Xingu o índio Meg-aron. O 
novo Presidente faz questão de que haja visita quaSe_ que 
permanente à área indígena, para que não se·criem mais 
aqueles problemas que, até aqui, temos assistido qual 
seja a luta do fndio, contra o fazendeiro rico. 

Por conseguinte, Sr. Presidente; felicito o -Governo 
pela feliz idéia de escolher para a área indígena, um pre
sidente à altura daquele órgão. Funcionário da própria 
FUNAI com convivência bastante, dentro daQuela co
munidade. Acredito que terdnos dias tranqUilos para os 
índios brasileiros. Era o q-ue desejava dizer,-sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE N' 24, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem o.s artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IY,_do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo eiri 
vista o que consta do Processo n9 004761 84 7, resolve 
aposentar, por invalidez, a partir de 12 de abril de 1984, 
Oswaldo Palheiros Vianna, Assistente Legislativo, Clas
s~-- .. c_-.--.-,- Referência NM~31, do QuadrO Permanente do 
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, íriCis61, e· 
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102, inciso I, alínea b, da Constituição da República Fe
derativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inci
so fll, § 2~>, 428, inciso III, 415 § 4'>', do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, aprovado pela Reso
lução SF n~> 58, de 1972, e artigos 2~> e 3'>', da Resolução 
SF nt? 358, de 1983, com proventos integrais, bem como a 
grB:tificação especial de desempenho c a gratificação adi
ci_t;mal por tempo de serviço a- que tem direito, na forma 
do artigo 3~> da Lei n~> 5_.903, de 1973, e artigo lO da Lei n'>' 
4.3_45, de 1964. 

Senado Federal, 10 de maio de 1984. -Senador Moa
cyr Dalla, Presidente. 

PORTARIA N• 18, DE 1984 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, resolve designar Djalma José Pereira da Cos
ta, Têcnico Legislativo, Caio TorreS, Técnico Legíslãtivo 
em Legislação e Orçamento, e Paulo Irineu Portes, Téc
nico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, in
tegrarem a Comissão de Sindicância incümbida de apu
rarem- os fatos constantes no Processo n• 005!08845_, nos 
termÕs-CJO artigo 841 e§ Jt;t do Regulamento Administra
tivo. 

Sen:i.do Federal; 10 de maio de 1984. - Aiman No-
guelra da Gama, Direior-GeraL 
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I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

- N"' 83/84 (n., 142/84, na origem), submetendo à 
deliberação do Senado o seguinte projeto de lei: 

-Projeto de Lei do Senado n., 65/84-DF, que dis
põe sobre o reposiciOnaniento de servidores do Plano 
de Classificação de CargOs-do serViçO-Civil do Distrí: 
to Federal, e dá outras providências. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3 - Comunica.çio da P[-esldência 

- Prazo para oferedmerito ôe emenàas ·a-o- Projeto 
de Lei do Senado nl' 65/84-DF, lido no Expediente. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR GV!LHERMEPALMEIRA -Suges
tões de S. Ex~ para o problema do abastecimento d'á
gua no semi~ârido alagoano. 

SENADOR FÁBIO WCENA ---Reportagem 
sobre a expedição do oceanógrafo Jacques Cousteau, 
na Amazônia. Cancelamento do crédito de custeio 
para a extração de_borracha, tendo em vista prejuízo 
apresentado pelo Banco da Amazônia, decorrente de 
aplicação indevida em Itaipu. 

SENADOR HENRIQUESANT!LLO- Voto do 
Ministro Djacy Falcão na apreciação de babeas cor

pus solicitado por S. Ex' ao STF, quando da vigên
cia das medidas de emergência no Distrito Federal e 
vizinhanças. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

SENADOR HELIO GUE!ROS"-- Descumpri
mento de promessa governamental, no tocante à so
lução do problema da permanência dos garimpeiros 
em Serra Pelada. 

1.2.5- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~' 66/84, _de autoria 
do_Sr. Senador Milton Cabral, que altera o art. 126, § 
29,\etras "d" e "f'', do Decreto-lei nl' 200, de 25 de fe
vereiro de 1967, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 67/84, de autoria 
do Sr. Senador Milton Cabral, que dispõe Sobre nor

m~~ a_~~~'!l obe~e~i~~~ EP~rÇ)c~~(ls relªti:-'_Cl_t à pri
va~i~a~~-o de empresas estatais. 

1.2.6- Comunicação 

-Do Sr. Senador Luiz Viana, que se- ausentará do 
País. 

1.3 ~ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n" 67/78 (n9 
3.464(77, na Casa de origem) que dispõe sobre o 
Con.curso. de .Livre-Docente e os títulos de Doutor e 
Livre-Docente. Discussão encerrada, ficando a vo
tação adiada por falta de quorum, tendo usado da pa
lavra os Srs. Hélio Gueir-os-e-OCtâVio Cardoso. -

-Projeto de Lei da Câinara n~' 76/78 (ri~ 
3.594/77, na Casa de origem) que introduz alteraçãO 
na Lei n9 6.251, de 8 de outubro de 1975, qu~ .. institui 
normas gerais sobre desportos". Discussio encerra

-da, ficando- a votação adiada por falta de quorum. 

-:......Projeto de Lei da Câmara n9 69/79 (n" 
4.9~5(78, na Casa de origem) que altera a redação do 

- -caput do art. 19 da Lei n"'_ 6.463, de? de novembro de 
1977, que tonla obr.igã.fório a· decl~r~ção do pre_ço to
tal nas vendas a prestação, e dá outras providências. 
Discussilo encerrada, ficando a votação adiada p~r 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 76/79 (n9 
l.321f19, na Casa" de origem) que disciplina o pai-ce
lamento da Taxa RÕdoviâria Única- Alterando a 
redação do§ 39 do art. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21 
de outubro de 1969 e acrescentando 3o mesmo art. os 

§§ 49 e 51', e dá outras providências. Discussão encerra
da, ficando a votação adiada por fãlta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 82/79 (n9 
2.255j-76, na Casa de origem) que altera a redação do 
inciso r e do§ 39 do art. II da Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Previdência Social (Tranütando em conjunto com os 
Projetas de Lei do Senado n~'s 331 e 349, de 1979). 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 331/79, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que inclui o marido 
como dependente da segurada. (Tramitando em con
junto cam o Projeto de Lei da Câmara n9 82/79 e 
com a ProjetO de Lei do Senado n9 349, de 1979). Dfs
cussio encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 349/79, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que dá direito ao mari
do de segurada à assistência médica. (Tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 82/79 e 
com o Projeto de Lei do Senado n9 331/79). Discos
silo encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

· · -Projeto de Lei da Câmara n9 75/80 {nl' 709/79, 
na Casa de origem) gue institui~o "Dia Nacional das 
RelaÇões Públicas". l>fscussã~ encerrada, fícando a 
votação adiada por falta de quorum. 

-.Projeto ~e. Lei da Câmara n9_7.3/81 (n9 678/79, 
na ~_asa de origem) que dispõe sobre a exigência de 
certificado de conclusão de curso de especialização 
em medicina aplicada à edu.cação física para o cxercí~ 
cio das funções de médico assistente de educação físi
ca e _desportos, nos estabelecimentos que especifiCa. 
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A1MAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor lnduatrial 

RUDlf MAURER 

Diretor Administrativo 

Discussiío encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 82/81 (n9 
2.768/80, na Casa de origem) que altera O irt. 280 da 
Lei nl' 5.869, de li de janeiro de 1973, Código de Pro
cesso Civil. Discussio encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 67/83 (n~' 939/79, 
na Casa de origem) que dispõe -sobre a responsabili
dade dos ocupantes de cargos de direção de_órgãos 
da Administração Pública Federal direta ou_indireta. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 76/83 (n" 
1.690/79, na Casa de origem) que inclui na lista de 
serviços a que alude o art. 8~' do Decreto~ lei n"' 406, de 
31 de dezembro de 1968, os prestados pelos profissio
nais autônomos de Relações Públicas. Discussio en~ 
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 
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-Projeto de Lei da C<1mara_ n"' 79j7r:J (n9 
1.511 j75, na Casa de origem) que acrescenta pará- -
grafo ao art. 5"' da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei nQ 5.890, de 8 de junho de 
1973_ Discussão encerradã, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JORGE KALUME ~ Ceiiúmário de 
nascimento do escritor português Jaime Cortesão. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - 8()9 aniver
sário d-o pintor e escritor Salvador Da-li. ComparaçãO 
das obra_s d?-guele escritor com a atual situação pOlí
tica do nosso País. 

SENADOR VIRGIL!Q TÃVORA -Transcurso 
do Dia da Cruz Vermelha Internacional. 

SENADOR HENRIQUESANTILLO- Apelo ao 
Ministro Danilo Venturini, no sentido de que seja 

acelerado o processo de desapropriação da fazenda 
São João, em Porto Nacional-GO, em curso no lN~ 
CRA, tendo em vista conflito pela posse da terra que 
ali se verifica. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM D-0 DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO, ENCERRAMENTO 

2 -DISCURSOS PROFERIDOS EM SES
SOES ANTERIORES 

Do Sr. Humberto Lucena, prQnunciado na sessão· 
de 9·5·84. 

Do Sr. Henrique Santillo, pronunciados na sessão 
de -10·5·84. - ---

3- MESA D!RETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER· 
MANENTES 

Ata da 61'1- Sessão, em 11 de maio de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Fábio Lucena- Aloysio Chaves
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins- Virgílio Távora- Martins Filho- ~umberto 

Lucena - Marcondes Gadelha- Cid Sampaio- Gui
lherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptis
ta- Passos Pôrt_o_-_Lomanto Júnior -Itamar Franco 
- Benedito Ferreira-- Henrique Santillo - Affonso 
Camargo - Octavio CardQSo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta -a Se5sà0.--

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos tiabãTfiõs. 

O Sr. 19-Secretárío pfociderâ à-leitura do Expediente. 

1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo à deli~ 
beração do Senado projeto de lei: 

MENSAGEM No 83, DE 1984 
(n" 142/84, na origem) 

Excelentíssimos senhores membros do Senado Fede
ral: 

Nos terffiOS do artigo 51, combinado com 9 artigo 42, 
iteln v; dã COnstituição Federai, tenho a' hõnra de sub-

ffieter à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Go
vernador do Distríto Federal, O anexo projeto -de lei Que 
~'"dispõe sobre o repoSiciOnamentO de servidores do.Pla
no-de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distri
to Federal, e dá outras providências''. 

Brasília, 10 de maio_ de 1984. -João Figueiredo 

E.M 
N9 08/83- GAG Brasília, 21 de setembro de 1983 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho_a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que dispõe 
sobre o reposicionamento de servidores incluídos no Pla
no de Classificação de Cargos de que trata a Lei n"' 5.920, 
de 19 de setembro de 1973. 
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O anteprojeto de diploma leia! tem por escoPõ-o repa~ 
sicionamento dos servidores incluídos no -s-UP:rãcitado 
Plano, na qualidade de concorrentes à terceira etapa das 
mesmas categorias funciori~is de que constituíam cliente
la originária, nas i"efei--êiiC1as effi_ que foram- locáHZados 
os demais servidores de igu~l situação funcional, 
aplicando-se-lhes, a seguir, air progresssões funcionais 
obtidas. 

Deve-se esclarecer que os ser_vidores co.ncorrentes .à 
ter_ceira etapa foram incluídos nas respectivas categoÍ"iaS 
funcionais em classe e referência· iniciais. 

Por outro lado, é oportuno ressaltar que tal procedi
mento visa a conferir à clientela de terceira etapa, trata
mento idêntico ao-diSpensádo aos servidores amparados 
pela Lei n9 6.930, deü7 de julho de 1981. 

Finalmente, esclareço que a despesa com a proposta 
em foco será da ordem de CrJ. 1.415.742,00 (um milhão, 
quatrocentos e quinze mil, setecentos e quarenta e dois 
cruzeiros) mensalmente. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência pro
testos do meu mais elevado respeito. - José Omellas de 
Souza Filho, Governador. --

PROJETO DE LEI DO SENAOON•ÕS, DE 1984-
DF 

Dispõe sobre o reposicionamento de servidores do 
Plano de Oassificaçio de Cargos do Serviço 0Yll do 
Distrito Fedéral, e ds( outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. J<;> Os servidores incluídos no Plano de Classifi
cação de Cargos de_que trata a Lei nl" 5.920, de 19 de"_se
tembro de 1973, na qualidade de concorrentes à terceira 
etapa das mesmas categorias funcionais de que OOnstf
turam clientela originária, serão localiz"ados nas referên
cias em que foram posicionados os demais servidores de 
igual situação funcic:illal, efetivando-se, a seguir, as pro
gressões funcionaiS ábtTdis até a data da vigência desta 
Lei. 

Art. 29 O reposicioname'iltCide que ~rata O aTtigá.ãn: 
terior iõdependerá de claros na lotação, que ficará autO
maticamente reajustada, com a observância dos percen
tuais fixados pãra- a J:l"rOgresS'ào- ftlnci0il3l. -

Art. 3<;> Os "efeitos financeiros deCorrentes da apli~ 
cação desta Lei são devidos s-õrilel1te-a partir do infciõ~de 
sua vigência. 

Art. 4~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposiçÕeS em contrãrio. 

LEG!SUÇ/fO CITADA 

LEI N• 5.920, DE 19 DE SETEMBRO DE 1973 

Estabelete diretrizes para a classificaçio de ~s 
do Serviço CiYil do Distrito Fedefal e de suas Autar~ 
quias e dá outras provldêndas. 

O Presid~nte da República 
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sancio-

no a seguinte Lei: -
Art. I<;> A classificação de cargOs do Serviço Civil do 

Distrito Federal e de suas Autarquias obedecerá às dire
trizes estabelecidas na pr-Csente l.el. 

Art. 29 Os cargos serãO -clasSmcadcis como de provi
mento em comissão e de prOvimento efetiVi:i; 
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: 

De Provimento em ComisSio 

I - Direção e Assessoramento Superiores 

De Provimento Efetivo 

II- PoHcia Civil 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11' 

III -_Tri~uta,ção,_ Arrec~dação e Fiscalização 
IV -ServiçOs AUxiliares 
V- Artesanato 

VI- Serviços de Tr~nsporte Oficial e Portaria 
- VII- Outras Atívidadcs de Nível Sup-erior 
VIII- Outras Atividades de Nível Médio 
Art. J<;> Segundo a correlação e afinidaâe, a natureza 

dos trabalhos ou nívJ;:l de conhecimentos aplicados, cada 
Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá: 

I - Direçào e Assessoramento Superiores: os cargos 
de direção e assesSoraffientos superiores da_ adminis
tração cujÕ proVini.ento -deyã ser regidO pelo-critério da 
confiança, segtindo for-estabelecido em regufamento. 
II-Polícia Civil: os cargos com atribuições de natu

reza policial. 
III- Tributação, Arrecadação e Fiscalízação: os car

gos com atividades de tributação, arrecadação e fiscali
zação de tributos do Distrito Federal. 

IV- Serviços Auxiliares: os cargos,de atividades ad
ministratiVas em geia!, quando n~tOde nível Superior. 

V- Artesanato: os cargos de atividades de natureza 
permanente, principais ou auxiliares, relacionados com 
os serviços de artífice em suas várias modiilidades. 

VI--Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os 
cargos de atividades de portaria e de transporte oficial de 
passageiros e cargas. . 

VIl- Outras Atividadr!s de Nível Superior: os demais 
cargos par cujo provimento se exija diploma de curso su
perior de ensino ou habilitação geral legal equivalente. 

VIII -Outras Atividades de Nível Médio: os demais 
cargos para cujo provimento se exija diploma ou certifi
cado de conclusão de curso de grau médio ou habilitação 
equivalente. 
- Parágrafo único. As atividades relacionadas com 

transporte, conservação, custódia, operação de elevado
res, limpeza e outras assemelhadas serão de preferêncía, 
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acor
do com o-artigo 10, § 79, do Decreto-lei n~ 200, de 25 de 
feVereirO de 1967 ~ 
• Art. 41" O~tros grupos com caracferísticas própiias, 
diferenciados dos relacionados no artigo anterior, pode
rãO ser ·estabelecidOs ou desmembrados daqueles,' se o 
justificarem-as necessidades da administração, mediante 
decreto do Governo do Distrito Federal. 

Art. 51' Cada Grupo terá sua pr~pria escala de nível, 
a ser aprovada mediante decreto atendendo primordial
mente, aos seguintes fatores: 

I - importância da atividade Para o desenvolvimento 
do_ Distrito Federai; 

II -complexidade e responsabilidade das atribuições 
exercidas; e -
III- qualificações requeridas para o desempenho das 

atiibuições. 
§ f<;> Não haverã correspondência entre os níveis dos 

diversos Grupos, para nenhum efeito. 
§ 21" Os vencimentos Correspondentes aos níveis da 

escala_c;!c_q_ue trata este artigo serão fixados_ por lei. 
Art. 69 A ascensão e _a progressão funcionais obede

cerão a critérios seletivOs, a serem estabelecidos através 
de regulamentação própria, associados a um sistema-de 
treinamento. e qualificação destinado a assegurar a per· 
manente atualização e elevação do nível de eficiência do 
funciOnalismO. · - · · 

Art. 79 O _Governo do Distrito Federal elaborará e 
expedirá o nováPJãnO de ClãssificaÇão de Cargos, total 
Ou paicialinerite, ineillã.nte decritO, obs~rVãda_s as dispo-
siçõeS deSta LeL -- -

Art. 8~ A implantação do Plano será feita por ór
gãos; atendida uma escala de prioridade na qual se leva
rá em conta preponderantemente: 
I- a implantação prévia da reforma administrativa, 

com base mi Lei n<;> 4.545, de lO de dCzeffibro de 1964, e 
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967; 
II- o _estudo quantitativÇJ e qualitativõ da lotação 

__ d-os órgãos, tendo em vista a nOva estrutura e atribuições 
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decorrentes da providência mencionada no item, ante
rior; e 

III -a existência de recursos orçamentários para fa
zer face às respectivas deS}fesas. 

ArL 99 A transposição -ou transformação dos car
gos, em deco~:rência da sistemâtica prevista nesta Lei, 
processar-se-á gfadativamente considerando-se as neces
sidades e conveniênicas da Administração e, quando 
ocupados, segundo critérios s-elf:tivcis a seietri-estaheleci
dos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive 
através de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10. A Secretaria de Administração do Distrito 
Federal expedirá as normas e instruções necessárias e 
coordenará do novo Plano, para aprovação, mediante 
decreto. 
o § I~ A Secretaria de AdminiStração do Distrito Fe
deral promoverá as medidas necessárias para que o pla
no seja mantido permanentemente atualizado. 
· § 29 Para correta e uniforme, implantação do Plano, 
a Secretaria de Administração do Distrito Federal pro
moverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de 
todos os servidores que participarem da tarefa, segundo 
pi'ogramãs a· -serem estabelecidOs com esse objetivo. 

Art. II. Fica a Secretaria de Administração do Dis
trito Federai com a incumbência de: 

I - determinài quais Os- Grupos ou respectivos cargos 
a serem abrangidoS -pefa ·escala de prioridade a que se re
fere o artigo 89 desta Lei. 
II- orientar e supervisionar os levantamentos, bem 

como realizar os estudos e análises inÇispensáveis à in
clusão dos cargos no novo Plano; e 

III ......... manter com o 6rgào central do Sistema de Pes
soal Civil da Administração Federal os contatos neces
Sários para que haja uniformidade de orientação dos tra
balhos de elaboração e execução do Plano de Classifi
cação de Cargos de que trata esta Lei com os de elabo
ração e execução do Plano previsto na Lei n' 5.645, de 10 
de dezembro de 1970. 

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Car8;ós, a 
ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes ex
pressas nesta ~i, estabelecerá um número de cargos in
ferior, em relação a cada grupo. aos atualmente existen
tes. 

-Parágrafo único. A não observância da norma·contida 
neste artigo somento serã permitida: 

a) mediante ~ução equivalente em outro grupo, de 
modo a nào haver aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais, devidamente justificados, 
se inviável a providência indicada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII, do 
Capítulo VII, do Título I, da Constituição e, em particu
lar, Jlo seu artigo 97, as formas de provimento de cargos, 
no Plano de Classificação decorrente desta L_ei, serão es
tabelecidas _e disciplinad~ mediante normas regulamen

-tares _específicas, não se ~hes aplicando as disposições a 
respeito cÕntidas nO Estatuto dos Funcionários Públicos 
da União. 

Àrt. 14. Os atuais Planos de Classificação de Cargos 
do Serviço Civil do Distrito Federal, a que se_referem a 
Lei n' 3.780, de 12 de julho de 1960, e_o Decreto-lei nl" 
2'?~. de 27 de f~vereiro de 1967, e legislação posterior, 
são considerados extintos, observadas as disposições 
desta Lei. 

Parágrafo único_. A medida que for sendo implantado 
o novo Plano, os cargos remanescentes de cada catego~ 
ria, classifiC<tdos conforme o sistema de que trata este ar
tigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar e, sem 
prejuízo das promoções e acessos que couberem, serão 
suprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de setembro de 1973; 152~ da Independên
cia e 859 da_ República. - EMfUO G. MJ!:DICI- Al
fredo Buzald. 
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LEI N• 6.930, DE 7 DE JULHO DE 1981 

Dispõe sobre o enquadramento dos servidores re
manescentes da implantação do Plano de auslfl
csção de Cargos instituído pela Lei IJ9 5.920, de 19 de 
setembro de 1973, e dá outras providências. 

O Presidente da Rept:i.blica, faço saber que o Senado 
Federal decreta e eu sanciono a seguinte-Lei: 

Art. I~' Os- servidores da Adm~nistraçãõ Direta do 
Distrito Federal e de. suas Autarquias, remanesce:ltes da 
implantação do Plano de Classificação de Cargos insti
tuído pela Lei q\l 5.920, de 19 de; setembro de 1973, serão 
enquadrados, mediante transposição ou transformação 
dos cargos ou empregos que- ocupavam em 31 de ou
tubro de 1974, observadas as exigências de habilitação 
profissional, nas mesmas condiÇões em que foram posi
cionados os servidores de i&ual situação funcional, no 
quadro ou tabela de pesSoal dos respectivos órgãos e au
tarquias. 

§ 1'~ No enquadramento a que se refere este artigo, 
serão aplicados os mesmos critêrios classificatórios_ ob
servados na oportunidade de inclusão dos demais servi
dores. - --~- - -- · 

§ 2~" O eriquadramento independerá de habilitação 
em processo seletivo e da existência de claro na lotação. 

§ 311 No enquadramento o servidor será colocado em 
referência a ser determinada, mediante a aplicação do 
disposto no art. 5'~ do Decreto-lei nl' 1.462, de 29 de abril 
de 1976, consideradas as alteraçõ-es estrutUrais ocorridas, 
durante o mesmo período, na categoria funcional a que 
passará a pertencer. 

Art. 29- Na hipótese de as atribuições inerentes aO 
cargo ·ou emprego não guardarem correlação com as das 
categorias funcionais integi-alltes dos grupos- criados de 
conformiqade com a· Lei nl' 5.920, de 19 de setembro de 
1973, considerar-se-á, para efeito de indicação dessas ca
tegorias, o cargo ou o emprego compatível com as ativi
dades, o nível de responsabilidade e de complexidade e 
com o grau de escolaridade exigidos para o seu desempe
nho. 

Art. 311 Os funcionárioS COlocados em disponibilida
de remunerada, em virtude da extinção ou declaração da 
necessidade do cargo, serão posicionados na categoria 
funcional do sistema de classificação de cargos, institUí
do pela Lei n11 5.920, de 19 de setembro de 1973, correlata 
com as atribuições inerentes ao cargo em razão do qual 
passaram à inatividade. 

Art. 41' Para efeito do disposto nesta Lei, não serâ 
permitido aos servidores concorrerem, mediante opção, 
à categoria funcional diversa daquela cm que; originaria
mente, seriam incluídos seus cargos ou empregos. 

Art. 59 Os funcionários pertenêerltes ao QuãciTO~SU:
plementar de Pessoal do Distrito FedCral poderão Sef en
quadrados mediante opção. nas- tabelas de pessoal dos 
órgãos relativamente autônomos e autafquias a-cuJa dis
posição se encontrem na data da publicação desta Lei.-

§ 1'~ A opção prevista neste artigo acairetarâ a lnu
dança do regime de trabalho. 

§ 2'~ Aos funcionários- di qUe trata eSte ã.-ftíg-0 
aplicar-se-ão, no que couber, as disposições constantes 
da Lei n• 6.162, de 6 de dezembro de 1974. 

§ 311 O prazo para ·a exe"rcfcio da opção constará de 
ato regulamentar a ser expedido pelo Governo do Distri
to Federal. 

Ari. 6• Após o-en-cii.i"adiiinentõ doS-SCrvidore-5~8.-lo
tação dos ói-gãos e autarquías fiCarâ automaticamen-te 

· reajustada. --

Art. 7<~ As despesas decorrentes da execução da pre
sente Lei serão _atendidas à conta de dotações orçamen
tárias do DistrítO Federal. 

Art. 89 Esta Lei entr&rã ein vígor na -dat8. -ct"e sua 
publicação, inclusive quanto aos efeitos finii.riceiros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA-l (Si:Çãcillf 

ArC-99 -"ReVogam-se aS- dispõsiÇões em conti"áiio. 
Brasília, 7 de julho de 1981; 16()9 da Independência e 

9J9 da g.epública. 

(Às Comissões de COnstituição e Justiça, iio Dis
trito Federal e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 172 E 173, DE !984 

&bre o Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1984, 
que "reajusta o_s atuais valores de vencimentos e pro
ventos dos servidores ativos e inativos do Senad9 Fe
deral, bem assim das pensões e dá outras providên
cias". 

PARECER N• 172, DE 1984 

Da Comissio de Constituicão e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão Direto

ra, reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos 
dos servidores ativos e inatiVos do Senado Federal, bem 
assim Os das pensões. 

2. Na Justificação, esclarece-se que se trata de apli
cação, na ãrea do Senado Federal, do aumento conCedi
dO pelO Executivo através ·do Decreto~Iei n~" 2.079 f83. 

3. Sobre não apresentar quaisquer óbices de ordem 
jllrídico~constitucional ou de técnica legislativa, o Proje
to obedece ao princípio de paridade retributiva previsto 
nos arts. 98 e 108, § 1'~, da Lei Maior, impondo-se seu 
acolhimento. 

4. Ante a' exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por constitucional, jurídico, regiinental, de boa téc
nica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente. 

Sala da Comissão, ll de abril de 1984. _,José Fra
gelli, Presidente em exercício- Passos Pôrto, Relator
Adçrbal Jurema- Hélio Gueiros--:- _!;ui1berme Palmeira 
- Benedito Canellas - Almir Pinto -- Hehídio Nunes. 

PARECER N• 173, DE 1984 

Da Comissio de FinaJiças 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 

Trata· o presente projeto da aplicação, aos servidores 
desta Casa. do reajustamento dos valores de vencimen
tos e proventos, concedido aos servidores do Poder Exe
cutivo, mediante o ú~ecreto~Iei n~" 2.079, de 20 de de
zembro de 1983. 

O artigo 51' do projeto -Indica· a fonte de recursos orça
mentários, respeitando, portanto, as normas de finaD.ças 
públicas pertinentes à matéria. 

Arite o _exposto, ·opinamos· pela aprova-ção dO Projeto 
que o"ra temos a satisfação de relatar. -

Sala das Comissões, lO de maio de 1984.- José Lias, 
Presidente em exercício. - Octivio -Cardoso, Relator. -
Roberto Campos- GuUberme Palmeira- Jutaby Ma
galhães - Hélio Gueiros - Albanq Franco - Gabriel 
Hermes - Passos Pôrto. 

PARECERES N•S 174, 175 E 176, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 37, de 1984 
-(n'~ 3.066-A, de 1984, na Câmara dos Deputados), 
que "reajusta os valores de vencimentos, salários e 
proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e 
dá outras _providências". 

PARECER N' 174, DE 1984 

Da cOmissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O ·preserúe -proji:"tõ; Odiinâfio -da Câmara dOs Deputa

dos, reajusta os valores de vencimentos, salâriOS e prO-
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VéntOs dos SérVídores da--Câmara dos DePutados, em de
COrrência da aplicação, no Poder Executivo, do Decreto-
lei nl' 2.079, de 20 de dezembro de 1983. -- -

Sob tal critério, o reajuste é feito nã base de 65% (seS
senta e cinco por cento), a partir de 11' de janeiro do cor
rente ano, percentual que se aplica igualmente aos pro
ventos de inatividade. 

A proposição, cumprindo as regras gerais estabeleci
das para o reajuste de vencimentos dos servidores públi
cos da União, harmoniza-se com a COnstítuição, é JUrídi
ca e está elaborada em boa técnica legislativa. 

Nada impede sua tramitação;-
Isto posto, opino pela aprovação do projeto. 
Sala da Comissão, 9 de maio de 1984. -MuifloBada

ró, Presidente. -Passos Pôrto, Relator. - Marcondes 
Gadelha - Hélio Gueiros - Octávio Cardoso - Carlos 
aüarelli- Helvídio Nunes- AderbaJ Jurema- Mar
tins FUbo - Pedro Simon. 

PARECER N• 175, DE 1984 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Alfredo Campos 
De itiiciativa da Mesa da Cânlara dos Deputados, vem 

a exame desta Casa prOjeto de lei, reajustando os valores 
de vel-lcimentos, salários e proventos dos servidores da 
Câmara dos Deputados e dando outras providências. 

A proposição reajusta, de pronto, os valores de venci~ 
mentos, salários e gratificações dos servidores em ativi
dades da Câmara dos Deputados, em decorrência da 
aplicação, no Poder Executivo, do Decreto-lei nl' 2.079, 
de 1983, em 65% (sessenta e cinco por cento) a partir de 
l~' de janeiro de 1984, inclusive reajusta os proventos de 
inatividade, nas m~mas bases. 

Eleva, outrossim, o valor do salário-família para Cr$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros) por depen
dente~ 

Considerando que as despesas decorrentes da apli
cação da lei correrão à conta das dotações constantes do 
Orçamento Geral da União, para o exercíCio de 1984, e 
que nada há que obstaculize a normal tramitação do 
projeto, no âmbito desta Comissão, somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1984. - Mar~ FI
lho, Presidente, eventual -Alfredo Campos, Relator
Passos Pôrto - Mário Maia. 

PARECER N• 176, DE 1984 

Da Comissão d~ Finanças 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A proposição em tela, apresentada pela Mesa da Câ

Iilãi'ã--doS Deputados, tem por finalidade reajustar os 
vencimentos, salários e proventos dos servidores daquela 
Casa dõ-CóngreSso Nacional. 

AproVãâa a medida, na Casa de origem, foi ela enca
minhada à revisãQ do Senado Federal, nos termos do art. 
58 da Constituição Federal. 

Trata-se de providência que visa a conceder reajusta
mentO de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre os sa
lários, vi:ncimentos e proventos do pessoal em atividade 
e aos iilativos daquele órgão do Poder Legislativo Fede~ 
ral, a partir de I~" de janeiro de 1984, seguindo os parâ
metros estabelecidos pelo Decreto-lei nl' 2.079, de 20 de 
dezembro de 1983, concernente aos funcionários do Po
der ExecutivO. 

FiXa o- projeto, aínda, -o valor do salãrio-farpília, que 
passa a Cr$ 2.400,00, por dependente, além de outõrgar 
à Mesa competência para a expedição de normas com~ 
pleriientares à execução das medidas neles sugeridas. 

No que concerne ao aspecto financeiro, o art. 71' da 
proposição dispõe que os recursos necessários à implan~ 
tação do reajqstamento correm à conta das dotações 
orçamentárias do referido órgão. 
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O reajuste em questão, cabe ressaltar, atende ao 
princfpio da paridade de vencimentos previsto no art. 98 
da Constituição Federal. 

Inexistindo qualquer obstáculo que se possa opor à 
matéria, no· âmbito das atribuições desta Comissão de 
Finanças, opinaínos pela aprOvaÇão do projeto enl exa
me. 

Sala das ComissãO, 1 O d-e maio di i 98_4_; ~-JOSr:UDs, 
Presidente, em exercício. - Passos Pôrto, Relator. -
Jutahy Magalhães- Alban~ Franco- Hélio Guelros
Gabriel Hermes - Cid Sampaio - Guilherme Palmeira 
- Octávio Cardoso. 

PARECER N• 177, DE 1984 

Da Comissio de Constltuiçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n"'l91, de 1983 (n"' 3.954-
B, de 1980, na Casa de origem), que "altera a re
daçiio do § 4' do artigo 267 da Lei n9 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".) 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O atual CódigO de Processo CiVIl estabelece que "de
pois de decorrido o prazo para a resposta, o Autor não 
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (§ 
49 do_ art. 2~>). O Deputaâo JOrge Arbage, com o seU Pfo
jeto jã aprovado na Câmãra dos Deputados deseja alte
rar esse parágrafo para fazê-lo com a seguinte redação: 
"Após a resposta, o Autor não poderá, sem o consenti
mento do réu, desistir d:i aÇão". Com isSo, o Deputado 
Jorge Arbage quer conceder ao Autor o direito de desis
tir unilateralmente da ação desde que o réu não a tenha 
contestado no tempo oportuno. Atualmente, a regra ê 
que, depois_de decorrido o prazo da contestação, mesmo 
que o réu não tenha replicado a açào, a desistência do 
autor fica Condicionada ao consentimento do réu. 

Não nos parece acertada a iniciatívã do pfojeto ofa em 
anãlise. Na verdade, "depois de decorrido o prazo para a 
resposta", mesmo que o réu não tenha se defendido, ele 
está citado regularmente para todos os efeitos e conSe
qUênciãs legais. Se é assirri, nãO se pode admitÍ{ qu'e a 
ação, a partir daí, fique à inteira mercê do autOr jieiO 
simples fato de não ter havido a contestação. Ela não 
houve mas, por força dos demais dispositivos do Código 
de Processo_Civíl, a citação se Operou completa e irrever
sivelmente, não importando que o réu rião haja contesta
do. A qualquer momento, ele pode intervir no processo 
e, em face disso, é que a legislação atual exige que a de
sistência, Consumada a cftação;- dependa também da au
diência do rêu. 

Nestas condições, somos pela rejeição deste projeto de 
lei por entendermos que a norma vigente é mais coerente 
com o princípio da citação válida. - --

Sala da Comissão, 9 de maio de 1984. - Murilo Bada~ 
ró, Presidente. - Hélio Gueiros, Relator. --Guilherme 
Palmeira - Martins Filho - Octávio Cardoso __:-Mar~ 
condes Gadelha - Passos Põrto - Amar:ttl Furlan -
Carlos Chiarelli- Fernando Henrique CardoSo- Pedro 
Simon. -- - ·· ·~ 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Do Expe
diente lido consta o Projeto de Lei do Senado n~' 65, de 
1984-DF, que receberá emendas, perante a prinleira co
missão a que foi distribuído. pelo prazo de cinco sessões 
ordinárias, nos termos do§ J9, do art. 141 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Há ora· 
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Guilherme 
Palmeira. 
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O SR. GUILHERME PALMEIRA PRONUN
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE .1 REVISÃO 
DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra <J.O nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discursso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de ouvir o lúcido e pertinente discurso pro
nunciado pelo eminente Sei1ador pelas Alagoas, o nobre 
Senador Guilherme Palmeira, a próposito da situação 
nordestina. f: bem importante esse hiato, Sr. Presidente, 
que se faz nesta sexta-feira, quando depois de já haver
mos analisado à farta, em amplitude, a questão institu~ 
cional do País, e em que pese o fato de que, dentre os 
problemas mais importantes que assolam o País, o tema 
institucional Contínua a ser o predominantemente mais 
importante, e vem bem a propósito este hiato, Sr. Presi
dente, a fim de que nós da Amazônia tambêm possamos 
perguntar ao Senado: como é que anda a Amazônia? 

Jacques Cousteau, no último exemplar da revista 
Manchete, acentua que a Amazónia é o futuro do mun
do. Quando decidiu empreender sua expedição, o velho 
Comandante Jacques Yves Cousteau, 34 anos de expe
riência 'no mar, não imaginou que Cla fosse se tarDar a 
mais complexa, dificil e excitante de-sua c8.rreira, confor
me definíu depois. Ele concebeu o projeto em 1970, e de
Gidiu ativá-lo em 1980, ~hamando, para isso, o seu repre
sentante no Brasil, Celso Oliveira, pedindo-lhe que ini
ciasse os contratos dipfOmáticos e administrativos ·para 
preparar a sua chegada a Belém, dali a 2 anos. Nesse 
meio tempo, sua- equipe éorreu mundo em. pieparativos, 
entre eles a reforma, que durou um ano, do Calypso, a 
primCirã que o fainoso barco oceanográfiéo dé Cousteau 
sofreu desde 1942. 

o resultadO dessa epopéia arriazóitica está moStrado 
aqui, em primeira mão, para a Mandlete. Rogo, Sr. Pre
sidente, que o texto desta reportagem conste como docu
mento a que alude o presente pronunciamento. 
-Havia a(jrmado e reafirmo, Srs. SenadoieS, que o 

atual Governo, depois de revelar-se incapaz e impotente 
para resolver a questão nordestina, decidiu_ riscar a re
giã-o amazôriica -do mapa -brasileiro. E observem V. Ex•s 
a facilidade delituosa com que assim agiu o Governo, 
considerando-s!! que neste Parlamento 27 Senadores re
presentam os Estados nordestinos, dos quais apenas um 
integra a Bancada oposicionista. São Vinte e sete vozes a 
reclamarem diariamente, a pleitearem, a postularem e _a 
question.aúm soluções Para Os dramáticos e cruéis 

- problemas do Nordeste, e quanto mais S. EX:•s brandam, 
gritq.m e questionam, mais aqueles problemas se angus
tiam. 

Imagine o Senado Federal, a Bancada amazônica, 
com minha exceção evidentemente, que muito se preocu
pa igualmente- eu pouco me preocupo com as questões 
da Amazônia - a Bancada amazônica, numericamente 
quase inexistente em relação ao número da Bancada nor
destina, não tem nem nesta nem na outra Casa do P~rla
mento Nacional'? coro de vozes e o peso de influências 
c-..1pazes de carrear para a região amazônica o mesmo lin
guajar, o mesmo clamor, o mesmo bra.dar com que assim 
se comportam os representantes nordestinos. 

Mas, nós que somos pequenos: e por isto mesmo, não 
apenas seguindo !ições do poeta, tnas em virtude de nos
sa proximidade com os Andes, que somos pequenos mais 
só fitamoS os Andes, aqui estamos, Sr. Presidente, para 
dizermos e repetirmos, tantas vezes quantas se fizerem 
necessário, que estes 20 anos de regime de arbítrio inSta
laram na região amazónica uma política de regressão, de 
retroação, de retrogradação, de caminhar pitra trás, de 

-envolver, ao invés de desenvolver. 
Todos os númeios da estatística oficial sobre a região 

<imazônica atCstam este fato que aqui, desta meSlna tri-
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buna, no mês de abril de 1970,_ quando se q:espedia para 
assumir o Governo do Estado do Acre, nOmeãdo que 
fora para aquelas· relevantes funções, o eminente Sena
dor Ge_raldo Mesquita clamava ao Senado_ nestas pala
vras: ~·t preciso so_correr o Acre. Sem o socorro do Bra
sil, o Acre irá a falência absoluta". 

Naquela época, o eminente Senador acreano, a seguir 
Governador, já denunciava à Nação que pelo fato de 
60%" da população acreana depender da borracha, aque
les 60% de nossos irmãos brasileiros estavam sobreviven
do com a renda per capita de 70 centavos de cruzeiros 
por dia, viVcindo-em situação pior do que alimárias, pior 
do que os ginetes, não digo de estimação mas dC despre
zo das casas grandes, pior, enfim, do que os servos da 
gleba, quer das idades médias, quer das idades contem~ 
porârieas. Hoje, registro no Senado esse fato contrista
dor, lamentável por todos os títulos, envergonhoso, 
sobretudo, registro na tribuna do Senado o balanço do 
Banco da Amazônfa. 

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

O SRr FÁBIO LUCENA - Dentro de um minuto, 
tão logo cite os dados. 

Pela primeira vez, o Banco da Amazônia apresenta um 
prejuízo em seu resultado operacional, pela primeira vez, 
em 21-anôs de atiVidàdé, Um resultadO- negativo no valor 
de 4.9 bílhões de cruzeiros. 

Ora, se o principal agente financeiro da região amazô
nica, se o principal, retifico, se o único agente financeiro 
da região apreserita esse preju.fzo contra um lucro de 840 
milhões de cruzeiros no exercício de 1982, no exercício 
anterior. Se o Banco da_ Amazônia andou para trás, o 
que nã-o estará acontecendo com a pobre Amazônia; Sr. 
Presidente1 Está acontecendo precisamente o seguinte: O 
Governo ao viajar para o Japão, para a Chin~, para a In
glaterra, para o Canadá, para a lndia, para o Oriente 
Médio, para o Senegal, para o Tanganica, para onde 
quer que seja, o Governo simplesmente não sabe mais 
onde fica a Amazônia dentro do mapa brasileiro. 

Antes de prosseguir, tenho a honra de ouvir V. Ex•. 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Gostaria de dizer a V. Ex• que 
o problema da Amazônia vem sendo resolvido portados 
os governos. Todos indistintamente e, em especial nestes 
20 a-nos, pelos Governos Revolucionários. A questão da 
Amazônia é demográfica ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -V. Ex• se refere a queRe
volUÇão? 

O Si. -Jorge Kalume - ... uma área que tem dois terços 
do território nacional com uma população defasada ... 

O SR. FÁBIO LL'CENA- Mas, V. Ex• está se refe
rindo a que Revolução? 

O Sr. Jorge Kalume- Não se pode absolutamente, 
nobre colega do grande Estado do Amazonas, obscure
cer os grarides melhoramentos que foram feitos na Ama
zônia, de um modo gerãi- as faculdades, as universida
des implantadas. as estradas, os telefones e uma série de 
outros projetas importantes que contribuíram, para 
sacudí-la daquele marasmo em que vivia. Lembro-me de 
que Getúlio Vargas, em 1940, ao pronunciar o seu belo 
discurso ... 

O SR; FÁBIO LUCENA - Gostaria que V. Ex' 
avançasse nos séculos. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex~ vai permitir que conti
nue? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Em 1940euaindanãoha
v-iã mi.s~idO, Ex.-, Quer_o que V. Ex' fale- dã atualidade. 
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O Sr. Jorge KaluDte-- Já di.Zía em I94Q(iUe Amazô
nia, afiilal, deixará de ser um simples caPítulO da históri3 
da terra, para tornar-se um capítulo da história da civili
zação. Inegavelmente, o famoso discurso_de_Getúlio 
Vargas foi também uma pedra angular para a grande ar
rancada desenvolvimentista, embora, o siudõso ex
Presidente não tenha podido satisfazer plenamente os 
anseios de todos nós. Mas os seus sucessores também 
contribuíram para colocar a pedra do desenvolvimento 
naquela grande e imensa área continental. Juscelino 
Kubstischek, també:m, como Presidente deixou o seu 
nome marcado nas obras que ali realizou. Basta dizer 
que a capital do seu Estado, que até 1967 não tinha prati
camente expressão no cenário nacional, Manaus hoje, ê 
uma cidade com mais de um milhão e duzentos mil habi
tantes, uma cidade viva que estã aí a mostrar como foi 
desenvolvida, graças ao projeto da Zona Franca. Portan
to, é bom bradar, é bom pedir, mas não verberar, meu 
estimado colega, os grande melhoramentos que foram alí 
implantados. Desculpe a minha intervenção neste mo
mento. 

O SR. FABIO LUCENA- Ãgradeço- a-Intervenção e 
louvo até o esforço que V. Ex• faz ao recoidãiTãtOS-que, 
embora sabidos, ilustram ... 

O Sr. Jorge Kalume- São tantos os melhoramentos 
que não fiz esse esforço, nobre colega! 

O SR. FÁBIO LUCENA- .. .ilustram bem o esforço 
feito ao longo da história para modificar os rumos da 
Amazônia. 

O Sr. Jorge Kalume- E- muito fácil o papel de pro
motor, Ex• 

OS~. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a situação real dos Estados Amazónicos, desde o 
Acre, descendo pelo Purus, pelo Juruá, pelo Madeira, 
descendo pelo Solimões adentrando o riomar até a sua 
foz, no Estado do Pará, a real situação é a de que cente
nas de telegramas chegam aos gabinetes dos SenadOres 
com o seguinte texto: 

.. Solicitamos V. EX• interceder jllrito canais com
petentes em favor da liberação urgente da verba de 
custeio da entressafra de borracha. Saudações. José 
Edi Conrado, fulano de tal, beltrano de tal, prefeito 
deste ou daquele município." --

~ a safra da borracha, Sr. Presidente, que lá no Estado 
representado pelo eminente Senador JCirS:e--KãTume, no 
Estado representado pelo eminente Senador Hêlio Gueí~ 
ros-, dentre os parlamentares que se encontram hoje no 
plenário, Já no meu Estado foi simplesmente bloqueada 
no exercício financeiro"; em cujo meado já estamos prati
camente caminhando. Foi bloqueada porque o Banco da 
Amazônia, a quem incumbe o respasse desses recursos 
,_ recursos que são promanados do Tesouro Nacional 
mediante a aprovação do Conselho_Monetário NaCional 
e que têm o repasse determinado pelo Banco Central 
para o Banco da Amazônia- o Banco da Amazónia di
zia até hoje que não teve condições de liberar os recursos 
para o finariCiãmeOto--dã. entressafra da borracha na
Amazónia_. 

Para aqueles que não conhecem as particularidades da 
produção da borracha na Região Amazônicã, éPri:cíS:i:l
ainda esclarecer. no Amazonas 60% da população ainda, 
de uma forma ou de outra, depende exclusivamente da 
da. economia da borracha. 1:: a borracha que lhes dá oco
mer, o vestir, o estudar; é a borracha que lhes dá a pers
pectiva de vida .riienos soinbria, embora não _os tenha 
ainda afastado da beira da escravidão, escravidão que já 
se tornou romance, escravidão que já se tornou lendária, 
Sr. Presidente, e que, no entanto, é uma realidade crua, 
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amarga, a macerar implacavelmente_ todos os povos~ que 
hãbitam a Região A~azônica. 

Os grandes rios, prirrc(palmente no Estado do Acre, 
até meados do mês de abril, as suas cabeceiras forma-se 
inacessíveis pelas vias de-navegação. É lá rias--cabeceiras 
dOS ãltos rios que se encontram os i;iririCipais s~ing-ais 
produtores de borracha silvestre. 

O Ministério do Planejamento, que é o qrgão direta
mente competente, não havendo liberado até o presente 
momento o financiamentO Para a entressafra da _borra
cha, não adiante mais liberar, Sr. Presidente, porque es
ses recursos jamais poderão atingir os altos rios em face 
da inavegabilidade que atualmente tomou conta daque
les afluentes do Rio Amazonas. 

A quanto monta esse financiámento? Está estimado, 
para o presente exercício, em cerca de 30 milhões de 
dólares. 30 milhões de dólares, Sr. Presidente; que o Go
verno não tem, não possui para socorrer quase dois mi
lhões de pessoas, computadas as populações do Parâ, de 
Rondônia, do Acre e do Amazonas, dois milhões d~ se
res humanos vinculados à atividade gomífera, que o Go
verno não os possui, Sr. Presidente, po-rque-desvia, cri
minosamente, do povo da Amazônia iecursos que per
tencem à Amazônia paia ·aplicâ-los na construção da 
Usina Hidrelétrica de ltaipu. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, os relatórios anuais da 
ftaipu e já os referi em aparte ao discurso do eminente 
Senador Guilherme Palmeira. Tenho os relatórios -de 
Itaipu, onde estão consignados os milhões de dólares qui! 
fOiim desviados do Banco da Amazônia par3: ã Hidrelé
trica de ltaipu, deixando de fimmcüir borrachâ para sus
tentar a vida de brasileiros para fornecer energia elétrica 
a preço módico aos habitantes de um país estrangeiro, 
no caso, aos paraguaios. 

Em 1980, o Banco da Amazônia_desviou da produção 
de borracha 134 milhões e 800 mil dólares para aplicá~los 
em ltaipu. Em 1981, desviou, crirriiiiosamente, 65 mi· 
lhões e 400 mil dólares para a usina de Itaipu. Em 1982, 
desviou 73 milhões e 500 mil dólares, ainda para Itaipu. 
E, no ano passado, o Banco da Amazônia desviou 69 mi.:
lhõe~ e 600 mil dólares de recursos dos povos sofridos da 
Amazônia para financiar a gigantesca e faraónica obra 
de Itaipu. 

Só no·'ano passado, Sr. Presidente, o Banco da Ama
zônia desviou para Itaipu 3 vezes o valor do financia
mento _da safra de borracha de toda a Região Amazóni
ca, a este ano, quando a Amazônia está: necessitando 
apenas de 30 milhões de dólares para atender a todos os 
setores da economia da borracha, este ano, Sr. Presiden
te, vem o Banco da Amazónia apresentando um prejuízo 
op-eracional da ordem de 4 bilhões e 900 milhões de cru
zeiros e não dispõe dos recursos para aplicar na minha 
Região, porque esses recursos já foram aplicãdos conve
nientemente por determinação do Governo Federal na 
Usina Hidrelétrica de Itaipu. -

O Sr. Jorge Ka.lume- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Com todo prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Nem sempre estamos aqui para 
contrariar ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - As intervenções de V. 
Ex', para mim, são sempre luzes em que eu me inspiro 
para-me eSforçar por acertar, nobre Senador. 

O Sr. Jorge Kalume- O Banco da Amazônia, não 
dispondo de recursos própritis; tem que contar com um 
agente financeiro que ê, também, com repasses do Banco 
centril. -Eu, com sinceridade, meu nobre colega, ignoro 
as razões que levaram o Banco Central, neste exercício, a 
não suprii o Banco dã. Amazônia de-recursos suficientes 
para atender o extrativismo da borracha. Eu, por várias 
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y(;zes, ocupei a tribuna verberand.O o fato, clamando. 
Parece-me quejâ, retarda mente, fç.ram repassados recur
sos para o Banco da Amazônia financiar parte ... 

ú SR:FÁB-10 -LUCENA~ Permite-m_e, apenas para 
córlduzlr Õ diâlogÓ. Fora'm repassados 4- biihões de cru
zeiros, mas de recursos do PROBO R-III, que nada têm 
_que ver, como sa_be V. Ex•, com os recursos do fi_nancia
mento de custeio que são exclusivos, são adstritos do Te-
souro NacionaL -

O Sr. Jorge Kalume- Eu não sei informar Oem, não 
estou bem seguro. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas eu estou asseguran
do a V. Ex• 

O Sr. ,Jorge Kalume ~Mas, de qualquer maneira, 
houve um lapso e isto tem conseqüências funestas para a 
n.ossa Região, porque sem recursos suficientes rlão pode 
haver a produção que se anseia, que se deseja. Daí por
que; neste pai"t1cular, eu quero tambêm dizer que V. Ex' 
está com a razão, porque sobre o mesmo assunto eu já 
abordei várias vezes, desta tribuna. Era este o aparte que 
eu queria oferecer a V. Ex' 

O SR. FÁBIO LÚCENA- Eu agradeço, mais uma 
vez, a intervenção de V. Ex', para esclarecer ainda mais. 
- No ano passado, quando suscitei, em um dos meus 
primeiros pr_onunciamentos, esta questão aqui no Sena
do. fui veementemente contestado pelas Lideranças do 
Governo, que argumentavam que se se tratava de ope
raê&s de empréstimos obtidos no exterior, ao amparo 
da Resolução n~> 63 do Banco Central do Brasil. E umà 
vez obtidos esses recursos externos, eles depositados no 
Banco da Amazônia, ou no Banco do Nordeste,_sozinho 
desviou I bilhà0._642 milhões e 700 mil dÓlares para 
ITAfPU, o Banco do Nordeste desviou 6 vezes mais do 
que o Banco da Amazônia, dizía-se, pelas Vice
Lideranças do Governo, que eram recursos obtidos atra
vés da Resolução n~" 63 do Banco Central e que ficavam 
em depósito no Banco da Amazônia e no Banco do Nor
deste, e que com essa operação o Banco da Amazônia e o 
Banco do Nordeste só tinham que lucrar. De fato, se as
sim fosse, se o Banco da Amazônia ti~eSse obtido no ex
terior, ao amparo da Resolução n'i' 63 do Banco Central, 
esses recursos, tudo bem, porque, inclusive, o Banco da 
Amazônia teria auferido alguma taxa de lucro financeiro 
pela manutenção, pela conservação dessr:s depósitos. 
Mas, não, o Diário Oficial é claro, Srs. Senadores, são 
operações de créditos no Brasil, para financiamentos-de 
bens e serviços. 

t neste verbete que está alinhado o Banco da Amazô
nia e que estâ também alinhavado o Bam:o do Nordeste. 
As operações de crédito no exterior são realizadas ao 
affiparo de duas leis: primeiro, da Lei n9 4. 131. São ope
rações feitas no exterior com o adquirente no Brasil, e ao 
atÚparO- dã- R.çsolução n~" 63; também feitas no -exterior 
com o contratante tomador no Brasil e com ambas as 
partes no exterior, elas são feitas, também, ao abrigo da 

_Resolução n~> 63 do Banco Central do Brasil. 
Na discriminação contratantes devedores do ano pas

sado, que obtiveram no exterior esses recursos, para de
pois repassá-los para Itaipu, o Diário Oficial não men
ciona o Banco da Amazônia, nem o Banco do N o(deste 
do Brasil. Há mais de uma dezena de bancos relaciona
dos nessa situação, menos, com exceção do Banco da 
Amazônia e do Banco do Nordeste. 

Per conseguinte, Sr. Presidente, são recursos próprios 
do Banco da Amazônia ... 

O Sr. Virgmo Távora- Permite-me V. Ex• um apar
te'? 
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O SR. FÁBIO LUCENA- -~.canalizados para ltaiPu, 
com a agravante seguinte: este ano, 1984, o Banco da 
Amazônia, até hoje, não liberou trinta milhões de dóla
res para o financiamento da safra de custeio da borra
cha, em toda a Região Amazónica; trinta milhões_d_e 
dólares. E, no ano passado, o Banco da Amazónia cana
lizou para Itaipu sessenta e nove milhões e seiscentos mil 
cruzeiros, mais do que o dobro das necessidades reais da 
borracha amazónica, cuja safra já está perdida no ano--de_ 
1984. 

Ouço, com prazer, V: Ex• · 

O Sr. VlrgRio T'vont- EniinCilte Senador, em home
nagem ao que reconhecemos ser sua combatividade, 
aliás até fora do comum, em vez de estarmos dis-cutirido 
e apresentando só palavras, vamos oferecer números· e 
fatos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex~ me perdoe, é uma 
increpação, eu estou apresentando dados do D"rio Ofia 
clal da União. 

O Sr. Vlera:Rio Távora - Um momento, as palavras 
eram nossas assim nos parece que a frase foi construí~: 
em vez de palavras, apresentar a V. Ex• fatos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Bem, V. Ex• não é um ho
mem de indústria de fatos, V, Ex•é um homem realista, é 
um cartesiano e logicamente, haverá de contra
argumentar com números. 

O Sr. Virgílio Távora- Gostaríamos que todo o Se
nado Federal prestasse atenção, pois vai constar na ata 
desta Casa e depois trazer o documento oficial que em
basa as nossas afirmações. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mais oficial do que O 
Dlirlo Oficial? 

O Sr Virgílio Távora - Um momento, V. Ex• tenha 
paciência, pois me concedeu o aparte. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouvirei V. Ex• com muita 
atenção. 

O Sr. Virgílio Távora - Vamos, então, voltar à ori
gem. Duas são origens dos recursos de que lançou ·mão 
ltaipu. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu já citei, nobre Senador 
Virgílio Tâvora, lendo o Diário Oficial. 

O Sr. Vlrgillo Távora- Vamos com calma. Os otili'n
dos de crédito externos. seja de empréstimos ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Estão aqui to-dos os crédi
tos externos, no Diário Oficial da União. 

O Sr. Vlrgflio Távora - ... contratados diretamente, 
através da 63, seja tomados por intermédio de bancos 
brasileiros, um tipo, isso o Banco do N ardeste- não sa
bemos se o Banco da Amazônia- praticou em larga es-
cala ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- N~o praticou; noóre Se
nador Virgflio Távora. 

O SR. VirgUlo Távora- Estamos dizendo a V. Ex•, 
não sabemos se o Banco da Amazôniã o Banco do Nor
deste o fez. A sengunda fonte é a chamada linha de crédi
tos especiais da FINAM E, que não contrata, diretamen
te. com nenhuma empresa e, sim, com bancos regionais, 
com bancos de desenvolvimento repassadores do mes-
mo. Protestamos trazer, esperamos, na próxima semana-, 
já solicita-mos aO Banco do Nordeeste, a discrim-inação · 
de todos esses recursos.. Verá V. Ex•, pelo menos o Banco 
do Nordeste não pôs um tostão seu, ao contrário, ga-
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nhou a comissão desse repasse. Isto gostaríamos que li
casse bem assente, bem na memória dos Srs. Senadores, 
aqui presentes, porque traremos os dados, discriminada
mente, repetimos:"jâ solicitamos ao Banco do Nordeste 
-de todos os repasses feitos pelo FINAM E, que é o que 
Se -refere aí, créditoS brasileiros- não é?_~ do FINA
ME para Itaipu, e outras empresas, no qual o Banco do 
Nordeste foi meramente beneficiado porque podi:i o Fl
NAME ter contratado com o Banco do Estado de São 
Paulõ, com o BRADESCO, com o ltaú, com o Nacio-
nal... - -

O SR- FÁBIO LUCENA - Certo, certo. 

O Sr. VlrgOio Távora - E o fez por intermédiO- do 
Banco do Nordeste. Quer dizer, o Banco do NOrdeste 
entrou aí como mero interrriediário, ou melhor, usando o 
tenn o bancário, repassador. Maiores detalhes daremos a 
V. Ex', na certeza de que a intervenção foi 'apenas escla
recedora. 

O SR. -FÁBIO LUCENA - Mais uma vez, Sr. Presiw 
dente, sinto-me feliz por ter trabalhado durante 15 anos 
no Banc6 do Brasil e durante 5 anos na Carteira do Co
mérciO Exterior do grande Banco do Brasil. Mas uma 
veZ eu me siri to felii pOrque isto me dá sólida base de ar
gumentaÇão, neSte momentO: 

Quem afirma não_-_Sou eu. Se V. Ex,; quiser, Sr. Pre:;.í
dente,_ V. Ex• pode mandar o Sr. !"-Secretário ler. Mas 
eu vou ler, porqu-e- estou na tribuna. 

Quem O diz é o Diário Oficial da União, de terça-feira, 
8 de maio de 1984, seção I, pâgina n" 6556: 

"Operações de crêdito no Brasil, bens e serviços" 
- vou ler o nome de dois Bancos - ·~Banco do 
N ardeste do Brasil - 360 milhões e 400 mil dólares; 
Banco da Amazônia, 69 milhões e 600 mil dólares". 

Isto no relatório de ltaípu. Vou ler: 
Ao amparo-da Resolução 63 do Bãnco Central 

(Brasil) 
Citlbanck N.A. - São Paulo .....•.... 50,0 
Banco do Comércio e Industria de São Paulo S.A 

- COM!ND ··············-····_, •.•.. ~-20,0 
Banco de Montreal Investimentos S.A. . 10,0 
Banco Mercantil de São Paulo S.A. . .... 9,5 
Banco Lar Brasileiro S.A. ~ .........•.. 22.0 
Banco Bamerindus do Brasil S.A ....... 15,0 
Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANES-

PA o • ••• • • o •» o c o" • • • • • • • o o o H o o • < •• • • o 15,0 
Banco de Investimento Credibanco S.A. 8,0 
UNIBANCO:- Banco de Investimento doBra-

sil S.A .. -.. -.~ ...•.. -.... , ... .- ....•...•.•. -. 5,0 
Banco Safra S.A. .. ............... _ ... 10,0 
Üoyds Bank-lnternational Limited --São Paulo 

1~0 . 

Banco lnter-Atlântico de Investimentos S.A. 2,0 
Banco Sogeral S.A. .. . .. .. • .. . .. .. .. . . 10,0 
Banco Mitsubishi Brasileiro S.A ....... 20,0 

Soma 206,5 
Operações de Crêdito no Ext_e~ricir- Bens e ~r- _ 

viços 
Oeutsche Banck AÇj. - Alemarihà ... - ~--150,3 
Kreditanstait FUr Wiederaufbau - Alemanha 

105,6 
Banque de Paris et Des Pays Bas --França 98,8 
Swiss Bcink Corporation - Suíça ..... 2:36,7 
Dresdner Banck AG. - Alemanha ..... 14,1 
Grandi Motori Trieste -- FIAT- ANSALDO 

- Italia ...........••.......• -.••.•••. -~. -9,0 
Soma 6)4_,5 

Total Recursos Assegurados 12.203,9 
"Operações de Crédito no Exterior - Moeda 
Aci amparo da Lei n" 4.131 (Brasil)'' 
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(USS Milhões) 
Com o tomador contratante no Brasil. 
J.P. Morgan lnterfunding Corp.- EUA. 10,0 
European Brasilian'\ Bank Ltda. - Inglaterra 

25,0 . 
Citfco-rp lnternational Bank Ltda.- Inglaterra 

205,0 
Banco do Brasil S.A. - Panamá ...... 19,9 
Banco do Brasil S.A.- Grand Cayman 282,0 
D~utsche Bank AG. _.,...... Aleman!'ta .-.... 43,5 
Morgan Guaranty Trust Co. ofNew York- In-

glaterra .... _, .............•...•.... -.••. S63,0 
Swiss Bank Corporation (Overseas) S.A.- Pa-

namâ ......... ---.--,-.-ç··-·· .............. -. 220,0 
Compagnie Luxembourgeoise de La Dresdner 

Bank AG-
D resdner Bank I nternational - Luxemburgo 

32,5 
The Royal Bank of Canada - Canadá . 10,0 
Th~.Royal I,Jank of_Cil.nada ~ (B~rbados) Ltd -

Barbados .. ~ ...........•............ -•. __ 20,0 
- American Express I nternational Banking CorPo-

ration -.EUA. ~ ......... ~ ,., ...•......• 30,0 
Bank of America National Trust and Savings As-

Sociation- EUA ....................... _30,0 
Banco Real S.A.- Inglaterra ........ , __ 55,0 
Lloyds Bank International Ltd. - Inglaterra 

3ll,O 
Lloyds Bank International Ltd. --Assunção 

15,0 
--Citibank N.A. - Assunção ............ 59,6 
Citibank N .A. -- Bahamas ...... ~ .-.... 40,0 
Citibank N.A. - EUA. . ............ 286,5 
_Deutsche Bank Compagnie Financiêre Luxem~ 

bourg - Luxemburgo ................. : 250,0 
Libra Bank Ltd. - Inglaterra .......... ZS,O 
The Fugi Bank Ltd. -EUA. . ........ 25,0 
Banc_o Latinoamericano de Exportaciones- Pa-

namá ····························-······ 2,0 
Banco Nacional S.A. - EUA. ......... 6,0 

Soma 2.284,0 

O Banco do NordesteS/A e o Banco da Amazônia só 
constam ... 

O Sr. VIrgílio Távora - Em quê? 

O SR,. FÁBIO LUCENA- ... como fontes de recur
sos, item 3,3: mobilização de recursos financeiros em 
1983. 

O Sr. VirgOio T:ívora - Sim. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, Excelência. Só cons
tam no verbete .. operações de crédito no Brasil bens e 
serviços". Não se tratou de empréstimos tomado no ex
terior;de empréstimos no interior. São recursos do Nor
deste, cuja aplíCa:Ção rio No i-deste o Senador Virgílio Tá
vora deveria estar defendendo, em particular, no Ceará, 
que teve o-·seu terJitório massacrado pelas enchentes, 
massacrado pela seca, o Ceará, que é o retrato do Nor
deste onde sobrevive, a duras penas, uma das populações 
mais sofridas do Brasil; o Ceará a quem Amazónia deve 
a sua ocupação humana. 1:. isto que nós deveríamos estar 

-defendendo: a aplicação dos recursos do Banco do No r
deste no Nordeste e a aplicação dos recursos do Banco 
da Amazônia na Amazônia. E não em Itaipu, Excelên
cia, porque se Itaipu é muito importante, nós o reconbe
cemos., para a solução do problema energético do 
CentrowSul, os recurs-os do Banco do Nordeste e do Ban
co da AmazÓ-nia, como sagrados, devCriam ser intocâveis 
pOr intereSses e objetivos outros clue não fossem os obje-
tivos ligados, exclusivamente, aos programas de descmw 
volvimento regional, anlbiental, sanitário, educacional e 
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humano das regiões do Nordeste e da Amazônia brasileí
ra. 

O Sr. Hélio Gueiros - Permite--me um aparte, nobre 
Senador Fábio Lucena? 

O SR, FÁBIO LUCENA - Esta é a realidade, Sr. 
Presidente. No ano passado, o Sr. Senador Josê Lins 
perdoe-me pela ausência municiado com uma verdadei
ra artilharia de documentos da SEPLAN, contestou pro
nunciamento me-u da mesma natureza; só que, naquela 
oportunidade, ao invés çle eU trazer pã.ra a tribuna o 
Diário Oficial, trouxe, única e exclusivamente, o rela-
tório da Itaipu, publiCado em separata. -

O Sr. Virgfilo Távora- V. Ex' dá ou não dá licença 
para o aparte? 

OS~. FÁBIO LUCENA- Ninguém perde por uma 
oportunidade de aprender. Aprendi e estou aqui com o 
Diário Oficial da União, pedindo ao eminente Vice
Líder, para mim Líder vitalício do Governo, Senador 
Vii-gílio Távora, que empregue os seus esforços, 9 seu 
espírito público e o seu eSpíritcr-ciViOO; q:Ue-empregue o 
seu patriotismo, o seu denodo, a sua boa vontade, o seu 
esforço, a sua visão, o:seu âesj>i'eiidimento, o melhor que 
há em S. Ex' de grandeza pública, que -empregue as suas 
virtudes e essas qualidades para fazer ver o Governo que 
o N ardeste e a Amazôriia não podem mais aceitar esta si
tuação hemorrágica que a drenagem de recursos funda
mentais estã ocasioilando para aquelas paupérrimas e 
sofridas regiões. 

Sr. Presidente, peço permissão a V. Ex' apenas para 
ouvir o Senador Virgílio Távora, a segUir o SenadÇ)r 
Hélio Gueíros e- concluir o meu pronunciamento. 

Ouço o eminente Senador_ Virgílio Távora. 

O Sr. Virgillo Távora- Só Queremos constatar, emi
nente Senador, após sua inflamada oração, que aqui afir
mamos, e o Senado vai nos cobrar isto, que esses recur
sos são recursos do FINAME repassados peJo Banco do 
Nordeste a Itaipu. Qu2nto aos do BASA, não temos co
nhecimento, mas procuraretnõS deles nos inteirarmos. 
Quilnlo- aos do Banco do Nordeste, repetindo maiS ·uina 
vez, esses ai citados por V. Ex' são recursos do FINAM E 
repassados pelo Banco do Nordeste àquela binacional. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me: FINAM ou 
FINAM E? 

O Sr. Virg~1io Távora- FINAM E. Que erajlistam~n
te de equipamentos, para equipamentos de Itaípu. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Os recursos do FINAM E 
se destinam também a serviços, nobre Senador? 

O Sr. Virgílio Távora- Perfeitamente, servíços de ge
ração, serviços de transmissão. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Onde andariam os furidos 
do FINOR, neste caso? Também em Itaipu? 

O Sr. Virgílio Távora- Em absoluto_, O FINAM E é 
geral para todo o País, não tem nada que ver com uma 
das nossas regiões. E _o FINO R, muito menos~ FINO R_ 
lida unicamente com a região nordestina. 

O SR~ FÁBIO LUCENA- b interessante. O Banco 
de Desenvolvimento do Paranâ, o Banco de Desenvolvi
mento do Rio Grande do Sul, o Banco de Santa Catari-
na, eles poderiam cuidar dessa captação de recursos para 
Jtaipu. Mas não, Ex', não, não cuidam. São os bancos 
do Nordeste, da Amazônia os encatreg"ados ae se trans
formarem em caça-níqueis para os repassar... -----

O Sr. Virgüio Tá~ora- Em uma operação iltanienté
vantajosa para os três. 
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6SRr. FÁBIO LUCENA- ... para ltaipu. Perdão EX' 
Não digo que vou cobrar, mas vou esperar, evidente-
mente, para que possa continuar ... 

O Sr. Virgílio Távora- Perfeitamente, pode esperar: 
é o tempo de virem os dados do Banco para cá. Já os pe
dimos. 

O -sR: FÁBIO LUCENA - Vamos continuai- espe
rando, porque o Nordeste esperou cem anos. Por que 
não posso esperar? 

O Sr. Virgílio Távora - Perfeitamente. Por que não 
pode esperar uma serri"ana? -

O SR. FÁBIO LUCENA - Mais um ano. 

O Sr. Virgílio Távora- Não precisa de um ano, não. 
Uma semana. 

O SR, FÁBIO LUCENA- Essas promessas são fei
tas desde que, em 1980, V. Ex' era Governador, pela se
gunda vez, do Estado do Ceará. E V. Ex~ será Governa
dor pela terceira vez. do Estado do Ceará e esses casos 
continuarão a acontecer se V. Ex' não se alevantar aqui 
-no momento exato, que ê este, para evitar que isto pros
siga. V, Ex' era Governador pela segunda vez do seu Es· 
tado. Voltará a governar o seu EstadO, voltarâ para o Se-
nado. -Até o ano 2.000 V. Ex• ficará neste ir e vir, do Se-
nado para o Governo do Ceará, e se V. Ex' não se aliar 
às nossas vozes, à Amazônia, esses escândalos vão pros
segui~ _e os prejuízos redun~arão ape~as para a~ popu
lações 00 Nor'deste e paia as-populações da Àmazôniã.. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• qi.J.erllosver ii-e Vir até 
o ano 2.000, pelo que estamos vendo, nesta ciranda? 

O S~. FÁBIO LUCENA-- Não. Até o ano 2.000 so
- mente o ir e vir entre o Senado e o Go...:_erno do Estado 

do Ceará. Depois, nãb sei qual será o seu destino. 

O Sr. Virgílio Távora- Aíjã estaremos batendo bota. 

~~O SRt FÁBIO LUCENA ~ O"uço o Sen8.dor Hélio 
Guciros. 

O Sr. Hélio Gueiros - Caro Senador Fábio LUcena, 
V, Ex• faz, nesta hora, uma denúncia da mais alta gravi
dade e baseado no documento mais oficial que pode exis
tir no Brasil, que é o Diário Oficial. Então, até que o emi
nente Vice-Líder, Senador Virgílio Távora apresente 
urrúr c-ontraprova da altura e da qualidade da que V. Ex' 
produz nesta tarde, nós temos que aceitar plenamente a 
denúncia feita por V. Ex' Mas o que eu quero ... 

O S-Rr FÁBIO LUCENA - S. Ex• não vai produzir 
porque, no íntimo, ele sabe que os fatos, a realidade es
tão com o Nordeste e com a Amazônia, que neste mo
mento estão na tribuna na minha pessoa. 

O Sr. Hélio Gueiros- Mas o que eu quero focalizar, 
nobre Senador Fábio LuCena, é que tudo isto é conse
qüência da inépcia e dependência pessoal e política dos 
homens colocados pela Revolução em postos de coman
do na Região Amaiôilica: Não quero referir-me à si
tuação do Nordeste, porque não a conheço detalhada
mente. Mas, é evidente, nobre Senador, que o Presidente 
do Banco da Amazônia não foi escolhido_ pel9§ _seus 
méritos, pela sua capacidade e pela sua competência, 
mas f9i escolhido, única e simplesmente, porque é amigo 
de Um amigo do Presidente. Então, V. Ex• pode verificar 
que quem recebe um cargo dessa _altura de favor, por ob· 
séquio, não vai teia meno(CO~díçã_Ci, nOºi'e -Senador Fá
bio Lucena, de lutar e defender pelos reais interesses da 
Região AmazÓnica. Não quero acusá-lo de falta de hon
radez, de neglígência e omissão, mas é claro que ele está 
numa dependência terrível deSse m-ecanismO. de ordem 
pessoal que o colocou na Presidência. 
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0 SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• t~m razào_e, ape· 
nas para ilustrar - gostaria de ter a atenção do nobre 
Senador_ Virgílio Távora _-_o que V. Ex,_diz. O que 
acontece na Amazônia é, exatamente, a ocupação de 
pontos chaves da administração federal por pessoas 
completamente desqualificadas para exercê-las. Recente
mente, veio de ser nomeado Diretor Executivo do Proje
to Carajás, um Suplente do_ Senador Hélio Gueir_os ... 

O Sr. Virgílio Távora- Que se presume tenha quali
dade para ser Suplente de S. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... - o Sr. João Menezes 
por mero manuseamento político, um homem que no 
Pará é conhecido, dadas as suas virtudes intelectuais- e 
não yai aqui, Sr. Presidente, nenhuma falha, nenhum es
corrego no Regimento Interno, em absoluto- porque o 
Sr. João Menezes é conhecido no Pará e atê no Amazo
nas, já transpÔs a fronteira para o Ainazonas, como o 
"João Burrinho"- entendeu V. Ex'?·_ é o atual Supe
.rintendente_do Projeto Carajás, 'um -homem completa
mente desvinculado daquele métier, recebe Úm encargo 
de dirigir o principal projeto mineralógico atualmente no 
Brasil. V. Ex• tem toda razão, nobre Senador H~lio 
Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Fábio Lucena, 
não pretendo entrar no mérito e nas qualidades do meu 
S~:Jplente, porque não devo me meter nessa ... 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Não, eu não entrei, o De
putado Çurió já se encarregou de fazer esse comentário. 

O Sr. Hélio Gueiros - Agora, V, Ex• exemplificou 
muíto bem como os cargos na Amazônia estão sendo 

-providos, é na base de um interesse pessoal, de uma ami
zade ou de um cambalacho poUtico clandestino, POrque 
não posso jamais admitir, nobre Senador Fábio Lucena, 
que não haja um homem de gabarito, de capacidade no 
PDS do Pará para diri8:ír o Carajás. ~ evidente que o 
PDS, no meu Estado, dispõe de elementos de categoria, 
à altura de dirigir aq-uele serviÇo, mas não, esse não é: -o 
critério; por baix.o do pano se acerta alguma coisa, seco
loca um elemento que poderâ ser útil à política pessoal 
de um chefe do PDS do meu Estado.~ isso, nobre Sena
dor FábíO Lucena, que eu desejava focalizar no discurso 
de V. Ex• Na verdade, é essa falta de competência, essa 
falta de patriotismo que existe no critério de nomeações 
para o meu Estado e acredito para o Estado de V. Ex• 
Tudo isso que V. Ex• falou é fruto dessa situação anor
mal. E esses elementos como, por exemplos o Presidente 
do Banco d~ Amazônia- um cavalheiro com quem me 
dou muito bem- faz parte do Conselho Monetário Na
cional. Mas o que é, nobre Senador, qual é a indepen
dência, qual é a autonomia que tem um cidadão desse 
para freqüentar e dar opinião no Conselho Monetário 
Nacional, quando ele tem consciência que estã ali de fa
vor? Não tem a menor condição, Senador Fábio LUcena 
e essa ê a çlesgraça da nossa região. Parabenizo V. Ex• e 
fico aguardando os esclarecimentos que o Senador 
Virgílio Távora nos prometeu. 

O S~ FÁBIO LUCENA -Agradeço a intervenção 
de V. Ex• e direi, concluindo ... 

(f.Sr._-Jorge Ki.Iume- Permite V. Ex• um _aparte? 

OS& FÁBIO LUCENA- Com a tolerância do Sr. 
Presidente, pois S. Ex~ já me advertiu várias vezes. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-' Peço a V, 
Ex• q~e conceda apenas mais este aparte, pois seu tempo 
já se esgotou. 

O SR~- FÁBIO LUCENA --Ouço V. Ex' com todo 
prazer. 
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O Sr. Jorge Kalwne - Só para dizer que não _tenho 
procuração do Dr. João Menezes, não tenh~ profunda 
amizade por S. Ex• Mas creio que o DZ.. João Menezes 
está credenciado e capacitado a exercer qualquer cargo, 
haja vista que ele vem sendo eleito pof eleição· .. Diretas 
Já" há mais de 20 anos. E ultimamente,'subentende-se 
que é um homem de valor, porque ióCiusive-foi esColhido 
pelo seu Partido, pelo Partido de V. Ex' ... 

O SR~ FÁBIO LUCENA - Não diga isso, Excelên
cia! 

O Sr. Jorge Kalume- Pelo PMDB, para c~ncorrer às 
eleições diretas. - -

OS~. FÁBIO LUCENA- Isto não se coaduna com 
a ~eriedade de um homem como V. Ex' 

O Sr. Jorge Kalume- Agora, graças as suas qu~lida~ 
des intelectuais, morais, profissionais, é um grande AdM 
vogado, ê que foi escolhido para dirigir tciiiibém mesmo 
como elemento da Oposição, um grande projeto, um 

. projeto que estâ sacudindo aquela Região. Era este o de
poimento que queria prestar a V, Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA - A título risível, de um 
desfecho' risível, aceito a sua indicãção. 

Sr. Presidente, concluindo, quero dar graças a Deus, 
apesar dos pesares, porque ·pelo menos um fato é vet:da
deiro: na Amazônia nós temos Governo; temos, no ,;\crC, 
o Governador Nabor Júnior; no- Pará, o Governador Já
der Barbalho; e no Amazonas, o Governador Gilberto 
Mestrinho. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FÃ
BlO LUCENA EM SEU DISCURSO. 

"A AMAZON!A f: O FUTURO DO MUNDO 

Quando decidiu empreender sua 63• expedição, o ve
lho Comandante Jacques Yves Cousteau - 34_ anos de 
experiência no mãr- não irllaginou qUe ela fosSe~ Se tor
nar a .. mais complexa, difícil e excitante" de sua carreira, 
conforme definiu depois. Ele -coitcebeu o projeto_ em 
1970, e decidiu ativã-lo em J 980, chamando para isso seu 
representante no Brasil, Celso Oliveira, pedindo-lhe que 
iniciasse os cantatas diplomáticos e administrativos para 
preparar sua chegada a Belém d~Ii a dois anos. Nesse 

• meio-tempo, sua equipe correU mundo em preparativos, 
entre eles a reforma (que durou um ano) do Calypso- a 
primeira que o famoso barco oceanõgtâfico de Çousteau 
sofreu desde 1942. O resultado dessa epopéia amazónica 
está mostrado aqui, em primeira mão, pãra .. Manchete. 

PARA COUSTEAU, A AMAZON!A 
lê: MUITO MAIS QUE 

"O PULMÃO DO MUNDO" 

No Brasil, Celso Oliveirã inteirava-se dos 1nómeros re
quisitos do Decreto n9 63. I 64, que dispõ~ sobre a~ .. ex{'lo
ração e pesquisa das águas do país, envolvendo sete mi
nistérios e uma série de organismos em suas negociaçõ~s. 
ao mesmo tempo que umajormllistafree~/qncerenviada 
dos EUA pela Fundação Cousteau, ~aula Dipcrna, via
java sozinha por toda região amazônica estabelecendo 
um esquema prévio de viagem. Suas sugestões - assim 
que aprovadas ~eram encaminhadas para a base de_ 
operações da expedição em Manaus. Ao escritório ca
biam encargos· múltiplos, desde a simples obtenção de 
gasolina até contato com guias indígenas. Os preparati
vos foram dificeis- na p-rOpOrção da complexidade da _ 
área a ser coberta; 8 milhões de km2

, envolvendo os oito 
países da região abrangida pelo-rio por _onde correm 20% 

..de. toda a água fluvial do mundoo. pousteau não foi ~es_-__ _ 
pretensioso: dedicou-se não_ só a formular uma idéia ge: 
ral de toda a bacia amazónica - Brasíl, Bolívia, Peru, 
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Colômbia, _ Yene.zuela, Guiana, Suriname e Guiana 
~rancesa -, como também rodar a maior quantidade 
possível de filmes e efetuar medições cien"iífiéâS POr to
dos os locais visitados. Para isto, precisou aumentar em 
seis meses o tempo previsto para sua permanência (dois 
anos) e dividir o trabalho de sua equipe de 26 pessoas c:m 
três grupos: um chefiado por ele, partindo de Belém a 
bordo do Ca/ypso; outro, de seu filho Jean-Míchel, par
tindo de Arequipa (Andes peruanos) por terra, e o tercei
ro, chefiado por Raymond Coll, para percorrer I O mil 
km_ dentro da floresta. Cada grupo linha seu objetivo es
pecífiCo: pesquisar o passado, o presente, ou "contatar 
índices pª_ra_o_futuro'\_A cada um, três missões: uma, de 
c-Õmida, remédios e guias; outra de cientistas e mais uma 
de documentação. Para transportar os exploradores, um 
verdadeiro miniexêrcito: um helicóptero, um avião anfí
bio, um hovercraft. um jipe anfíbio, um caminhão capaz 
de hospedar nove pessoas durante 15 dias na selva, dois 
jipes, um minissubmaríno, oito barcos inflãveis, Uma 
lancha e uma embarcação típica da Amazônia ..:..... o cha
mado barco-hotel Anaconda- com capacidade para 13 
cientistas que permanentemente acompanhariam o Ca
lypso. Tudo _isto pago pela Turner Broadcasting ~ystem 
americana, que tem os direitos sobre todos os filmes rea
lizados por Cousteau, distribu~ndo-os por 117 pafses, ou 
370 milhõ.es de telespectadores. O preço? Seis milhões e 

-meiO de dÓlares, pagos cash. Não muita coisa, compara-
dos ao que Cousteau prevê gastar na divUlgação dos re
sultados de sua maior expedição: outros seis milhões. 
Cotisteau nunca se definiu um cíentista: · .. Sou uma teste
murJha. Uma testemunha que vê o que se passa e pode 
indiça_r que direção seguir", costuma dizer. Na v~dadc, 
ele ê mais do que -iSto: inveritor, fotógrãfo e cinegrafista, 
escritor, ator e dir:etor. Além çHsto, é fisiólogo. Em suas 
expediçÕes, no entanto, _funciona mais como um mece
nas: um provocador da curiosidade alheia. 

-Assim, p-:tra p que ch3II"!a_d~ ·~reais pesquisas", oco
nià'ó=dãfite conVidou mais de 41 Cientistas de todo mun
do, ·inuíiOs bra;ilelr~s. seiecionados através de projetas 
de _pes~uisa _do ÇNPg rece:bi_dos pela INP~ (lnsti~uto de 
PeSquisas~ da Amazóriia). Além destes, permanentemente 
a bordo, três pesquisadores: do _IBDF, da SUDEPE e da 
EMin~.APA. -Eles se dividiram em três etapas: uma de 
análíse fisicoquímica da água, outra da rel<:t-Ção da vida 
com ã âguâ e outra sobre o desenvolvimento económico 
e a eCologia humana. Na verdade, Cousteau planejqu 
sua expediçã9 para que ela se prendesse a um ponto fun~ 
damentai: o rio e seus afluentes. "Nem rio nem_floresta, 
nem animais sobrevivem uns sem os outros aqui", disse 
ele. Ã obsciva-ção _pode parecer um pouco primária, mas 
foi estudada à eXaustão. Como principal ponto de parti
da, um rio cujo leito não recebe luz solar, por suas águas 
muito barrentas ou por demais turbulentas, e conseqUen· 
temente não proctuz fitoplâncton. O Amazonas dev~ria 
ser um rio morto, mas não é. A confluência de _suas á
guas com as de Outros rios mais claros, assim como a 
própria turbulência - ao carregar certas camadas de á
gua para a superfície - o salva. 

Estuda_ndo nutrientes, fitoplâncton, zooplâncton, tur
bulência, p_-H, _Q~gênio, cálcio e temperatura do rio, do 
Peru até Belém, a equipe de Cousteau concluiu: o rio não 
sustellt<! sozinho toda v·ida que possui. Nisto ele tem uma 
outra importante ajuda: as chuvas, o quase permanente 
rio vertical da Amazônia. Com 130 dias por ano de á
guas c:ontí_nuas, a floresta ê sempre inundada. Na pre
sença cfe Coustea~ e sua equipe as chuvas pr_9duziram a 
maior cheia :desâe 1963: 30 metros de água_ acima-do_::_ 
nível normal. Com roupas especiais o:; tripulantes passa
ram -váfios dias nadando onde mais tarde andariam: vi-

- ram jacarés submersos, peixes alimentando-se de raízes, 
pequenos animais c-omendo sementes. Uma vida forne
cendo nutrientes a outra. Além disto, analisaram o fenô
meno da pororoca e a relação entre o rio e o _oc~o 
Atlântico, -do que concluíram: o ecossistema tropical ú
mido da Amazônia, assim como o de grande parte do 
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Brasil, tem_ -um papel central na fertilização do oceano 
Atlântico. 

As conclusões foram múltiplas. De vários lugares do 
m-tindo os pesquisadores ainda se ocupam delas, envian
do para Jacq_u~s Constance e Dick Murphy, na França 
(responsâviis da Fundação Cousteau para a -Ciência ·c 
Tecnologia) seus relatórios para a redação do grande do
cumento firial, a ser ãpresentado no Brasil em um simpó· 
sio sobre a Amazônia jã aprovado e apoiado pelo Presi
dente Fi.gu_eiredo, ãfê o fm_al do ano. Sob a organização 
d~ Celso de Oliveira e alguns pesquisadores do INPA, 
aindà com data e local incertos, o simpósio coiltarâ cOnl 
uma parte pública de divulgação de filmes, fotos e gran
des temas em simpósio e outra parte fechada, onde todos 
os cientiSta-S pai-ticlpai1t~ da expedição e seus convida
dos discutirão Os -temas colonizaÇão, meio aquático, re
cursos florístiços, peixe e pesca, entre outros, movimen
tando principalmente a comunidade cientifica dos oito 
países form3dores da bacia amazônica. 

Figura controvertida, Jacques- CoUsteau certamente 
será _o lJl_~Í.Q! destaque na área de informação ao póblico, 
com suas denúncias e descobertas. Já tendo declarado, 
aqui no Brasil, "não considerar os índios ameaçados" ou 
mesma .. gostar do Projeto Carajás", ao fiilafde seús do·is 
anos em terra, ele mudou seu tom. "As altas autoridades 
braSileiras não conhecem a Amazônia", chegou a dti:er. 
Da mesma forma, sui--preendeu o ministro da Agricultu
ra e o superintendente da Sudepe com declarações do ti
po: "O rio Amazonas e seus .afluentes não têm potencial 
para a pesca i_ndustrial, e se essa não for interrompida, 
vai causar o desaparecimento de certas espécies em três 

'imos"; condenou o sistema de doação de terras; estimou 
como o maior problema da re,sião a migração de agricul
tores, que não conheCem o q':'e plantam; apontou a fau
na como o elemento mais destruído no locai, pediu ao 
ministro da Agricultura incentivo às culturas do arroz, 
juta e malva, das quais o Brasil poderia se tornara maior 
produtor mundial. Mas, acima de tudo, demonstrou seu 
otimiSinõ CoiD relação ao Amazonas. Mesmo assim, 
Cousteau denuncíou às autoridades brasileiras dois pon
tos de poluição: o dos rios próximo aos grandes centros e 
o de uma áre<ii!specifica próxima a Porto Velho, onde se 

_ extrai ouro. Ali, seu filho Jean Michel notou que o mer
cúrio estaVa seitdo usado numa combinação com o pó do 
metal e evacuado nos rios em meio ao processo de ex
trat;;ão mecânica. Em pesquisas, constatou concentração 
de mercúrio de três a cinco vezes o normal em pessoas vi
vendo a 40 Km dali, Preocupada, a tripulação científica 
do Calypso conclui seus estudos sobre o assunto com 
base nas catástrofes ocorridas em Minamata, no Japão. 
No simpósio, apresentará esta região próxima a Rondô
nia como a mais devastada e poluída que encontraram. 
.. Ali se destrói de forma irracional C rápida", disse oco
mandante. Tendo safdo de Belém e separando-se em Ma
naus, a expedição do Calypso seguiu para o sul, descen
do o rio Madeira. De Porto Velho foi até Cuiabá, Mato 
GrOsso. Subindo_ para o Pará, chegou ao coração da 
Amazónia. Tertdo passado por Carajâs, Tucuruf, Projeto 
Jari, ilha de Marajó, Transamazônica e Parque Nacional 
do Xingu, entre Outros pontos, Cousteau e sua equipe 
sentiram um só movimento: a fronteira sul da floresta 
sendo empurrada para o norte, através de qqeimadas
mêtodo que Cousteau considerou absurdo -ou do in
vestimento de .. bilhões de dólares em projetas como Tu
curuí e Carajás, em detrimento da agricultura". Esten
derido sua visão para -um todo, Cousteau írã sugerir um 
plano de salvaçãq da Amazônia, mencionado primeira
mente como um pacto entre os oito países e depois atra
vês de uma ocupação racional, onde certas áreas perma
neceriam intocadaS. Entre elas, o cientista citou a serra 
de Gurupira, na fronteira próxima à Venezuela, elogian
do -·-~a lição ecológica dos índios, que só reutilizam uma 
mesma área para plantio de cinco a 15 anos após o plan
tiO anterior". Falando dos rios, sugeriu a aqüicultura, 
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tanques e lagos naturais que, formãdos pelo ritmo do 
rio, poderiam produzir milhões de peixes. Muito pouco 
ainda, perto do que ele e seus cientistas afirmaram no 
simpósio. Nada, pelo que pretende divulgar através de 
sells seis filmes, dois livros e uma enciclopédia da Ama
zôriia. Para ele, falar da beleza do bOto cOr-de-ioS:i,-que 
tanto o apaixonou, nada significa, comp"aradO- a vê--lo: 
um mamífero ancestral do golfinho cinzento, perdido no 
tempo, que possui véitebras tão maleáveis, que é capaz 
de dobrar o próprio corpo- por inii:-irO e não tem medo de 
gente. Da mesma fornla, falar sobre as piranhas como 
assassinas ê uma generalização excessiva, dianieCO que a 
equipe do Calypso viveu e documentou: um cardume de
las sendo alimentado pela própria mão do mergulhador; 
ou não mordendo o cinegrafista que, com a mão escor
rendo sangue, permanecia dentro da água. Ao mesmo 
tempo, aranhas comendo sapos, tartarugas usando for
migueiros ativos para enterrar seus ovos, espêcirtles pri
mitivas de lagartos, ou peixes-bois em extinção, formam 
um mundo rico de mais de dois milhões de espécimes 
desconhecidos, que fazem Cousteau proclamar a Ama
zônia como a região- do futuro: "Estou ciente da minha 
irp.ensa ignorância, como liomem moderno, das infinitaS
conexões entre a água, aS Pfa"iitas e os animais desta re
gião. Antigaritente- a Amaz_ônia determinava a vida dos 
homens. Hoje, os homens preparam-se para construir re
presas e mudar o cuÍ"so de Seus afluentes. No passado, 
destruições como esta, falta de visão e impaCiência aca
baram com o Nilo e váríos outros ríos da Terra. Estes 
são rios do passado. O Amazonas é o rio do futurO. O 
que ele irá se tornar? Prova de falsas esperanças, ou tes
temunho de nossa sabedoria? Só depende do homem ... " 

O sonho de uma filial 
da Fundaçio Cousteau no Brasil 

· pode se realizar 

A idéia de uma filial da Fundação Cousteau no Brasil 
se inclui no plano de salvação da Amazônia. Dispondo 
de uma sede para congregar todos os interesses ecológi
cos do País, a causa se tornaria mais bem difundida e or
ganizada. A idéia- que Celso_ de Oliveira sugeriu ao co
mandante há cerca de um ano- integraria-o Bf-asil aos 
35 anos de pesquisas realizadas pelas fundações de Paris, 
Mônaco, Norfok e Los Angeles, além de incentivar inú- · 
meros países com representação da fundação a evitar de
sastre ecológicos.e lUtar por suas causas. Com sede a ser 
fundada no Rio de Janeiro- no bairro de SàQ_Conrado 
- e o apoio de váriaS-organizãções de grande porte (en
tre elas as que promoveram a exposição no Fórum de 
Ipanema, como a João Fortes Engenharia, entre outras) 
a fundação se sustentaria como um clube, recebendo pa
gamento anual em torno de 30 mil cruzeiros e prováveis 
doações. Estritamente educacional, a fundação pubtica
ria, em português, três revistas: Çl Calypso LOg (Com in
formações sobre as expedições do Caiypso e as causas 
brasileiras), Dolphin Log (o mesmo tipo de informação 
Calypso Dispatch. Além disso, congregaria informações 
sobre toda a ecologia mundial, que seriam postas à _dis
posição dos estudantes, organizando cursos e palestras, e 
aos poucos formarii seus próprios pesqtiíSadores - -
como fez no Caribe, México e Bahamas. Sem atuação 
política, apenas promovendo festivais ecoló8:icos (paià 
cerca de 80 mil pessoas), as fUndações de todo o rnundo 
conseguiram mobilizar a opinião pública para, por 
e"emplo, o recolhimento de dejetos lançados ao mar por 
navios ítalhinos, -,:issirri como re8:ulamentar a pesca no 
Caribe ou estabelecer um programa ecológicO para ã"Ve
nezuela. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma 
comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO, PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo 
a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador 
Hélío Gueiros. 

O SR. Hl!:UO CUEIROS (PMDB- PA. Para uma 
Cõiffüilicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há um profeta da Bíblia que no auge da sua indig
nàçâO teve-uma iffiprec:ição reafmiirlte- estiaftha.-EJe dis
se; dMaldito homem que confia em outro homem." Que
ro dizer, Sr. Presidente, que mais maldito ainda é o ho
mem que confia na palavra do Governo._ Desejo referir
me-;-SrS:senadores, ao episódio de Serra Pelada. V. Ex•s 
todos foram testemunhas de uma sessão memorável, nes
ta Casa, em qÜe se procurou votar uma lei para se garan
tir a presença dos garimpeiros durante um certo tempo, 
enquanto p~lo menos se resolvia ~se graye problema_ 
econõffiic.o-social do Brasil. Foi apfOvada_a lei por una
nimidade por esta Casa, mas quando chegou à sanção do 
Senhor Presidente da República, sua exe!ência vetou, 
pO~que não havia necessidade da lei, pois at~avés do Mi
nistério das Minas e Energia havia de determiiHH' que os 
garimpeiros pennanecessem- dura-nte ainda- um certo 

. tempo lá nos garimpos de Serra Pelada. Isso ocorreu ano 
passado, Sr. Presidente. Há quase_ um ano que os garim
peiros esperam sentados e, agora, já _querendo ficar de 
pé, impacientes, para que o Ministério das Minas e Ener
gia cumpra com a sua palavra. E o pior, Sr. Presidente, é 
que o Governo Federal é quem não cumpre. a sua pro
messa, mas quem vai ter que manter a ordem é o Gover
no do Estado. O Governador Já.der Barbalho, do meu 
Estado, acaba de receber um telex do Sr. Ministro César 
Cais pedindo que a Polící:i Militar do Estado seja colo~ 
cada à disposição das autoridades da PoHcia Federal, 
porque esta não dispõe de elementos para manter a or
dem, para que a Polícia Militar do Estado coíba, natu
ralmente pela força, qualquer manifestação dos garim
peiros. 

-Pedi pªra fazer esta comunicação, com certa urgência, 
porque o tempo tem se passado_ e nada de certo e definiti
vo foi resolvido. Os garimpeiros resolveram esperar paci
ficamente até domingo, que por sinal é um dia 13. Então, 
só temos mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois dias 
para que o Governo cumpra a palavra empenhada. É só 
isso que os garimpeirOs querem. Quarido se discutiu aqui 
a necessidade da lei era porque a situação do garimp-o em 
Serra Pelada, que se localiza numa região chuvosa, como 
é a do meu Estado- essa situação faz com que, se o Go
verno não quiser, ninguém entra em Serra Pelada, por-
que aquno vira uma lagoa, um rio ou quase um mar, fica 
tudo alagado, as ãreas que devem ser escavadas ficam to
das de baixo d'água. Então, o garimpeiro não ·pode en-

- trar em Serra Pelada, a não ser que o Governo acione as 
suas dragas e seus tratares para rebaixar o terreno e tirar 
a água. Então, o Governo pode, discricionariamen:te, im
pedir a pres_ença dos garimpeiros lá. E exatamente o que 
o Governo está fazendo. Os garimpeiros; tíg3.-rrioS, tecni
camente, não estão impedidos de entrar, mas, na realida
de, estão, porque não podem fazer ~ada, a não ser fi~ar 
olhando a lagoa terrível que existe em Serra Pelada. Eles 
ficam parãdos no seu_trabalho o tempo se passando, a~ 
neçessidades Vão se agravando. Eles já cansados de espe
rar o cumprimento das promessas do Governo Federal, 
então, decidiram que só vão esperar até domingo. 

Não sei o qUe eles irão fazer, mas o meu ilustre amigo, 
o Deputado Seb<!stiào Curió, diz que não quer nem pen
sar no que eles podem fazer. E S. Ex• tem intimidade e 
conhecimento com os garimpeiros, e pode avaliar me
lhor do que eu o que eles são capazes de fazer. 
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Espero, -Sr. Presidente- daí a minha pieSença na tri
h_una- que o Sr. Ministro das ~inas e Energia a~~te 
Para a situação e não force essa situação desagr:adabilís
sima da Polícia Militar ter que ir" lutar contra 15 ou 20 
mil garimpeiros, inclusive porque nãÕ é só no Estado do 
Pará, existe um grupo dê garimpeiros perto de lO a 15 
mil na cidade de Marabá, no meu Estado, e existe outro 
grupo perto de lO a 15 mil na cidade de Imperatriz, no 
Estado do Maranhão. 

Então, é uma connagração de conseqUências impre
visíveis. 

-s-6 esp-erO;-sr. -Presidente, que o Governo nãd-faça ou
vidos de mercador, mas atente para a situação, porque 
senão, tenho a impressão de que os garimpeiros de Serra 
Pelada serão obrigados a imitar os índios do Xingú para 
que o Governo faça alguma coisa em seu socorro. 

Is to é didático, Sr. Presidente. O que aconteceu com os 
índíos no Xingú, àcho que tem a sua influência. Somente 
depois que os índios resolveram fazer justiça com as pi'ó
prias mãos;·retendo reféns, foi que o GoVerno entendeu 
de dar uma solução. Por que não deu essa solução antes? 
Por que deixar agravar a situação? 1 em que dar a so
lução, que dê logo. Existe um ditado latino bis dar, qui 
cito dat - dá duas vezes quem dá depressa. 

Então, o Governo podia logo eliminar- esses foc_os de 
agitação, de intranqütlidade no meu Estado e no Estado 
dO Maranhão, resolvendo a situação dos garimpeiros. 

Espero, Sr. Presidente, que não haja necessidade_nem 
dos garimpeiros recorrem à força, nem a Polícia Miliiar 
do meu Estado pois ela não tem nada a ver com o 
problema, porque a polícia, de qualquer maneira, está 
subordinada ao Governo do Estado e o Governo do Es
tado não tem a ver com isso - seja obrigada a intervir 
em favor da manutenção da ordem pública. 

Era o apelo que desejava fazer neste instante. (Muito 
Bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Michiles -

Raimundo Parente- Gabriel Hermes- José Sarney
Milton Cabral- Jutahy Magalhães- José Jgnácio Fer
reira - Mu(ilo Badaró --Amaral Furlan -Mauro 
Borges - José Fragem - Saldanha Derzi - Lenoir 
Vargas- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, projetas de lei_que vão ser lidos pelo Sr. 19-

Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 66, DE 1984 

Altera o art. 126, § z~, letras "d" e "f'' do 
Decreto-lei n"' :ZOO, de :ZS de fevereiro de 1967, e M 
Outnis providências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. [Q _As letras "d'' ~_..r, do § 29 do art. f26 do 

Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereírO--de 1967, passam a 
víger com a seguinte redação: 

"Art. 126. . , , , , , , , , .-.,.,, .. _., ....... -. -~~ 

§ 20 """"""""'-"'c"""'·c~•"-
d) na aquisição de materiais, equipamentos ou 

gêneros fornecidos por produtor, empresa ou repre
sentante comercial exclusivos; 

f) quando a operação envolver, exclusivamen
te, pessoa jurídica de direito público interno ou enti
dades sujeitas ao seu controle majoritário;" 
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Art. 29 Com excecão dos casos previstos no art. 126, 
do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, em ne
nhuma outra hipótese será permitida a dispensa de lici
tação, inclusive para obras e serviços de engenharia. 

Art. 39 Esta Lei enfra ern vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçio 

A legislação federal relativa a ficitação para compras e 
serviços, na admiriístração centralizada ou autárquiCa~ é 
regulada pelas normas do Decreto-lei n~' 200, de 1967, 
que, nesse passo, substitui o vetusto CódigO de Contabi
lidade Pública. 

O objetivo fundamental desse institUto é'a defeSã dO 
interese público; que Se procura preservai co'nl O fim de 
alcançar sempre o melho1 negócio para a Adminis
tração. 

A maneira pela qual esses objetivos são demandados é 
a que se fundamenta nos princípios da isonomia e da 
universidade do acesso a quantos se encontrem em con
dições de transasionar com-Os órgãos estatais. Assim, o 
Decreto-lei nl' 200, de 1967, prescreve a obdgatofiidã.de 
da licitação como expressão genérica do comportamento 
administrativo, adrilifinOo~---como exceÇões, hipóteses 
identificadas explicitamente e inSuscetíveis de am
pliações. E, assim, a licitação uma parte essencial e for
madora do contrato admiriístrãtlvo, sem a qual nulos se
rão os atos subseqUentes. 

Os estritos termos em que estão vazadas as exceções, 
contudo, não têm impedido as interpretações extensívas, 
muitas das quais pecam pelo conteúdo aético de que se 
revestem. 

No que tange à dispensa de lic"itãção, estabelecida em 
termos de disciplina moral para a Administração, na for~ 
ma do§ 2~' do art. 126 do Decreto-lei n"' 200, de 1967, 
verifica-se que, enibã-riOS abus_oS __ vez por áutra acon
teçam, a sua maior inCidéncia tem atingido as prescrições 
insertas nas letras "d" eJ•r• do referido preceito, instau
rando, pela prática extensiva, que violenta os princípios -
deontológicos da AdminiStfãçâ-õ, a par dos prejuízos 
materiais que irremediavelmente cristaliza. 

A dispensa de licitação, por exemplo, no caso previsto 
na letra "d" in fine, ou seja, com base na outorga de 
"contratação de serviços com ·profissiOnais ou firmas de 
notória especialização", tem servido para interpretações -
analógicas, corrompendo, destarte, a verdadeira inteli~ 
gência do texto. 

Ora, "notória especialização" é expressão que se arri
ma em pressuposto subjetivos, teóricOs,- vincUlados a 
qualificações rererenfis a atributos que se podem consi
derar em determinada pessoa, capacidade técnica, artís
tica, científica etc. A- notoriedade dessas qualificações 
também varia consoante uma maior ou me-nOr divul
gação, o que a caracteriza como elemento impreciso e 
imutável ao sabor das opiniões. Neste ponto, vale dizer, 
com base, aliás, em entendimento do Tribunal de Contas 
da União, que a notória espeCialização exige. para a sua 
perfeíta configuraÇão, cOexistência -de rãtores tais como: 
qualificação do prestador e ineditismo do contrato, 
entendendo-se, como fora do permissivo legal, a exe
cução que, mesmo especializada, se tenha generalizado 
pelo uso. 

Cabe acresc_entar que à invocada notoriedade do único 
conhecimento ou da especialiZação em qualquer arte ou 
oficio está ligada a tradição, a repetição da obra, o co
nhecimento geral da competência exClusiva. Porém, seja 
qual for a forma pela qlla"l se _exteriorize a capacidade, a 
mesma pode e deve ser utilizada com mais um dos ele
mentos na qualificação do fornecedor, ao lado dos ou
tros atributos, que podem comprovar inequivocamente a 
idoneidade técnica. 
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Como se vê, a _outorga relativa à liberação de licitação, 
no caso dt; "notória especialização", pela comPlexidade 
~de -que s-e reYeS:te-~no âmblto da -interpretação jurídica, só 
tem servido para amparar ou mascarar soluções con
trárias ao interesSe público, pois, neste caso, a deCisão fi
nal é inteira_ro~nt~ Qj_s_çriciPná.ria, dependente do esforço 
moral do administrador. 

Assini, pela forma genérica em que está redigido o pre
ceito, envolvendo _todos os contratos d~ "serviços com 
profissionais ou firmas de notória especialização", im
possível se torna contenção dos excessos que, cada vez 
mais, se avolumam nas áreas da administração centrali
zada e autárquica. 

Idênticos argumentos são absolutamente válidos erri 
referência ao disposto na letra "r' do§ 29 do art. 126 do 
Decreto-lei n9 200, de 1967, quando permite a iniciativa 
liberatória-da licitação da hipótese da operação envolver 
concessionário de servicos públicos. De fato, tal privilé
gio não se justifica, conSiderando-se que tais instituições 
são empresas que, a rigor, não asSU-mem a qUalidade de 
órgãos públicos, mas apenas se colocam no lugar destes 
quando lhes é deferida a competência de exercitar ser
_viço público. Os seus interesses, portanto, não se confu
dem com os do Estado, e podem, até estar vinculado a 
inju-nções de natureza internacional. 

Por estes motivos, implle-se 1,1 adoção de maiores res
trições na sistemática legal referente à liberação licita
tória, o que_ poderá ser alcançado mediante a inclusão 
das ª-_Iterações ora suge:ddas ao art. 126, § 29, letra$ "d" e 
"f' do Decreto-lei n9 200, de 1967, na forma do antepro
jeto de Je:i que _se_ sugere. 
-Além do mais, o uso dessas concessões, sob o. argu

mento do relevante interesse público, tem demonstrado 
que nem mesmo a urgência é bastante, e_ que, em geral, 
para qualquer empreendimento, por mais complexo que 
seja, como a experiência brasileira o comprova, a con
corrência é sempre o mais indicado processo de selecio
nar e escolher o mais habilitado e a melhor proposta. 

Será tão ma4 seguro este caminho, na medida em que 
outros dispositivos do Decreto-lei n9 200, como os Arti
gos 127 e 133, sejam regulamentados de forma a possibi
litar a desejada objetividade na análise das condições bá
sicas de qualidade, custo e prazo. 
-Portanto, o projeto que temos a honra de submeter a 

esta Casa, com alterações no Artigo 126, não -pretende 
esgotar o elenco de providências legislativas, porém, dar 
um passo importante no aperfeiçoamento das Normas 
Relativas e Licitações para compras; obras, serviços e 
alienações. 

Sala das Sessõ_es, 10 de maio de 1984. - Milton
Cabral. 

_ LEGl$LAÇÃO ClTADA 

DECRETO-LEI N• 200 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a organização da Administraçio Fe
deral, estabelece diretrlzes para a Reforma Adminis
trativa, e dá outras provid~cias. 

Art._ 126. As compras, obras e serviços efetuar-se-ão 
com estrita observância do principio da licitação. 

§ 1"' A licitação só será dispensada nos casos previs
tos neste Decreto-lei. 

§ 2'~' t indispensável a licitação (94): 

a) nos câsos de guerra, grave perturbação da ordem 
ou calamidade_ pública; 

b) _quando s-ua realização comprometer a segurança 
nacional, a juízo do Presidente da República; 

c) quando não acudirem interessados à licitação an
terior, mantidas, neste caso, as condições preestabeleci~ 
.das:-
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d) na aquisição de materiais, equipamentos ou gêne
ros _que só podem ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivos, bem como na 
contratação de serviços com. profissionais ou firmas de 
notória especialização; 

e) na aquisição de obras de arte e objetos históricos; 
f) quando a operação envolver concessionário de 

serviço público ou, exclusivamente, pessoas de direito 
público interno ou entidades sujeitas ao seu_controle ma
joritário: 

g) na aquisição ou arfendamento de imóveis destina
dos ao Serviço Público~ 

h) nos casos de emergência, caracterizada a urgência 
de_ atendimento de situação que possa ocasionar prejuí
zos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens 
ou equipamentos: 

i) nas compra:; ou execução de obras e serviços de 
pequeno vulto, entendidos como tal os que envolverem 
importância -lnreriOr a cinco vezes, no caso de comPras e 
s_erviços, i a cinqUenta vezes, no caso de obras, o valor 
do maior salãriO rriínimo mensal (9

'). 

§ 3'~' A utilização da faculdade contida na alfnea h do 
parágrafo anterior deverá ser imediatamente objeto de 
justificação perante a autoridade superior; que julgará 
do acerto da medida e, se for o caso, promoverá a res
ponsabilidade do funcionário. 

DECRETO N• 73.140- DE 9 
DE NOVEMBRO DE 1973 

Regulamenta as licitações e os contratos, relativos 
a obras e serviços de engenharia, e d4 outras provi
dências. 

CAPITULO II 
Da Dispensa de Ucitação 

-Art. 89 A licitação só poderá ser dispensada, nos ter
mos do artQ;o 126, do Decreto-lei n"' 200, de 25 de feve
reiro de 1967, quando ocorrer uma ou mais das seguintes 
hipótes~: 

I- nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou 
calamidade pública; 
ll~qüãndõ a·· r-ealiz-ação da licitação comprometer a 

segurança nacional; 
III- quando não acudirem interessados à licitação 

anterior, mantidas na contratação, as condições preesta~ 
beleddas no ato convocatório da licitação; 
IV- na contratação de serviços com profissionaiS ou

empresas de notória especialização; 
V- quando a opcração envolver exclusivamente, pes

soas de direito públíco interno, entidades sujeitas ao seu 
controle majoritário ou concessionários de serviço públi
co; 

VI- nos casos de emergência, caracterizada a urgên~ 
cia de atendimento de situação que possa ocasionar pre-
jufzos ou compromereca segurança de pessoas. obras, 
bens ou equipamentos; 

VII - na execução de obras e serviços de pequeno 
vulto, entendidos como tais os que envolverem impor
tância inferior a 5 (cinco) vezes, no caso de serviços, e a 
50 (cinqUenta) vezes, no caso de obras o valor do maior 
salário mínimo mensal vigente no País. 

§ I"' Nos casos previstos nos itens I e II deste artigo 
será competente P~ra dispensar a licitação o Presidente 
dà- República ou a aut~ridade a quem houver delegado, 
especificamente, essa atribuição. 

§ 2~- Nos casos previstos nos itens III, IV e V deste 
artigo será imprescindível a prévia dispensa da licitação 
por autoridade superior do órgão ou entidade promoto· 
ra da obra ou serviço, segundo a regra de competência 

-prevista no seu estatuto orgânico . 
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§ 39 A utilização da faculdade contida nos itens VI e 
VII é permitida às autoridades que tenham segundo as 
regraç de competência das entidades a que pertençam, 
responsabilidade di reta pela execução da obra ou serviço 
e detenham poderes para ordenar despesas. 

§ 4"' No caso do item VI, proferido o ato de dispensa 
de licitaÇão, a autoridade que o praticou deverá imedia
tamente, justificã-Io perante a autoridade superior, que 
julgará do acerto da medida, ou, se for o c;so, promove
rã a responsabilidade cabível. 

Art. 9"' Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses 
previstas no artigo anterior, o processo deverá ser ins
truído com __ os segu_inte_s_ _elemento_s_: 
I- justificativa da necessidade da obra ou serviço 

cuja execução deva ser contratada com dispensa de lici
tação; 

II -caracterização da' situação eXcepcional, que justi
fique a dispensa e indicação do dispOsifiVO legal que a 
ampare; 
III- razões da escolha do executante. 
Parágrafo ónico. FOrmalizado o processo com os re

quis1tõs-aciiii.3.-iridicados, decidirá Sobre a dispensa a au
toridade competente segundo o disposto neste decreto e 
na legislação pertinente a cada entidade. 

(Às ComisSões de Constiiuiçao e Justiça e de Ser
viço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 67, DE 1984 

Dispõe sobre normas a serem obedecidas nos pro
cessos relativos à privatização de empresas estatais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 Somente com prévia autorizaÇ1fo do SenadO 

Federal, o Poder Exec_utiyo pOderá promover a privati
zação de empresas sob o controle acionário da União. 

Art. 2'<' Acompanharão a Mensagem Presidencial 
cópias dos relatórios e pareceres dos Ministérios respon
sáveis pelas empresas, justificando a medida. 

Art. 3'<' Ao Senado Federal caberá, também, concor
dar com a avaliação das ações ou quotas das empresas. 

Art. 4"' O Senado Federal, se tal julgar conveniente, 
poderá solicitar o pronunciamento do Tribunal de Con
tas da União e de outros órgãos do Poder Executivo, 
com esclarecimentos sobre a situação_~- económico
financeira e do pessoal da empresa, ou outro qualquer 
aspecto da privatização. 

Art. 5'<' Para que se efetive a alienação, os-valores 
mobiliários deverão ser colocados em oferta pública, por 
prazo não inferiOr a 90 (noventa) dias, com ampla publi
cação nos órgãos de divulgação, especialmente nos Esta
dos onde a empresa a ser privatizada tenha a sua sede e 
as suas filiais. 

Art. 6'<' O Poder Executivo, na Mensagem ao Sena
do Federal, indicará a destinação da importância a ser 
recebida com a alienação da empresa, a qual deverá ser 
pUblicada excluSivamente em despesas de investimento. 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8Y Revogam-se as disposíções em contrãrio. 

Justificaçio 

Seguindo as normas estabelecidas pelo Decreto nY 
86.215, de 15 de julho de 1981, o G()VeTriO- Vem promo
vendo a transferência, para o domínio privado, de em
presas sob o seu controle acionário. No art. 4Y, estão pre
vistas as exceções: as empresas sujeitaS ao regime legal de 
monopólio do Estado; as responsáveis pela operação da 
infra-esti'utuia -econômica e social bãsica, ou produtoras 
de insumos de importância estratêgica; e aquelas volta
das para o controle nacional de desenvolvimento, ou 
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para evitar a desnacionalização de setores básicos da 
economia. 

A iniciativa governamental procura atender aos obje
tívos enunciados no Decreto nY 83.740, de IS de julho de 
1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburocra
tização, prevendo o fortalecimento do sistema de livre 
empresa, a consolidação da grande empresa nactonal, a 
contenção da criação indiscriminada de empresas esta
tais e a tranSferência do seu controle para o setor priva
dQ. Tais objetivos estão enQuadrados no art_._ 170 da 
Constituição, segundo o qual compete, preferencialmen
te, às empresas privadas, com o estímulo e apoio do Es
tado, organizar e explorar as atividades econômicas. 

A transferência do controle acionário de empresas es
tatais, como forma-de cOnter a crescente interferência do 
GóVerno ·em afívidades econômicas e ao mesmo tempo 
fortalecer a empresa privada, veio complementar outra 
importante medida baixada pelo Governo em 29 de ou

- tubro d_e 1979, através do Decreto n9 84.128, que criou a 
Secretaria de Controle de Empresas Estatais (SEST), res
ponsável pela coordenação da política, diretrizes e metas 
previSiãS no Plano Nacional de Desenvolvimento. 

O crescimento progressivO da interferência do Gover
no em ativ1dades produtivas, na precedente fase do pro
cesso de desenvolvimento iridustrial, encontrou plena 
justificativa, diante da reconhecida incapacidade do em
preS-arTado privado de mobilizar os fantásticos investi~ 
mentos que eram considerados necessários Para o País 
incorporar unidades de grande porte na produção de 
bens de capital, ou ativídades geradoras de insumos báSi
cos, que exigiam rapidez em sua implantação. 

A evolução do processo do desenvolvimento possibili
tou novas condições na estrutura produtiva, abrindo à 
empresa privada nacional a oportunidade de assumir as 

- funções até então desempenhadas pelo sistema empresa
rial do Estado. Contudo, no a tua! período recessivo, evi
denciase o enfraquecimento do capital financeiro do Se~ 
tor privado da nossa economia, o que poderá aumentar 
as oportunidades do capital alienígena no processo con
correncial. 

As medidas adotadas pelo Governo, notadamente na 
admiriistração do Presidente Figueiredo, como citadas 
no preâmbulo desta exposição evidenciam a nova postu
ra da ação governamental no sentido de viabilizar a 
transferência para o setOr privado daquelas responsabili
dades assumidas pelo Estado. No momento, tendo em 
vista que o programa de reajustamento econ_ômico apro
vado pelo FMI dâ prioridade à diretriz de equilibrar o 
Orçainento da União, é de se esperar que a implemen

-taÇão de tais medidas seja inten-sificada. 

Essil alienação de bens púb!lcos, às vezes necessãriS, 
deve, ser feita com -tQda cautela, dada a multiplicidade de 
interesses que envolve, o que estã a exigir uma coope
ração mais ampla e efetiva do Poder Legislativo - no 

- caso o Senado Federal - no exame da matéria. 

Algumas dessas empresas, pela natureza de suas ope
rações, situam-se como forças econômicas e sociais pon
deráveis, valendo como peças importantes no contexto 
nacional. A incidência das atividades de algumas dessas 
empresas no plano social é marcante, com possível reper
cussões até mesmo na esfera política. 

Por tudo isso, é aconselhável que o Senado Federal, 
órgão político símbolo da Federação, e que já usufrui de 
competências semelhantes (cÇ>mo· na alienação de terras 
da União), passe a ter o poder de, também, participar-do 
processo de transferêncía das empresas estatais para a 
área priVada, assim colaborando com o Executivo, e com 
ele dividindo responsabilidades, no exame de tão impo·r
tante questão. 

O Congresso nãó lriV:âdirá a -esfera: de competência ex
clusiva do Presidente da República, pois; na hipótese, 
não se cuida de matêria financeira, nem de natureza da
quelas enumeradas no itens III e V do art. 81 da Consti-
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tuição. Queremos crer, antes. que se trate da matéria de 
políticã econômica, de projeção soda!, e ainda, de alie
nação de um património da União, logo, de normatizar 
o direito financeiro. 

Convêm, por fim, salientar que o _controle de certas 
atividades econômicas de países em desenvolvimento es
tá ·a mercê do poder financeiro e político de pessoas ou 
de grupos. A possibilidade do surgimento de monopólios 
nacionais, ou da submissão direta ou indireta do capital 
nacional ao poderio financeiro e tecnológico do capital 
estrangeiro, são questões que devem ser extensamente 
consideradas na ocasião em que se apreciem medidas de 
tal repercussão, como estas relacionadas com a retirada 
da participação estataL 

O prévio debate no Senado Federal, de decisõeS da ad
ministração Póblica, além dos promovidos nos fechados 
grupos de trabalho dos gabinetes ministeriais, em deter
minados setores produtivos, como é o caso, servfr-á para 
que estas medidas sejam adotadas com aceitação geral, 
empressa através das representações políticas nesta Ca
sa, inclusive quanto à destinação dos recursos auferidos. 

Estas são. as razões que justificam o -presente pi'ojeto. 
Sala_ das Sessões, 10 de maio de 1984. - MUtoll 

Cabral. 

DECRETO N• 86.215, DE 15 
DE JULHO DE 1981 

Fixa normas para a transferência, transformaçio e 
desativaçio de empresas sob o controle do Governo 
Federa], nos casos que específica. 

Art. 4'<' Não se incluem no disposto deste Decreto: 
I- As empresas incumbidas de atividades diretamen~ 

te ligadas à segurança nacional, a critêrio do Presidente 
da_ República; 

II- As empresas incumbidas de atividades sujeitas ao 
regime legal de monopólio do Estado; 

III- As empresas responsáveis pela operação· da 
infra-estrutura econômica ou social básica ou produto
ras de insumos de importância eStratégica, cujo-cõntrolc 
o Estado foi levado a assumjr para viabilizar o desenvol~ 
vimento ao Selor Privado, e não para com ele competir; 

IV- As empresas instituídas com o objetivo de man~ 
ter o controle nacional do processo de desenvolvimento 
ou evitar a desnacionalização de setores bâsicos da eco
nomia. 

'JECRETO N• 83.740, DE 18 
DE JULHO DE 1979 

Institui o Programa Nacional de Desburocrati
zaçio e dá outras providências. 

DECRETO N• 84.128, DE 29 
DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre o controle de recursos e d.i.!lpêndlos de 
empresas estatais, e dti outras providências. 

(Às Comissões de Constitutçao e Justiça, de Ectr 
nof!tia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os-proje
tas lidos serão publicados e remetidos às comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. l'l'-
Secretário. - -
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E lida a seguinte 

Exmo. Sr. 
Senador Moacyr Dalla 
MO. Presidente d~ Senado Federal 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunic_ar ã V. Ex', de acordo com 

o disposto no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, 
que me- ausentarei dos trabalhos parlamentares da Casa, 
para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular, 
a partir de li do corrente mês. 

Atenciosas saudações. - Luiz Viana Filho 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior)- A comu
nicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ fínda 
a Hora do ExpedienteL 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 67, de 1978 (nQ 3.464/77, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o Concurso de Livre
Docente e os títulos de Doutor e Livre-Docente, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 709 e 
710, de 1981, das Comissões: 

- de Educação e Cultura; e 
- de Serviço Público Civil. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Acredito que este é um projefo do maior interesse para 
todos os que militam no ensino superior no BrasiL Acho 
que depois de aprovado na Câmara dos Deputados, e de 
ter recebido parecereS favoráveis das comissões têcnicas 
do Senado da República, acho que o Senado não deve 
rejeitá-lo liminarmente, como estou informado que a Li
derança do PDS vai fazei. Este ê uni assunto que interes
sa não só ao magistério superiof no Bra-Sil mas, de u_ma 
maneira geral, a toda a população brasileira, porque sem 
o ensino superior, prin'tário e secundário de certa quali
dade, nós não vamos nunca sãTr da situação ·ae atrasO em 
que nos encontramos. Todo mundo fala muito sobre a 
má qualidade do ensino, sobre a má qualidade do aluno, 
mas o que se observa é que quando há tentativas isoladas 
de melhorar essa situaçãO encontra-se uma certa resis
tência da parte do Poder Executivo e até, pelo que estou 
vendo, da parte do Poder Legislativo. Eu não vejo com 
que condições o Plenário do Senado pode rejeitai tran
qUilamente, simplesmente, uma matéria que atravessou 
incólume todas as comissões técnicas e o plenário da Câ
mara dos Deputados, fez a mesma pr-oeza nas respectivas 
comissões do Senado Federal, e agora, quando chega ao 
plenário, depois de bem estudada, de bem analisada, de 
bem meditada, vai ser sumariamente eliminada. Quero 
declarar a V. Ex•s que eu, de fato, não tenho ainda con
dições suficien1es para discutir, em suas minúcias, a ma
téria, porque só agora estou tomando corihecimento de
la. O projeto _é de 197&..Acredito que talvez ele esteja um 
pouco superado pelos fatos, mas acho que deve ter algu
ma coisa aproveitáVel. AqUi rio Senado -Feder"al, esSe 
projeto obteve os pareceres favoráveiS da comissão de 
Educação e Cultura, em 1981, e da Comissão de Serviço 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção 11) 

Público Civil, tambêffi naquele ano, nestã,-de autoria_do 
Senador Humberto Lucena e naquela de autoria do Se
naâor Gastão MUller. 

Sr. Presidente, eu faria um apelo, como havia sugerido 
em Conversa partícula r com o eminente Senador Octávio 
Cardoso, que está liderando a Bancada do PDS, para 
_que o Projeto fosse retirado da Ord_em do Dia. Ninguém 
iria perder nada, era questão de dar oportunidade a que 
se esclarecesse melhor o assunto, e a própria Liderança 
do PDS tivesse condições de dizer as razões e os motivos 
pelos quais vai rejeitar o projeto. Agora, depois de uma 
trajetória brilhante desse projeto pela Câmara dos Depu
tados e pelas comissões do Senado, ele checar a_qui no 
plenário, numa melancólica reunião de sexta-feira e ter a 
sua discussão encerrada, meSmo que não seja vOtado, eu 
acho que não recomendaria bem o Senado Federal. 

Nessas condições, fazendo _esse_ pronunciamento de 
uma rrlaneirã rápida, apenaS desejava ch.ãmar a atenção 
dos ilustres Senadores para a necessidade_ de se dar maior 
atenção e valor ao que é estudado nas comissões técnicas 
desta Casa. 

Na reunião de ontem, que depois terminou em acordo, 
o PMDB foi forçado a tomar uma atitude meio_ _drástica 
para tentar salvar alguns projetas que iam ser sum-aria~ 
mente imolados, embora tivessem pareceres de até três 
comissões téCniCãs da Casa. Se é o caso do Executivo não 
concordar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ele dispõe da 
sua arma, o veto, que dificilmente ê derrubado no Con
gresSõ Nacional. Que pelo menos, ao aprovar os proje
tas, o Congresso Nacional dê a sua colaboração, a sua 
contribuição, e manifeste tã.rilbém o desejo de que o Go
verno ·aproveite também sugestões isoladas de Deputa
dos e Senadores, mais tarde transformados numa deci- _ 
são coletiva das duas Casas. Só porqUe algum técnico do 
Governo, que soube por ouvir dizei da r;::xís-tênç:ia de um 
projeto na, agulha de ser votado, e através da sua assesso
ria parlamentar contacta com a Liderança do Governo e 
pede para ser derrubado, Sr. Presidente, eu acho que isto 
- volto a repetir- não é coisa muito boa para o Sena
do EederaL Portanto, Sr. Presidente, apelaria à Lide
rança do PDS para, ao menos, retirar da pauta este pro
jet'o, para que a discussão não fosse encerrada. Não o fiz 
porque fiquei aguardando que S. Ex' me desse uma res
posta, e como S. Ex• não deu a resp-osta, preferi fazer so
mente esse pronunciamento. 

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

O_ SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em discussão_ O_ projeto. --

CoitcedO a palavra ao SenadOr Octáviõ Ciifd-oso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para dis
cutir. Sem_revisão dQorador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

O nobre Senador Hélio_ G_u_eiros falou-me da inversão 
da pauta e não propriamente da retirada do projeto da 
pauta. Creio que um de nós dois deve estar enganado 
quanto ao problema. De qualquer forma, já havia rece
bido a antecipação, por parte de um nobre Senador da 
Oposição, de que requereria a verificação do quorum. De 
qualquer maneira, o projeto não terá deslinde l:ioje, se
gundo penso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Queria es
clara::er ao nobre Senador Octávio Cardoso que, inclusi
~e, n_àohá ~úmero p_ara._y?tar? pr?Jeto. 

OSR. OCTÁVIO CARDOSO- A Mesa me socorre 
então hesle aspecto. 

Mas ainda haverá a oportunidade de encaminhamento 
devõtã.ção. -- - --- --- --- ---

Queria, no entanto, alinhar algumas razões da posição 
da nossa Bancada. · 

O art. JY da Lei n9 5,g02/72 declara constituir requisitõ 
para inscrição em prdva de habilitaçào-à livre-doCência o 
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título de Doutor. Essa~ a regra geral, e aos casos que fu
giam a essa norma, por ocasião da ediçãO de seu texto, 
foi determinado, em um únicO parágrafo, a admissão em 
prova de habilitação à Hvre-docência de candidato que 
comprovasse o exercício de cinco anos de magistêrio, na 
data da publicação do Decreto-lei n<> 465, de 11-2-69. 

Ora, o artigo I<> da proposição, quando quer autorizar 
concurso de livre-docência nas áreas não abrangidas pe
los cursos de pós-graduação, está contrariando a regra 
do art. lY da Lei n'1 5.802(72 ou desejando criar uma se
gunda ex.ceção. 

Sobre as outras formulações integrantes do projeto, 
parece que já não são pertinentes à lei, na medida em que 
implicam a alteração ·de atribuições conferidas ao Canse~ 
lho Federal de Educação--e nas trnalidades do Departa
mento de Assuntos Universitários do Ministêrfo da Edu-
cação e Cultura. 

Assinale-se, ainda, que a iniciativa não está elaborada 
-em boa técnica legislativa, quando se constata que a ma
téria deveria ser incluída no bojo da. Lei n9 5.802(72, que 
dispõe sobre a inscrição em prova de habilitação à liv'te
docência. Ou, então, nlelhor se ajustaria aos regulamen
tos do Conselho Federal de Educação. 

Por outro lado, cabe salientar que a medida proposta 
não atende ao disposto no art. 57, V, da Constituição, 
que reserva à competência exclusiva do Presidente da 
República a iniciativa das leis que disponham sobre pro~ 
vimento de cargos públicos (e o concurso é, inegavel
mente, um pré-requisito para esse provimento). 

No méríto, o pi-ojetO-nãO atende ao interesse da Admi
nistração, rle vez que - como reconhecidO na justffi
cação --aS reis vigentes extinguiram a livi'e-docêilCia vi
sando a estimular e a prestigiar a criação de cursos de 
pós-graduação, para elevar o nível do ensino universi
tário. 

Em que pesem às alegações do legislador, de que os 
cursos de mestrado e de doutorado não são acessíveis a 
todo o professorado, quer por sua localização, quer por 
sua inexistência em algumas áreas culturais, não há 
como voltar ao velho sistema da livre-docência, a qual, 
inclusive, contraria o dispcisto na Lei n9 6.1 82, de 11 de 
dezembro de 1974, que "fixa a retribuição do Grupo 
Magistério, do Serviço Civil da União e das autarquias 
federais, e dá outra!> providências" e toda a filosofia que 
informa a problemática do Grupo Magistério em face da 
Lei n9 5.645, _de 1970, e legislação complementar. 

f..nte o exposto, opina-se pela rejeição do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em- discussãO ·o- Projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira dis~uti-lo, declaro-a 
encerrada. 

A votação fica adiada por falta de quorum em ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item l: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 76, de 1978 (n<> 3.594/77, na Casa de ori
gem), que introduz alteração na Lei n9 6.251, de 8 de 
out_ubro de l975, que "'institui normas gerais sobre 
desportos", tendo 

PARECERES_ FAVORÁVEIS, sob n•s 1.128 o 
l.l29, de 1981, das Comissões: 

- de Educaçio e Cultura; e 
"~ de Finanças. 

_f:m d{~cussã_o o p_r_ojeto. (Pausa_.) _ 
Não ha-vendo quem qú.iira discuti-lo, declaro-a encer-

rada. _ _ _ _ 
· A votllção fica adiada por faita de quorum, em ple~ 
nârio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 3: 

Discussão, em turn9 único, do Projeto de Lei da 
Cániai""cdf9 69, de 1979 (n9 4.905/78, na Casa de ori
gem), que aherâ. a redação do caput do art. I<' da Lei 



1198 Sãbado 12 

n'l' 6.463, de 9 de novembro de 1977, que torna obri
gatória a declaração do preço total nas vendas a 
prestação e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEl, sobn' 27Í, del981, 
da Comissão 

- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum, em ple

nário. 
O SR. PRESIDENTE·(Lomanto Júnior) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 76, de 1979 (ri"' 1.322/79, na casa-de ofi
gem), que_disciplina o parcelamento da Taxa Rodo
viária única - alterando a redação do § 31' do art. 
2'>' do Deereto-lei n~' 999, de 21 de outubro_de 1969 e 
acrescentando ao mesmo arL os §§ 4~> e 51', e dá ou
tras providênciaS; tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.111 e 
1.112 de 1981, das Comissões:. 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas; e 
~ de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa} 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encer~ 

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum, em ple

nário. 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 
1n9 -

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do_ Senado n'<'s 331 e 349, de 1979) · -

DiScussão, em turno único; do Projeto de Lei da 
Câmara, n~' 82, de 1979 (n~> 2.255/76, na Cãsa de ori
gem), que altera a redação do inciso I e do § 31' do 
art. II da Lei n"' 3.807, de 26 de agostO_ de T960, que 
dispõe sobre a Lei úigânic:fda PrevidênCia S()cial, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.364 a 1.367, de 1981, 
das Coniissaes~ 

-de Legislação Social, 1"' pronunciamento:- favo
rável; 2~> pronunciamento: ratificando_Q parecer ante
rior; 

- de Constituição e Justiça, declarando_ que a 
matêria- foge a sua competência regimental; 

- d-r Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum, em ple-

nário. - ---

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 331, DE 1979 

(Tramitando em conjuntO com o Projeto de Lei 
da Câmara n"' 82, de 1979, e com o Projet_o de Lei do -
Senado n"' 349, de 1979) 

Discussão, em primeiro turno, dO PrOjetO de Lei 
do Senado n~" 331, de 1979, de autoria dQ_Senador 
Nelson Carneíro, que inClui o·marido com-oaepen
dente da segurada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.363, 1.365, 1.366 e 
1.367, de 1981, das Comissões:- - -

-de Constituição e Justiça --1"' pronunciamen
to: pela constitucionalidade e juridicidãde;--2~>-Pro~ 
nunciamento: ratificando o Parecer aii:terior; 

-de Legislação Social, pela prejudicialidade; e 
-d~ F1nanças, pela prejudicialidade. 

D!ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~ 

rada. 
A votação fica ãdiada por falta de quorum em ple

nário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 349, DE 1979 

(TramitiiridO em-conjuritci cOm o ProjetO d(: -Lei 
da Câmara n9 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do 
Senado n~" 33"1; de 1979) 

DiscussãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 349, de 1979, de autoria do Senador 
Nelson- Carneiro, que dá direito ao marido de segu
rada à assistênda médica, tendo 

PAR~CERES, sob n"'s [.36.5 a 1.367, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e jurídicidade; 

..:.__de Legi.Siação Social, pela prejudicialidade; 
- __ d~ Finanças, pela prejudicialidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum em ple

nário. 

O -SR.-PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~" 75, de 1980 (n9 709(79, na Casa de ori
gem), que institui o "Dia Nacional das Relações 
Públicas", tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.188, de 
1981, da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

Em díscussào o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
-A votação fica adiadã- por falta de quorum em ple

nário. 

O SR. PRESIDE~TE (Lomanto Júnior) -Item 9: 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 73, de 1981 (n~> 678/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a exigência de certificado de 
conclusão de curso de especialização em medicina 
aplicada à educação física para o eXerCício das 
funções de mêdico assistente de educação física e 
desportos, nos estabelecimentos que especifica, ten
do 

PARECERES, sob n•s 329 a 332, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituiçio e Justiça, favorável, com 
Emenda que apresenta, de n~> 1-CCJ; e -

- de Educação e Cultura, de Saúde e de Legis-
lação Social, pelo arquivamento. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro~a en
cerrada. 

A votacão fica adiada por falta -de quorum em ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomamo Júnior)- nem 10: 

DiscussãO, em turno ún-ico, do ProjetO de Lei da 
Câmara n~> 82, de 1981 (n9 2.768(80, na Casa de ori
gem), que altera o art. 280 da Lei nQ 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973- Có~ig~_ de Processo Civil, tendo -

PARECER, sob n"' 26, de 1982, da Comissão 
de Constituição e Justiça, favorável, com voto 

vencido do Senador Nelson Carneiro. 
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Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-l-o, dedaro-a encer

rada 
A votação fica adiada por falta de quorum em ple

nário. 

O SR. PREsiDE_N'fE (Lomanto Júnior) - lteDI 11:_ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 67, de 1983 (n~' 939(79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a responsabilidade dos ocu~ 
pantes de cargos de direção de órgãos da Adminis
tração Pública Federal direta ou indireta, tendo 

PARECERES. sob n~"s l.OOO e 1.001, de 1983, 
das Comíssões: 

_-de Constituição e Justiça, favorável; e 
- de Serviço Público Civil, contrário. 

Em díscussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lO, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum em ple

nário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item ll: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 76, de 1983 (n~' I ,690(79, na Cãsá de ori
gem), que inclui na lista de serviços a que alude o 
art. 89 do Decreto-lei nl' 406,-de 31 de dezembro de 
1968, os prestados pelos profissionais autôil.orilos de 
Relações Públtcas, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 946 e 
947, de !983, das Comissões: 

- de Legfslaçio Social; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaroMa encer

rada: 
A votação fica adiada por falta de quorum em ple

nário. 

O SR. PRFSIOENTE (Lomanto Júnior) -Item 13: 

D_i~~ussão, em turno único (apreciação prelimi
riar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Inter!JO), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, 
de 1979 (n~' 1.5 J 1(75, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 5~>da Lei n~>-3.807, de 26 de 
agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Previdência Social, alterada pela Lei n~" 5.890, de 8 
de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 692 e 693, de 82, das Co
missões: 

-de Legislaçio Social, favorável, nos termos de 
substitutivo que apresenta; e 

- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legis
lação Social, com voto vencido, em separado, do Se
nador Franco Montoro. 

Em discussão o projeto e o substitutivo quanto à preli
minar da juridicidade. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaroMa én
cerrada. 

A votação fica adiada por falta de quorum em ple
nário, 

0 Sli. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está esgo
. tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Portugal não é a pena$ .. um jardim à beira-mar plª"nta
do". Jsto no sentido poêtico e belo do seu tisico e da sua 
geografia. Muito mais, e qUe raia à grandeza do qualifi
cativo, sempre conduzido para o altO, i-rido à -estratosfe
ra, pelos seus filhos intelectualizados jã consagi-ados 
como gigantes da literatura. Inserem-se nesse conceito, 
entre tantos, Luís de Camões, Camilo Castelo Branco, 
Oliveira Martins, Guerrã- Juriqueiro, Padre Antônio 
Vieira, CézáriO Verde, Rarrialfto Oi'tigão, Raul Brandão, 
Alexandre Herculano, Antero de Quental, Paulo Setu
bal, Júlio Dinis, Júlio Dantas, o autor da "Cela dos Cai
deais", Manuel Teixeira GomeS, Almeida Garre·t;Ante
ro Figueír-edo, Eça de QúCiiós-;-FíãJho dé.Almeidà·e-Fer
reirà de Castro, autor de:: "A Selva". 

Mas o nosso objetivo; nesta oportunidade, _é homena
gear a literatura luso-brasileira na pessoa d~ Jaime Ço_r
tesão, neste seu li' centenário de nascimento; Comemora
do no mundo português e particularmente no Brasil, 
através da Embaixada do seu país, que promOVeu um ci
clo de conferências sobre História de Portugal. f mais 
um dos magníficos serviçõS que o Sr. Embaixador Adriã:
no de Carvalho oferece à cultura, lembrando um dos no
táveis do seu e do nosso idi_oma, que toca à nossa sensibi
lidade de povos irmãos. 

Jaime Cortesãõ é UITI -doS -cultores da Hngua-mater e 
conceituado historiador. Nasceu em 29 de abiH de (884 
em Auçã; conselho de Cantanhede, e faleceu em Lisboa 
no dia 14 de agosto de 1960~ - · 

Médico, estudou nas Universidades de Coimbra, Por
to e Lisboa, e durante quatro anos lecionou na cidade do 
Porto (1911/1915) e posteriormente, graças à Sua simpa
tia, sua cu! fura e- o seu zelo peJa pátria, foi eleito Deputa
do também pelo Porto, no período de 1915/1917. Em 
1922, participou da comitiva do Presidente português 
Antônio José de Almeida, quando veio para as comemo
rações do centenário da nossa Independência. Por certo 
esse se_u primeiro encontro com a terra brasílica, desbra
vada e descoberta pelos_ seus antepassados, contribuiu 
para que viesse posteriormente residir no Rio de Janeiro, 
ao qual se afeiçoou e onde, inclusive, passou a ensinar, 
na universidade, História i-elacionada com Portugal e 
Brasil. Mas a sua adamantina cultura chamou a atenção 
e por isso foi instado a dar curSo- de História de Carto
grafia do Brasil para nossos diplomatas do Itamarati. 
Autor de várias obras, dentre as quais_ "História doBra
sil nos Velhos Mapas", em seu prefácio, diz qu~::. "será,· 
por definição e primazia, uma história do descobrimen
to, formação e soberania territoria:J do Brasil, exemplifi~ 
cada a cada passo pela cartografia antíga, comparã.da
com a moderna". 

Lendo-se sua biografia Si:nte.:se i sua--erudição e o seu 
ciclopismo e ecletismo rio campo da literatura, emborâ -
tenha abraçado o gênero da historiografia, escrevendo 
HA expedição de Pedro Álvares Cabral e·õ descobrimen: 
to do Brasil", "A Carta de Pera Vaz de Caminha", que 
foi publicada no Rfo ·cre--:-Janeiro em 1943; "História da 
Colonização Portuguesa no Brasil'\ "A expedição de 
Cabral", "História de Portugal" e "Gênese da Expansão 
Portuguesa". Com a sua vasta cultura e erudição o seu 
horizonte era ilimitado e por isso escreveu o poem~ .. A 
morte da Águia",, "O infante_ de Sagres" e "Egas Moniz" 
em verso, ~ HAdão e Eva" em prosa. Embora todas as 
suas obras sejam de alto valor literário, porém o seu real
ce foi no campo da historiografia, onde mais uma vez, 
dosado com seu primoroso talento, demonstrou seu co-=
nhecimento em "nãutica manuelina''. 

Pelo seu gênio cultural Jaime Zuzarte COrtesãO deixou 
obras·primas também como poeta e,dramaturgo. E na 
história da literatura portuguesa o seu nome figUra cómo 
elemento de alto valor. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seçãó li) 

Em verdade, o escritor português amou a sua pátria, a 
sua história e o seu idioma, pois como versejara- o Padre 
poeta amazonense Manuel de Albuquerque: 

~~Instrumento divino de beleza; 
Eu te saúdo, cisplêndido buril, 
O SacroSsanta Lín8ua Portuguesã., 
Que cinzelaste a alma do Brasil!" 

Para bem situar a grandeza de Jaime Cortesão, sou 
tentado _a transcrever trecho d<J. "História da Literatura 
Portuguesa" de Antonio José Saraiva: e Oscar Lopes, por 
_ser u~ depoimento rev~lador e_ excelente sobre o home-
nageado desta tarde. Diz: -

"A_ PerSonalidade "talVez mais dhlãmiCa -do que 
podemos chamar a jovem geração da República é 
Jaime Cortesão (1884/1960), a que já nos referimo_s 
como poeta e como dramaturgo. Princip~l an_ima
dOr do movifnento da Renascença Portuguesa, 
afasta-se dele em 1921. Nomeado em 1919 diretor 
da Biblioteca Nacional, af se formara entretanto um 
notãvel grupo intectual de que, a partir de 1921, a 
revista_ .. Seara Nova'' surgiu como órgão, e que 
também deu alento à revista ''Lusitânia" (1924-27), 
dirigida por Carolina Michaelis de Vasconcelos. 
Desde 1922, por• eStímulo das comemÇJ!açõ~ do 

--- cenienáiíO=-da independência brasileira, a sua princi
pal ativídade literária inflete-Se para a historiogra
fia. Salienta·se a sua colaboração nas principais 
obras coletivas que surgem desde então_("História 
da Colonização Brasileira", 1922, dirigida por Car
los Malheiros Dias~ "História- de Portuagal", 
1928/37, t;iirigida por Damião Peres, "História do 
Re_gime Republicano" em Portugaf, 1930, diri_gida_ 
pot Luis de Montalvor). Exilado com pequenas in
termitêncrns desde 1927_ª---1957, rbaliza no estrangei
ro, e sobretudo no_ Brasil, desde 1940, uma sêrie de 
trabalhos, quer de investigaçãO eruditil, quer de 
síntese, que trazem consigo a mais importante revi· 
são à teoria geral da história portuguesa desde Her· 
culano. Ao rryqrrer, deixou quase completo e em 
Curs~ de -publicação um trabalho atualizado de con
junto sobre Os Descobrimentos P_or_tugueses,_ Além 
disso e do monumental estudo sobre o Século XVIII 
1_usq-brasileiro, _Alexandre q~ Gusmão e o TratadO 
de Madrid (5 partes, de dois tomos cada, Rio d(da
neiro, t 940), as m~is recentes sínteses dos seus tra
balhos são "A Geografia e a Economia da Restau
ração", 1940, <,'!"O Sentido da Cultura em Portugal 
no século XIV", _1956. Certa tp.ísticade um _francis
cartismo panteísta, que representa ainda na sua últi
ma fase a contimiídade do seu novi-romantismo ju
venil, não obsta ao signlficã:do fundamentalmente 
renovador desta obra, servida por grandes dons da 
elegância expositiva, 

Em 1964 .iniciou-se a edição das suas obraS-cOm· 
pletas, com. '-'Os Fatores Democrãticos na For
mação de Portugal" c:: "Introdução à História das 
Bandeiras", dois dos mais notáveis eilsaios-de sínte-
se que produziu." -

Jaime Cortesão se notabilizou pelo se_u purismo verna
cular, pelos ensinamentos que ofereceu, pelo seu ardor a 
Portugal, dentro da sagrada língua de Camões, mesmo 
ainda nas estrofes do Padre Manuel Albuquerque: 

"Esta é a língua sonora do Poeta, 
·Que a Mãe de Deus só fala com sorrisO!.. 
Esta é a língua-de todos os encantos; 
Esta é a língua dos anjos e dos Sant~s; 
Esta ê a língua de Deus no paraíso!. .. 

SrS. Senã.dotes, Portugal merece_ o nosso cariilho, o 
nosso desvelo, o nosso respeito por tudo-quanto fez pelo 
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Brasil desde que nos descobriu e nos encaminhou como 
país e como nação, graças à sua pujante raça, como nos 
versos de Camões: 

"Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edifiCaram 
Novo reino que tanto sublimaram;" 

- -E- Jaime Cártesão, um dos filhos de Portugal, o en
grandeceu iritern3. e internaCio-nalmente, através da sua 
cultura de verdadeiro sãbio, que hoje pranteamos e ren
demos nosso preito de saudade e de gratidão; escritor, 
poeta, dramaturgo, médico e sábio que fecundou as le
tras e a ciência, continua ainda vivo, porque pess-oa da 
sua envergadura jamais morrerá! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão 
do n(lbre Senador Saldanha Derzi. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE íf REVISífo DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG{LIÓ TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Represento o povo de uma região do País onde são 
inúmeros os conflitos pela posse da terra e para os quais 
a solução do Goverilo tem- sido, quase sistematicainente, 
contrária aos intereSses dos posseiros e dos trabalhado
res rurais sem terra. 

Um desses conflitos,- mãis precisamente o da faZenda 
São João, na· Município de Porto Nacional, à margem 
do rio Tocantins, a pouco mais de 500 km de Brasília, 
perdura há quase lO anos, Trata~se de gleba de pouco 
mais de dez mil hectares, ocupados por mais de uma cen
tena de famílias, algumas ali radicadas há quase meio sé
culo, e que já estiveram seriamente ameaçadas por ação 
de grileiros inescrupulosos. Invasão de domicílios, quei~ 
ma de ranchos, depredação de plantações, dizimação de 
animais -nãO" p-oucas Vezes, nesses últimos dez anos, im
puseram pressõ.es vio.lentas quase i~resistíveis. 

R.esistiràill 6ravarrlente, no entanto, aquelas humildes 
famílias brasileira~ e lá continuam resístindo para sobre
viverem~ Na verdade, num-a nesga de cerrado qu,àndo 
muito uma família pobre, desassistida dos poderes públi
cos, sem crêditos nem assistência técniC{l, consegue pro
íelar um pciuco a iilOrte, sobrevivendo em condições su
bumanas. Essa é a cruel realidade de milhões de possei
ros e de trabalhadores rurais sem terra deste País. 

Especificamente sobre o caso da fazenda São João, 
existe no INCRA processo de desapropriação das terras 
por questão de interesse social, processo esse que se pro
tela há mais de um ano sem solução, 

Solicito das autoridades federais competentes, sobre
tudo de S. Ex• _o Ministro Danilo Venturini, que tomem 
urgentes providências no sentido de acelerar o referido 
processo de desapropriação e respectiva titulação das 
glebas aos seus posseiros legítimos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
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designando para a sessão ordinâria de segunda~fe!ra a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da Câma
ra nt 67, de 1978, (n~' 3.464/77, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o Concurso de Livre--Docente e os titúlos de 
Doutor e Livre-Docente, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 709 e 710, de 
1981, das Comissões: 
-de Educação e Cultura; e 
-de Serviço Público CivU. 

Votação, em turnO único, do Projeto_de Lei da Câma
ra nt 76, de 1978 (n" 3.594/77, na Casa de origem), que 
introduz alteração na Lei n' 6.251, de 8 de outubro de 
1975, que uinstitui nornlãs geraiS sobre desportos", ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.128 e 1.129, 
de 1981, das Comissões: - -

- de Educação e Cultura; e 
- d~ Finanças. 

3 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 69, de 1979 (n~> 4.905/78, na Casa de origem), que 
altera a redação do caput do art. 11' da Lei n~> 6A63, de 9 
de novembro de 1977, que torna obrigatória a- decla
ração do preço total nas vendas a prestação e dá outras 
Providências. tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 271, de 1981, da 
Comissão 

- de Economia. 

4 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmi
ra n~' 76, de 1979 (nt- 1.322f-79, na Casa- de origein), que 
disciplina o parcelamento da Taxa RodOviária Única~ 
alterando a redação do § 3t> do art. 2~> do Decreto-lei nt-
999, de 21 de outubro de 1969, acrescentando ao mesmo 
artigo os §§ 4~> e 51', e dá outras providências, tendO 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.111 e l.ll2, 
de 1981, das Comissões: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e 
- de Finanças. 

5 

(Tramitando em conjunto com os Projetas_ de Lei do 
Senado n9s 331 e 349, de 1979.) 

Votação, em turno único; do Projeto de L~i da Câma
ra nl' 82, de 1979 (n~> 2.255/76, na Casa de origem), que 
altera a redação do inciso I e do§ 3~> dO art. li da Lei n9 

3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob n~>s l.J64 a 1.367, de 1981, das Co
missões: 

-de Legislaçio Social, ]9 pronunciamento: favorável; 
2~> pronunciamento: ratificando o parecer anterior; 

-de Constituição e Justiça, declarando que a matéria 
foge a sua competência regimeiital; 

-de Finanças, favorável. 

6 

(Tramitándo effiCOnjuntÕ. com o ProjetO-de-Lei dã. CâK 
mara n~> 82, de 1979, e com._a Projeto de Lei do Senado nl' 
349, de 1979.) -

Votação, em primeirô- tur-no; do ProJetO_-·d(iLei do Se
nado n9 331, de 1979, de autoria do Senador Nelson Car-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ão 11) 

neiro, Que inclui o marido-como dependente da segu_ra
da:-terldo 

PARECERES, sob n•s !.363, 1.365, 1.366 e 1.367, de 
1981, das Comissões: · · 

-de Constituiçio e Justiça -li' pronunciamento: pela 
· constitucionalidade e juridicidade; li' pronunciamento: 

ratificando o parecer ·anterior; 
-de Legislação Sodal, pela prejudicialidade; e 
- dç: Flnanças, pela prejudicialidade. 

7 

(Tramitando em COJ]junto com o Projeto' dé ~i da Câ
ill"atã nt- 82; de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado n'~ 
331, de 1979.) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei do Se
nado n'~ 349, de 1979, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dá direito ao marido de se8urada à aSsisiêDcia 
médica, tendo" 

PARECERES, sob n~'s 1.365 a 1.367, de 1981, das Co
missões: 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiCidade; 

.::::... de Legilaçilo Social, pela prejudicialidade; 
- d~ FinanÇas, pela prejudicialidade. 

8 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câma
ra nt- 75, de 1980 (nt- 709/79, na Casa de origem)~ que ins
titUí o "Dia NacionaJ das Relações Públicas", tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, sob ni' .l.l88, de 1981, da 
Comissão 

-de Cõnstitufçio- e Justiça. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9'73, de -1981 (nl' 678/79, na caSa de origein.), -que dis
põe sobre a ex'igência de certificado de conclusão de cur
so de especialização em medicina aplicada à educação 
físíCH. para o exercíciO das funções de Inédic_o assistente 
de educação física e desportos, nos estabelecimentos que 
espeçifica, tendo 
PAR~CERES, Sf?b n9s 329_a 332, de 1983, das_Comis-

sões: 
-de Constituição e Justiça, favorávelj com emenda 

que apresenta, de n' l~CCJ; e 
- de Educação e Cultura, de Saúde e de Legislação So

cial, pelo arquivamento. 

lO 

Vot~ção, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nt- 82, de 1981 (n9 2.768/8.0, na Casa de origem), que 
altera o art. 280 da Lei nt- 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- CQdigo de Processo Civil, tendo 

PARECER, sob n~> 26, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven

cido do Senador Nelson Carneiro. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nt- 67, de 1983 (n~> 939/79, na Casa de origem), que dis
põe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de 
díreçào de órgãos da Administração Pública Federal di
reta ou indireta, tendo 

PARECERES, sob nt-s 1.000 e 1.001, de-1983, das co·~ 
missões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; e 
-de Serviço Público Civil, contrário. 

12 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 76, de 1983 (n9 I.690j79; -na-Casa de orígem), que 
in_clui na_ lista de serviços a que alude o art. 89 do 
Decreto-lei n~> 406, de 31 de dezembro de 1968, os presta-
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- dos pelos profissfonaiS autônomos de Relações Públicas, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 946 e 947, de 
--1983, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Flnanças. 

13 

VotaÇão, em turno úriico (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Intcr
_no), do _Proj~t~ .de L~i da Câmara n'~ 79, de 1979 (n' 
1.511/75, na.Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5t> da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n'~ 5.890, Cle 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n~>s 692 e 693, de 1982, pas Comis
sões:_ 

--'-'de Legislaçio Social, favorâvel, nos termos de subs
titutivo que apresenta; e 

-de Constitufçiio e Justiça, pela injuridicidadc do 
projeto e do substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

O SR. PRESIDE~TE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25. horas minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE9-5-84 E L 

QUE, ENTREGUE À REVISÃO- DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores-: 

Acabamos de ouvir a nota emitida pelo Governo bra
sileiro, -através do Ministério das Relações Exteriores, 

__ que expressa o protesto do Brasil contra a elevação das 
taxas de juros de responsabilidade do Governo norte
americano. 

Neste instante em que venho a esta tribuna, lembro 
que, há muito tempo, o PMDB e os demais Partidos de 
Oposição vêm alertando o Governo brasileiro contra 
essa escalada no aumento dos juros, no mercado finan~ 
ceiro internacional, o que agrava cada vez mais os ser
viços da nossa dívida externa, a ponto de comprometer 
totalmente todo o esforço que o Governo vem fazendo 
para aumentffi. nossas exportações e, por conseguinte, 
conseguir um saldo positivo na balança comercial. 

Não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de que, a continuar as coisas como vão, toda a 
tentativa de renegociação da dívida externa,--~~- vem 
sendo empreendida pelo Governo brasileiro, e que temos 
julgado desacertada- porque tímida e não compatibili
zada com os altos interesses nacionais -, estará total
mente frustrada. Fica fiais do que evidente que é neces
SâríOO Gove-rno teavaliar o problema do endividamento 
externo, para seguir por outros caminhos, quais sejam as 
negociações de governo a governo, ou até mesmo, como 
temos afirmado, em conjunto com um grupo de países 
devedores do Terceiro Mundo, particularmente da 
América Latina, entre os quais se destacam o Brasil, a 
Argentina, o MéxicO -e a Venezuela, chegue à declaração 
de Uma moratória unilateral, a fim de Põr cobro -a essa si
tuação, como a única maneira de encontrarmos recursos 
que nos capacitem à retomada do desenvolvimento, que 
é hoje uma exigência nacional, porque não podemos 
mais continuar no processo recessivo que aí está, que nos 
leva, cada dia que passa, a uma situação de angústia, de 
desespero e de fome, com a inflação galopante, o desem
prego crescente e- o custo de vida subindo a índices verti
ginosos. 
~ estas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

quero salientar que recebemos como bem-vinda a nota 
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do Governo porque, pela primeira ..-ez, quanto ao endivi
damento externo, o Governo começa a dar passos adian
te, talvez sentindo que tem realmente Qe rever a soluçà_o 
do problema e encontrar uma saída que, sem embargo de 
honrar os compromissos internacionais do Brasil, depois 
de reduzir a termos reais_ essa dívida no seu_ principal e 
nos juros, possa salvar o País da situação pré-falimentar 
em que se encontra. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTIL,LO NA SESSÃO DE I0-5C84 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. 
Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado

res: 
Vou encaminhar à consideração da Mesa um requeri

mento de informações. 
Hã quase 3 anos o Governo Federal criou a Comissão 

Especial de Desestatização. Neste tempo, 16 empresas 
estatais roram privatizadas, 4 foram extintas, 5 foram inR 
corporadas, 3 fundidas, 2 transformadas e I trarisferida. 
Em outras 38 empresas privadas, Sr. Presidente, o GoR 
verno Federal transferiu sua participação acionâria miR
noritáría para o setor privado. Tudo se fez sem a audiên
cia ao Congresso Nacional porque neste País empresas 
são estatizadas e empresas são privatizadas sem nenhu
ma audiência ao Congresso Nacional. A última empresa 
a ser privatiZada por essa Comissão Especial de Desesta
tização foi a Fiação e Tecelagem Lutfalla, cujos bens fo
ram confiscados no Governo Geísel, em agosto de 1978, 
por uma série de motivos que a Nação jã conhece. A 
Fiação e Tecelagem Lutfalla acaba de ser alienada sem a 
autorização do Congresso Nacioiial à Carfarri - Em
preendimentos Imobiliários Ltda., empresa de São Pau
lo, por I bilhão e 326 milhões de CJ."uzeiros, valor notoria
mente inferior ao que o Governo Federal gastou com 
esta mesma empresa. Em vista disto e de outros fatos, 
encaminho à consideração de V. Ex~, Sr. Presidente, re
querimento nos seguintes termos: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES 
N'~ , de 1984 

Sr. Presidente: 
Requeiio, nos termos do art. 239, item I, alínea b, do 

Regimento InternO do Senado Federal, seja encaminha
do ao Poder Executivo o pedido de informações cujas 
questões enumero a seguir, destinados a instruir a trami
tação do Projeto de Lei da Câmara n'~ 72, de 19.84, que 
"estabelece condições para alienação de empresas deses
tatizadas". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

l-Qual o dispêndio total da União, di reta mente ou 
através de suas instituições financeiras,-à custa delTnan

- ciamentos para saneamento de passivos, bem como para 
reescalonamento de dívidas de empresas sujeitas a interR 
venção federal? 

2- Nos casos de privatização de empresas públicas, a 
cargo da Comissão Especial de Desestatização, o preço 
de venda nessas transações atinge o montante dispendi
do pela União na fase de gestão ejou intervenção? 

Na hipótese de resposta negativa, qual o valor corrigi
do a preços de hoje, do prejuízo verificado e assumido 
pela União? 

3- Qual o número de empresas públicasjâ privatiza
das e quais as pespectivas reais para novas transações? 

4- No caso específico da S. A. Fiação e Tecelagem 
Lutfa\la, recentemente privatizada, o resultado do negó
cio apresentou-se positivo ou negativo? Nesse sentido, 
qual o valor do prejuízo, levando-se em consideração to
dos os dispêndios efet_uados, antes e depois da compra 
pela União, para saneamento dos seu passivo e assumir o 
acervo remanescente? 

Justificação 

Na oportunidade em que se vai analisar o Projeto de 
Lei da Câmara n"' 72, de 1984, tornaRse indispensâvel 
para a formação de juízo a respeito dessa matéria, de in
questionáVel importância, principalmente em face das 
notícias publicadas recentemente pela grande imprensa a 
propósito da privatização da S. A. Fiação e Tecelagem 
Lutfalla cujo preço de venda divulgado não cobre sequer 
as despesas com a sua manutenção no curso dos anos a 

- partir do envolvimento do BNDES no Cãso. 

Todos nós conhecemos o históriço dessa malfadada 
empresa, o rombo que a participação estatal na sua ges
tão causou aos cofres públicos é que não nos ê dado a co
nhecer. 

Essas ações, isoladas ou em conjunto, temos certeza 
que são extremamente danosas para a sociedade brasilei
ra. 

Cumpre-nos o dever, nesta hora, de indagar sobre os 
rumos do nosso programa de desestatização e sobre a de
sastrosa participação governamental em empresas sabi
damente deficitârias e sem remédio. 

A opiniãO- pública brasileira quer saber,- e não lhe 
devemos furtar esse direito- quais os objetivOs do Go
verno Federal com suas ações nesse campo. 

Estas as razões que justificam a apresentaç_ão do pre
sente Requerimento. 

Sala das Sessões, em 9-5-84. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DISCURSO_ PRO.\.UNC!A DO PELO SR. 
HENRIQUE SÚiTILLO NA SESSÃO DE 10-5-84 
E QUE. ENTREGUE .À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. 
Para proferir.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Feliz iniciativa a do ilustre Senador Pedro Simon. 
através do Proj~;to de Resolução n"' 15, denominando um 
dos corredores do Anexo II, do Senado Federal, onde se 
situam os gabinetes dos Srs. Senadores, d~ "Ala Sena
do_r Te_otônio Vilela". 

O Ilustre Senador Pedro Simon, na justificativa do seu 
Projeto, diz ser nada mas justo que o Senado homena
geie seus mais importantes vultos. 

Diz mais, que Teotõnio se imortalizou por sua infati
gável luta pelos direitos da pessoa humana, na sua luta 
pela paz, na sua luta pela justiça social no Brasil, e na sua 
luta pela liberdade e pela participação de todos na rique
za do nosso País. 

A Nação, emocionada, testemunhou Teotõnio Vilela 
também denominado na justificativa desse projeto como 
"Andarilho da Liberdade", conhecido nacionalmente 
hoJe como "Menestrel das A lagoas", a Nação emociona
da assistiu Teotônio Vilela entregar-se de corpo e alma a 
sua Pátria e às suas mais justas causas. Teotônio não se 
deu apenas fisicamen-te às causas do Brasil, às causas de 
seu povo. Teotônío não doou apenas ainda em vida, dia 
a dia, célula a célula de seu organismo ao bem de sua pâ
tria, ao bem do povo brasileiro. Doou por inteiro, porM 
que se deu, sobretudo, espiritualmente, às causas do po
vo. 

O Brasil, ele o percorreu, Sr. Presidente, de ponta a 
ponta, levando a sua mensagem de te e de esperança nos 
distinos do País e de seu povo. Estados, por suas mais 
importantes cidades, ele percorreu com a febre do amor 
às causas mais sentidas do Brasil, às causas mais comovi
das, mais emocionantes de seu povo. A sua figura, sem 
sombra de dúvida, hoje re_sume toda a pujança -de brasili
dade que toma conta da alma nacional. Sua figura, 
sobretudo sua memória imortal, representa todas as pai
xões, todas as emoções, paixões e emoções da luta firme, 
decidida, de dezenaS-e dezenas de milhões de brasileiros 
que ocuparam, por exmplo, as praças e as avenidas na 
maravilhosa campanha das; ''Diretas Já" para a Presi
dência da República. Na verdade, dessa maravilhosa 
campanha, - que não se encerrou ainda, porque não se 
resume também numa conquista imediata de eleições di
retas para a Predência da República, Teotônio foi, e con
tinuará sendo, o grande simbolo a despertar multidões. 

Por isso, Sr. Presidente, honro-me em participar, neste 
momento, da Comissão Diretora do Senado e, em seu 
nome, proclamar, aqui, parecer favorável a esse grande 
projeto de resolução de autoria do eminente Senador-Pe
dro Simcin. (Muito- bem!) 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e eu, Lomanto Júnior, I• 

- Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1984 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País em visita oficial à República Popotlar da Cbina e ao 
Japão, entre os dias 18 do corrente mês e 3 de junho próximo. 

Art. I' É o Senhor Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País em visi
ta oficial à República Popular da China e ao Japão, entre os dias 18 do corrente mês e 3 de junho próximo. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de maio de 1984.- Senador Lomanto Júnior, I' V ice-Presidente, no exercício da Presidência. 

1- ATA DA 62•SESSÃO,EM 14DEMAIO DE 
1984 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 --Discursos do txpediente 
SENADOR FÁBIO LUCENA- Participação do 

PMDB no Colégio Eleitoral. 

SENADOR ITAMAR FRANCD_- Falecimento 
do escritor Pedro Nava. 

SENADOR JORGE KALUME- Aposentadoria 
do funcionário Edson Ferreira Affonso, Diretor da 
Subsecretaria de Ata do Senado. Lançamento do li
vro Aspedos Ideol6gicos do Estado Novo, de autoria 
do Dr. Paulo Figueiredo, ex-Consultor-Geral do Se
nado. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Reivindi
cações do funcionalismo público civil. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 
--Referente aos Srs. Senadores Aloysio Chaves e 

José Sarney, que comparecerão, a convite do Presi
dente da Câmara do Comércio Brasil-Estados Uni-

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

dos, às solenidades em homenagem ao Sr. Mário 
Garnero, a realizarem-se em New York, a partir de 
16 do corrente. 

1.2.3 - Comunicações 

- Dos Srs. Senadores José Sarney e Aloysio Cha
v~~~ qu~ se a_~ntarão do Pafs. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-p-rojeto de Lei_ da Câmara n'~ 67/78 (n~' 3.464/77, 
- na Casa de--origem) -que dispõe sobre o Concurso-dC 

Livre-Docente e -õs títulos de Doutor e Livre
Docente. _Votãçiõ adlad.: POr falta de quorwD. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 76/78 (n~> 3.594/77, 
na CãSifde origem) que introduz alteração na Lei n' 
6.251, de·s de outubro de 1975, que "institui normas 
gerais sobre desportos". Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 69/79 "(n<~ 4.905/78, 
na Casa de origem) que altera a redação do caput do 
art. 1'~ da Lei n~> 6.463, d_~9 de novembro de 1977, que 
torna obrigatória a- declaração do preço tÕtal nas 

vendas a prestação, e dá outras providências. Vo-
taçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~> 76/79 (n~' 1.322/79, 
na Casa de origem) que disciplina o parcelamento da 
Taxa Rodoviária Única -Alterando a redação do§ 
3<~ d<? art. 2<~ do Decreto-lei n' 999, de 21 de outubro 

_de I %!9 e a_crescentando ao mesmo art. os §§ 4<~ e 5'1, e 
dá outras providências. Votaeio adiada por falta de 
quorum. 

- Projç_to de Lei da Câmara n'~82/79 (n" 2.255/76, 
- na· Casa d~ origem)_ que altera a redação do inciso I e 

do § 3" do art. 11 da Lei n~' 3.807,_ de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social (Tramitando em co_njunto com os Projetas de 
Lei do Senado n9s 331 e 349, de 1979). Votação adia~ 
da por" falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Sena_do n~' 331/79, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que inclui o marido 
como dependente da segurada. (Tramitando em conM 
junto com o Projeto de_ Lei da Câmara nY 82/79 e 
com o Projeto de Lei do S_enado n"' 349, de 1979). Vo
tação adiada por falta de quorum. 
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- Píojeto de Lei do Senado n9 349/79, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que dá direitO ao mari
do de segurada à assistência mêdica. (Tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n•f82j79 e 
com o Projeto de Lei do Senado n9 331/79). Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 75/80 (n'i709j79, 
na Casa de origem) que institui o •'Dia Naci0i1al das 
Relações Públicas". Votaçio adiada por falta de quo-
rum. 

- Projeto de Lei da Câmara nY 73/81 (n9 678/79; 
na Casa de origem) que dispõe sobre a exigência de 
certificado de conclusão de curso de especialização 
em medicina ãplicada à educação física para o exercí
cio das funções de médico assistente de educação tisi
ca e desportos, nos estabelecimentos que especifica. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 82/81 (n"'2.768f80, 
na Casa de origem) que altera o art. 280 da Lei ri"' 
5.869, de II de janeiro de 1973 Código de Processo 
Civil. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nt67f83 (nt~-939/79, 
na Casa de origem) que dispõe sobre a responsabili
dade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos 
da Administração Pública Federal direta ou iridireta. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'l' 76/83 (n' 1.690/79, 
na Casa de origem) que ibclui na lista de serviç-os a 
que alude o art 8"' do Decreto-lei n'~406,-de 31 de de-
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zembro de 1968, os prestados pelos profissionais aü
tônóiriOS" de~Rei3.ÇõeS PÜblicaS." Votação adiãda por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmaran'l'-79/79 (n'11.511/75, 
na Casa de origem) qUe acresCenta parágrafo ilci art. 

_5., da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei OrgâniCa"da Previdência Social. alte
rada pela Lei n~> 5.890, de 8 de_junhõ de 1973. Vo-
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO- MalefíciOS causa
dos à saúde, em decorrência da repetição indiscrimi
nada de abreugrafias. 

SENADOR HEUO GUEJROS- Considerações 
sobre discurso proferido na presente sessão pelo Sr. 
Fábio Lucena. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Apoio recebi· 
do de entidades ligadas à ag'ropecuária, a prOjeto de 
lei de autoria de S. Ex', em tramitação no Senado Fe
deral, que isenta de ICM o leite jn natura. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Decla· 
rações do Sr. Ângelo Calmon de Sá, indicado recen~ 
temente para a Presidência do Conselho Empresarial 
Brasi-Estados Unidos, defendendo _a redução dos ju~ 

ros internacionais como forma de minorar a crise dos 
países devedores. 

SENADOR JUTAHY MAQALHAES - Apelo 
ao Ministério da Educação e Cultura em favor da 
criação de um monumento em homenagem à figura 
da "mãe-preta", a propósito do transcurso da data 
da abolição. 

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

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÃO ANTERIOR 

- Dos Srs. Henrique Santillo, Itamar Franco e 
Virgílio Távora, proferidos na sessão de 11-5-84. 

3- SECRETARIA GERAL DA MESA 
-Resenha das matérias apreciadas de 1'1 a 30.:4-

84 (Errata). 

4 - ATAS DE COMISSOES 

5 - MESA DIRETORA 

6 - UDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 62' Sessão, em 14 de maio de 1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Lomanto Júnior e Almir Pinto 

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

Jorge Kalume- Fábio Luce11a- Raimundo Parente 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueii'os ~-Alexandre Costa 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes- Almir Pinto-
José Lins- Virgílio Tãvora- Martins Filho- Hum
berto Lucena- Marcondes Gadelha- Luiz_Cavalcante 
- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Lomanto 

Júnior - José Ignãcio Ferreira - Itamar Franco -
H_enrique Santillo ~José Fragelli- Enéas Faria- Jor
ge ~ornhausen - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa-o comparecimento de 25 Srs. Senadores. 
H-avendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não hã Expediente a ser lido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR, FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revião do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores:. 

As perpectivas que a imprensa anuncia para o País ao 
amanhecer dista Semana não são, como sempre, das me
lhores. 

Fala-se, por exemplo, numa alta de juros que consu
miu mais de 20 bilhões de dólares das nossas receitas de 
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exportação, nos últimos quatro anos. Fala-se que effi se
tembro o Brasil enviará nova carta de intenções ao Fun
do Monetário Internacional, propondo novo pedido de 
waiver, o já clássico perdão com que o organjsmo finan~ 
ceiro intern'acional condecora o nosso País a cada seis 
meses, para efeito de novas renegociações e disse ainda 
que o País não suportará o peso do serviço da dívida. E 
assim por-diante, Sr. Presideilt"e, além de que as autori
dades, às quais competiria, -até por -obrigação material, 
em face dos seus compromissos constitucionais e legais, 
adotar providências que tranqüilizassem o País, essas au
toridades, a bem da verdade, estão se preparando para 
uma longa excursão ao exterior a partir do dia 18, quan-
do o Presidente da República e um séquito ministerial 
deverão viajar pelOS criares da Chiria e pelos mares do Ja
pão. 

Novidade seria o Governo permanecei no Brasil, Sr. 
Presidente. Se tal acontecesse, nós teríamos muitO com o 
que nos preocupar, porque a permanência do Governo 
brasileiro em terras brasileiras, em tempo de crise aguda, 
daria motivos para sérias preocupações_. Preocupações, 
por exemplo, Sr. Presidente, que promanam do descaso 
do Governo Federal pelos rumos que a sua emenda está 
seguindo, aqui no Congresso Nacional. O Senhor Presi
dente da República, que-se mostrou tão ciõSõ nã. tarefa 
de derrubar a Emenda Dante de Oliveira, o Senhor Pie:. 
sidente que consentiu no cerco ao CongressóNácionaf e 
que assistiu, a braços cruzados, os soldados da Polícia 
Militar do Distrito FedeZ:âCa_~fiuem_bomb~_~e _gâs __ l3:-
crimogênio, inclusive em jardins de infânia- aqui em~ 
Brasília, o Senhor Presidente que tudo fez para cercear o 
exercício do voto direto pelo ·povo -brasÍ!eiro, -agOra-, sUr
preendentemente, o Chefe da Nação prepara-se para via
jar e deixa a sua emenda cona_titucioniil aos cuidados da 
sorte, da acuidade e dos bon_s tra~~Sdfl:_S suas lideranças 
no Congresso Nacional ou à mercê de i"odo i.ipÕ de azar. 
A verdade, Sr. Presidente, é que- se passam os dias, 
aproximam-se as datas fatais~para a realização das con
venções e, nem o Governo, nem ó Congresso Nacional 
adotam uma definição para, pelo menos, dizer ao País 
como é que o futuro Presidente da República vai ser elei
to. Nós do PMDB, Sr. Presiderite, dissemos miséria do 
Colégio Eleitoral nos últimos dias. O Sen"ador José Fra-~ 
gelli,' por exemplo, o Senador Itamar Franco, o Senador 
Enéas Faria, todos nóS do PMDB deploramos, coridena
mos a censuramos o Colégio Eleiiãfal, nele enxergando 
todos os vícios, todos os defdfos, todas as falfãs-de virtu
de e nenhum princípio de legltim-idãde;- combateirlos o 
Colégio Eleitoral com todas as armas legais de qUe -dis
púnhamos, até à exaustão, até o cansaço, fazendo dos 
ataques ao Colé&íO Eleitoral rim verdadeiro ••cavalo de 
batalha" na nossa saudosa e memorável luta em defesa 
da restauração das eleições diretas. - -

.1:: de se perguntar, Sr. Presidente, com que cara um 
Deputado ou Senador pertencente em particular ao 
PMDB vai comparecer à sede do Congresso Nacional, 
no dia I 5 _de novembro, e votar, com voto declarado, 
voto nominal, voto aberto, num candidato, se'jli do 
PMDB ou não, que se apresente ao Colégio como postu
lante à Presidência da República? Como, Sr. Presidente? 
Com que cara? As-siste a nós do PMDB o dirc~Ito de ir
mos ao Colégio Eleitoral depois de termos dito cobras e 
lagartos a respeito desse Colégio? t uma questão_ para 
discutir-se, Sr. Presidente, pois, em verdade, tudo está 
muito claro no horizonte. A questão do mandato tam
pão não tem outro nome: o mandato é tampão para ri
mar com João. Está se urdindo, industriando mansa e 
pacificamente a permanêric!ado atual Presidente da_Re
pública no poder por mais dois ou três anos a fim de que 
a oligarquia, que está no Planalto, chefiada pelo atual 
PreSidente da República, encontre tempo, meios, fórmu
las e métodos de ajeitar as coisas, de dar um jeito _ml_ 
atual situação-até que o poder seja, de fato, devolvido 
pelo voto àqueles que o conquistaram pela livre mãnifes
tacão nas urnas. 
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Quest~o !ssencial, todavia, a ser ~alocada é a seguinte: 
figuras_lu.minares do meu Partido, c-omo o Dr. Ulyss~s 
Guimarães, o ~overnador Tancredo Neves, dentre ou
tro~ tê~ .-ag.unciado a sua disposição para o _diâlogo, para 
a conCiliação com o Governo Federal. Mas, pergunto: 

_cal?_ que _moral, agora não é maís com que cara, com que 
moral o PMDB, que _ê o maior Partido popular do oci
den_te, vai adotar negociações que passem pe.lo Colégío 
Eleitoral? Esta é a realidade. Nós, depois de termos dito 
o_ que dissemos do Colégio Eleitoral na campanha em fa
vor das eleições diretas, estamo-S imPossibilitados, Sena
dor Itamar Franco, estamos impossibilitados de aceitar 

---qti<l!quer tipo áe-riegociaçâo que tenha tr.âns-itO, essa n-e.. 
gociação, pelo Colégio Eleitoral. Afinal de contas temos 
ou nao· reSponsabilidade-Corri õS Es-tadOs que rePresenta
mos e com o povo que nos mandou para o Se'riado Fede
ral e para a Câmara dos Deputados? ~ cl3.ro que telnos. 
Logo, não podemos, Deputados e Senadores, ser trans
formados em massa de manobra para que amanhã, até 
com o nos~o voto, se cooneste~ é a expressão que uso, se 
cooneste, ISto é, se dê aparência de honestidade a_ uma 
deciSãO-do -COlégio Eleitoral, que nós próprios incUlcÍl· 
mos de ilegítimo. 

O Sr. EnéQ Faria.....:_ Perniite..me V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Pois não. 

-O Sr. Enéa.s Faria- Nobre Senador Fábio Lucena, 
- ouço com muito cuidado o seu rãciocínio, e ma·is do que 

raciocínio as palavras de V. Ex• que encadeiam esse bri
lhante raciocínio. Na verdade são palavras de tristezã, 
palavras de lástima e até mesmo de espanto diante da si
tuação que se criou. A verdade é que estamos vivendo 
tal vez o momento mais sério dos últimos anos, talvez o 
instante mais significativo da vida nacionãl Oos últlrn.OS 
decênios e constatamos o alheamento, constatam~s que 
aqueles que deveriam ser responsáveis pela condução da 
coisa pública e até pela participação da orientação políti
ca dos fatos hoje, estão - se aliando, se distanciando, 
buscando mares e ares diversos e diferentes, buscando, 
na verdade, o não comprometimento e deixaitdo as coi

_sas, e as coisas aqui devem significar deixando a crise, ao 
sabor da marola que se formou na vida nacional, e que se 
torna muito mais intempestiva ainda quando se entie
chocam os grupos de interesses instalados hoje na dispu
tapeio poder. Anda bem V. Ex• com seu raciocínio e pa
rece que na verdade não resta a nós outros qualquer ou
trO caminho. E por aí que nós temos que andar, é por 
que nós temos qUe perfilar, -é por aí que nós que seguir. E 
não- é hoje que nos proclamamos a nossa não partici
pação nesse Colégio Eleitoral._ Não é hoje que nós esta
mos a dizer isso hoje apenas tal vez estejamos a formali
zar. Nós dissemos, proclamamos e garantimos a nossa 
não participação nesse Colégio Eleitoral, espúrio, nesse 
Colég~o E!eitoral que -a s()Ciedade bi-aSileirª" cassou, nesse 
Colégio Eleitoral que a maquinação do laboratório do 
Governo formoU, flesse Cõlégio Eleitoral adredemente 
preparado para defender os interesses dos poderosos, da
queles que quereffi o continuísmo e a permanência. NÓs 
formalizamos1 nós proclamamos a nossa não partici
pação, Senador, quando estivemos mãos dadas, braços 
-dlldos, com ~ -soci~~e braSiieira, n~s iUas nas pi-aças, 
nos palanques, nas palestras nas conferências, -nas reu
niões, nóS Sindicatos, nas federações, com os operários, 
con:t_ os patrões, com os empresários, com os iiúelectuais, 
com os homens da favela, com os homenS do caõlpo, 
quando, percorrendo esse Brasil todo, cada um de nós 
em seu_ Estado, palmilhando aqueles caminhos, todos 
dissemos isso de corpo presente e de viva voz. Não serâ 
agora, em nome de alguma coisa que estâ-se urdindo, diz 
bem V. Ex•, e que não se sabe bem o que é, que nôs ire
mos compartilhar disso e favorecer isso. Acho que, mui
to mais do que se estar defendendO, urdindo, tramando a 
permanência do Presidente João Figueiredo na Presidên
cia sa _República por mais :!JIU,_ dois, tl'Çs, q\latro anos 
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sabe Deus quando! Mais do que isso, _o que se está pro
cUrando é recompor um pacto de oligarquia e de elite 
que- foi roinpido por interesses e com os quais nós não te
mos compromisso, e com os quais a sociedade brasileira 
não tem compromisso. Os interesses deste ou daquçle 
grupo romperam o pacto que vinha em andamento, e, ao 
rompei" esse pacto, o poder entrou em pânico, -o poder 
entrou em parafuso e está em queda, e agora nos cha
mam e nos querem usar como massa de manobra para 
recompor esse pacto, para reordenar as suas coisas, para 
reassentar os seus interesses. Nós não podemos partici
par disso, nobre Senador Fábio _Lucena. Tem razão V. 
Ex•, o nosso lado é o lado do povo brasileiro, é o lado da 
sociedade brasileira. Muito obrigado. 

O SI\. FÁBIO LUCENA - Eu agradeço a lúcida e lu
minosa interveniência de V. EX' em meu pronunciamen
to, nobre Senador Enéas Faria. 

Nós não podemos passar como tapeadores do povo. 
Obser~e bem V. Ex• que em numerosos comícios nóS 
dizíamos que votar contra a Emenda Dante de Oliveira 
era votar contra o povo brasileiro. Nós dissemos isso. Eu 
dis~e ~sto, _porque constatamos a realidade de que a 
ma1ona absoluta do povo brasileiro decidira cassar 0 
Colégio Eleitoral e d~stituí-lo de todo e qualquer poder 
de _eleger nem mesmo o porteiro do Palácio do Planalto 
quanto mais o Presidente da República. ' 

E foi atacando o Colégio Eleitoral, foi criticando, foi 
demonstrando os seus vícios à sociedade, foi demons
trando e exibindo as várias formas da ilegitimidade do 
Colégio Eleitoral, foi demonstrando os modos pelos 
quais o Colégio está usurpando direito inalienável do 
povo brasileiro, direito intrínseco do povo, foi verberan
do contra o Colégio, foi focalizando as suas eivas, as 
suas máculas, as sua~ manchas, foi fazendo ver que 0 Co
légio Eleitoral é o antiCongreSso; a antiNação e o anti
povo brasileiro; fOi mostrando que o COlégio é o antôni
mo do justo, o antónimo do legal, o antónimo do legíti
mo, o antónimo--da eqUidade, foi dizendo, em sínteSe, 
q~e este Colégio é espúrio, e basta esta B.djetivação para 
dizer tudo a respeito do Colégio, que nós recebemos do 
pov~ aquela extraordinária solidariedade nas praças 
públicas, desde Boa Vista, em Roraima, até Porto Ale
gre, no Rio Grande dO 'Sul, e foi por confiar em nÕssas 
t~~s, po~ concordar com elas, sobretudo a de que o Co
le~o Eleitoral não vale nada como instituição jurídica; 
fOI por concordar plenamente com nós outros, com nos
sas vozes, com nosso pensamento, com nossa doutrina, 
que o povo nos aplaudiu, nos apoiou, c-om que moral, 
agora, Srs. Senadores, Sr. Presidente Lomanto Júnior 
com que-moral Deputados e Senadores do PMDB, já to~ 
dos homens que ultrapassamos a faixa dos 40 dos 50 e 
até dos 60 anos de idade, barbados, pais, avós: com que 
cara, com ·que moral nós vamos adentrar o solene ple
nári~ _da Câmara dos Dep_utados onde vai-se reunir o 
Colégio e declinar o nome de um candidato à Presidência 
da República? 
- Aind~ hã poucos dias, aqui se homenageou Augusto 
do~ AnJOS, grande poeta paraibano. E de Augusto dos 
AnJOS eu tenho a recordar versos famosos. Há mais mo
ral em torno de um escarro do que na participação do 
PMDB no Colégio Eleitoral. 

O Sr. Itamar Franoo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SI\. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, Senador Ita
mar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Fábio Lucena, 
apesar de tantos antônimos, eu começo a ter minhas dú
vidas se o PMPB vai ou não ao Colégio Eleitoral. O que 
é triste, _o que é lamentável. Veja V. Ex• que na tlltima 
conve-nção extraordinária apresentei eu uma moção de 
repúdio ao __ Colégio Eleitoral. Essa moção foi aprovada 
por unanimidade pela convenção. Ficou expressamente 
determinado que o Presidente do Partido convocaria 
uma çonvenção ext~aordjnária até o dia 15 de abril. lsso 
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não foi feito. Velo a desculpa, evidéD.temc!nte, d'a votãÇão 
da Emenda Dante de Oliveira . .e. claro que deveríamos 
esperar o resultado da votação da emenda que pretendia 
restabelecer as eleições diretas para Presidente da-Re
pública. Mas, em seguida, Senador Fâbio Lucena, enviei 
ao Presidente do nosso Partido ofício, enviei "Um tdegraw 
ma, agora enviei uma carta por AR, até hoje estou espe
rando a resposta do Partido se vai ou não convocar a 
convenção, como ficou estabelecido, pari examinar âTda 
do PMDB ao Colégio Eleitoral. -Por ísso é qUe uso a fra
se de V. Ex•, apesar de tantos antônimos, nós vamos aO 
Colégio Eleitoral, ou o PMDB vai ao COiéiio Eleitoral. 
Porque até agora, Senador Fábio Lucena, são poucos os 
Senadores, são pouqUíssimos- os DePufados qli-e verbe·.
ram, no plenário, contra o Colégio Eleitoral. Mas, nas 
praças públicas, nos comícios, nas conceiltrações, nós to
dos falávamos contra o Colégio Eleitoral, nós todos de
fendíamos eleições diretas, nós toaos pedfanios noVOs 
rumos para o País. Mas possivelmente amanhã terei a 
oportunidade de comentar que hoje nós estamos assistin
do a essas negociações, inclusive negociações nos cones 
de sombra da República. 

O SR,. FABIO LUCENA- Tem toda a razão V. Ex• 
Era muito bonito, ao longo da campanha pelas eleições 
diretas, atacar o Col6gio Eleitoral, até xirigai' o Colégio 
Eleitoral, como eu ouvi muitQ xingamento ao Colégio 
Eleitoral que não eram arroubos, eram arrobas até de 
boquirrotos contra o Colégio- Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Permita
me interrompê-lo nobre orador, para dizer que V. Ex• 
dispõe de três minutos para- conCluir o seu discurso. 

O S:Rr FÁBIO LUCENA- Concluirei no tempo dito 
por V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estou 
apenas avisando para que V. Ex• não ulttrapasse o seu 
tempo. 

O SR. FÃmO LUCENA- Muito obrigado, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. Eneú Faria -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer,-nõbre" 
Senador Enéas Faria. 

O Sr. Eneá~ Faria- _e apenas para não deixar passar 
a colocação feita pelo eminente e perspicaz Senador Ita
mar Franco. Eu ainda acredito, Senador Itamar Franco 
-do fundo da consciência, do fundo do coração- que 
o nosso Partido não participará de,qualquer atitude que 
não o enobreça e que não o coloque em sintonia com o 
desejo da Nação brasileira. Acredito que a sua moção 
aprovada será respeitada e seremos todos convocados a 
uma convenção nacional para, livremente, deliberar a 
nossa posição que não poderá ser outra senão aquela que 
nos colocar em consonância com as aspirações nacio
nais. 

O Sr. Josf FragelU- Permite-me V. Ex• um rápido 
aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Assim que _eu levar em 
consideração o aparte do Se~ador Eneâs Farias, eu o 
concederei a V. Ex•, com todo o prazer. 

Mas, Sr. Presidente, da mesma forma com que nós pe
dimos que o povo brasileiro-marcasse aqueles deputados 
que votaram contra o COlégio Eleitoral, que os marcasse 
com o ferrete, com o estigma, pata- J)urii-los severa, im
placavelmente, nas eleições de 1986, eu pergunto: rião é · 
hora, agora, de o povo marcar deputados e senadores, 
do PMDB que ousem ir ao Colégio Eleitoral, uma vez 
que o Colêg1o Eleitoral é a negação do povo, é a negação 
da soberania? Então, que autOridade política, qUe auto
ridade moral terão homens que fizeram a pregação que 
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nó_s a fizemos, que dissemos o que nós dissemos em 
praça pública e, depois, dar dito pelo não dito? ... 

O Sr. Luiz Canlcante- Permite-me V. Ex• um apar
te? ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - conciliar com mcon
ciliável, votar até no candidato do adversário para fazer 
o jogo deste, protelando, nós próprios, as nossas chan
ces, as nossas possibilidades de chegarmos ao poder co
ma_s regras existentes na Constituição e nas leis? Como, 
Sr. Presidente? Eu repito Augusto dos Anjos: há mais 
m_oral em _torno de um escarro do que comparecimento 
do PMDB ao Colégio EleitoraL 

Nobre Senador José Fragelli, por uma questão de ho
menagem e de deferência de todos nós que estamos aqui, 
gostaria que V. Ex• me permitisse, ãntes de ouvi-lo, con
ceder o aparte ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcaote - Muito obrigado, eminente 
colega. Na verdade, eu participo desse temor, quase que 
geral, de que haja uma terrível contradição entre o Colé
gio Eleitoral e a vontade da Nação._ Dando nomes aos 
bois, é sabido que dos atuais candidatos, os presidenciá
veis, somente dois, no momento, têm chances de vitória 
no Colégio Eleitoral, que são o Sr. Paulo Maluf e o Sr. 
Mário Andreazza. Os outros dois, inclusive o meu candi
datO, que é o Sr.Aureliano Chaves, parecem .. rifados", 
pelo Colégio EleitoraL 

O SR1 FÁBIO LUCENA - Ora, veja V. Ex•, n~ste 
Pais, a quem se destinam as rifa~ ... 

O Sr. Lulz Cavalcante - Mas vejamos agora a vonta
de popular, através de umas poucas pesquisas de opinião 
pública, aqui e em vârios pontos do País. Não tenho ne
nhum propósito de salientar os primeiros colocados. Se 

-citO Os nOmes-deles é apenas para referência. 
Aqui em Brasflia, na Ordem dos Advogados do Brasil, 

eleição Simulada, com 1.709 votantes~'Resultado: Aure
liano, 943; Leonel Brizola, 186; Paulo Maluf, 87 e An
dreazza, 24 votos. 

Eleição simulada no Sindicato dos Bancários, tam
bém,- no Distrito Federal: Aureliano Chaves, 2.290 vo
tos; Leonel Brizola, 260-võtOS; Paulo Maluf, 162 votos e 
Mário Andreazza, 96 votos. 

Na Bahia, eleição, no .. Baíle do Oxum", um Hotel 
Méridii:n: Áureliano, 117 votos; Leoner-Brizola, 69 vo
tos; Paulo Maluf, 28-votos; Mário Andreazza, 5 votos. 

No Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Brasflia, 
entre 1.976 votantes: Leonel Brizola, 458 votos; Aurelia
no, 389; Andreazza, 48 votos; Paulo Maluf, 29 vOtos. 

Airida em Brasília, eleiÇão simUlada promovida pelo 
Sindicato dos Jornalistas: Aureliano, 130 votos; Paulo 
Maluf, 7 votos; Mário Andreazza, 3_ votos. 

E, para não ii' muito longe, vejamos unla derradeira 
Cleição simulada, no Rio de Janeiro, na Associação dos 
Moradores do Bairro da Tijuca: -Aureliano, 684 votos; 
Brizola, 486 votos; Andreazza, 51 votos; Maluf, 36 vo-
tos. 

Então, estã aí evidenciado que, se eleito for um desses 
dois, o Colégio Eleitoral estará Simplesmente dando as 
costas à vontade da Nação. 

O SR,. FÁBIO LUCENA - Mas V. Ex•, nobre Sena
dor Luiz Cavalcante, não poderia esperar outra coisa de 
um grupo de convencionais de seu Partido que vai esco
lher candidatos a Presidente da Reptlblica ... 

O Sr. Luiz Cavalcante- Do qual faço parte. 

O SRr FÁBIO LUCENA- .~. convencionai$ que _se 
ombreando com homens da estirpe de V. Ex•, do Sena~ 
dor Martins Filho, do Senador Helvídio Nunes, do Se~ 
nadar Virgílio Tâvora, do Senador José Lins- apenas 
para mencionar os senadores do Partido Democrático 
Social_que estão neste plenário-, do Senador Presiden
teLomanto Júnior, do Senador Almir Pinto. Onde, den
tre os ·convencionais, para se ombrearem com personali-
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dades, com figuras' da dimensão;-dõ coturno de V. Ex•s, 
estão até vaqueiros do Senador Sarney, no Maranhão, 
vaqueiros e estancieiros de coronéis nordestinos, como 
convencionais que vão escolher candidatos a Presidente 
da República. Vê-se que esse Colégio, além de ilegítimo, 
é Ignominioso e chega até a ser injurioso, Sr. Presidente. 
- Depois de vencidas quase todas as etapas para dar ao 

País, ao próprio Governo uma fOrma de legitimar-se no 
poder, o que se vê atualmente, Sr. Presidente, é o depoi
mento do Senãdor Luiz Cavalcante que, tenho certeza, à 
moda do grosso, da grande maioria da Câmara dos De
putados e do Senado Federal, envergonhar-se-ã ... 

O Sr. Lob: Cavalcante - Eminente colega, a rigor, 
não é do Senador Luiz Cavalcante, o depoimento.~ da 
imprensa nacional, de onde colhi esses ntímeros. Muito 
obrigado. 

O SR1 FÁBIO LUCENA- ~o depoimento da im~ 
prensa através da interpretação do Senador Luiz Caval
cante ou da citação dos números e fatos. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que chega a ser vergonhoso 
para todo e qualquer homem público comparecer a esse 
Colégio Eleitoral. 

Sr. Presidente, com a permissão de V. Ex•, ouço o 
aparte do nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelll- Nobre Senador Fábio Lucena, 
quero dizer á V. Ex• que não estou inteiramente de acor-
do com as colocações que estã fazendo, hoje, no Ple
nário. Ouvi os apartes dos nobres Senadores pelo Paraná 
e po-r Minas Gerais, requerendo do Partido_ uma con
venção para se decidir sobre o assunto._ Faria uma per-· 
gunta que não cabe mais porque jã conheço a resposta de 
V. Ex•, mas a pergunta é esta: se essa convenção se deci
dir a ir ao Colégio Eleitoral com um candidato com pos
sibilidªdes de vencer, V. Ex• e os ilustres Senadores não 
iríarii- aó Colégio Eleitoral? 

OS~ FÁBIO LUCENA- Eu nãO ida- não iria e 
não vou ... 

O Sr. J~ Fragelli- E. uma posição de V. Ex•, com a 
qual eu não concordo. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- ... porque o Colégio Elei
toral, como meio de atingir a Presidência da República, é 
espúrio, nobre Senador. 

O Sr. Jos(! Fragelli- V. Ex• me concedeu ou não o 
aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Estou respondendo à per
gunta de V. Ex~. 

Portanto, se o meio é espúrio- V. Ex• há de concor
dãr comigo - os fins riâ-0 são os da legitimidade que se 
apregoa Brasil afora. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Já disse, nobre Senador: não 
concordo com a posição de V, Ex• ... 

O SR,. FÁBIO LUCENA-~ um direito de V._ EX• 

O Sr. Jo~ Fragelli- ... e nem com a atitude que V. 
Ex• teria porque, então, em primeiro lugar, r.ão haverá 
mais Partidos quando nós, componentes de uma agre
niiação partidária, não respeitarmos mais a decisão so
berana de uma convenção do partido. Segundo lugar, V. 
Ex' af".mna que O Colégio Eleitora( é espúrio. Eu concor
do e disse isto muitas vezes: o Colégio Eleitoral é espúrio 
na sua origem e é espúrio na sua composição, de sorte 
que eu acho que devemos usar os meios, não todos os 
meios, mas os meios adequados e mais rápidos para ex
tinguir o Colégio Eleitoral. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ah! Para extinguir oCo
légio Eleitoral. 

O SR- JOS~ FRAGELLI- Para extinguir o Colégio 
Eleitoral. E se fosse esta maneira mais rápida de .extin-
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guir o Colêgi~ Eleitorid, nós participarmos dele parã ele-
ger um Presidente que nos desse a garantia de extinção 
do Colégio Eleitoral, eu não vejo riisso imoralidade; e 
não tomarmos essa atitude, V. Ex~ me permita usar um 
termo forte como o .. imoral" que V. Ex• usou, eu acho 
que de nossa parte seria simplesmente "burrice". E este o 
meu ponto de vista, que eu deixo aqui muito claro, tão 
respeitável quanto o ponto de vita de V. Ex•s, acredito 
eu, ainda terei oportunidildé de falar Sobre o mesmo ã.s
sunto. De sorte que, fazer as colocações que V. Ex• faz 
de uma maneira absoluta, sem alternativas, é com isto 
que eu não concordo dentro do teor da manifestação de 
V. Ex• E eu não poderia deixar dC dar este-· aPâ.riC: ao 
nobre Senador, não só pelas atitudes· cjue eu vou tomar 
dentro do Partido, como dentro do Senado. Se nós pu
dermos arredar candidatos que eu julgo nocivos ao País, 
com possibilidades de ascender à PresidênCia da Re
pública, e elegermos um que possa nos garantir, amanhã, 
sobretudo uma nova Constituição senl-C01églo Eieli0ra1,- -
sem decurso de prazo, sem todos os casuísmos, eu sou 
por essa solução. 

O SR. FÁBIO LUCENA -A opinião·de V. Ex• é res
peitável em toda ·a sua intensidade. Mas, foi de burrice 
em burrice que o PMDB che2ou a esta situação. 

O Sr. Josê Fragelli - Não, foi por imposições mais 
fortes. 

O SR.. FÁBIO LUCENA- Foi de burrice em burrice 
que o PMDB coonestou, em pleno regime do Ato Insti
tucional n~> 5, a eleição do General Ernesto Geisel para a 
Pr"esidênci::i da República. Aquilo foi um ato ginetismo, 
de burrice ao quadrado, nobre Senador. Porque naquc:Ie 
tempo, em plena ditadura, oportunidade em que o .MDB 
poderia ter ç:leixado apenas nos ombros da ARENA â 
responsabilidade pela eleição do Chefe do Estado. ditato
rial em vigor no País, não. Que faz o MDB? Registra 
candidato como anticandidato, apenas para dar aparên
cia de legalidade à eleição--dO Geileial Ernesto Geisel, 
afim óe que lá fora, no exterior os olhos ingênuos ·volta
dos para o nosso País, começassem a refletir que o Brasil 
não era a ditadura denunciada pela Oposição, porque no 
Brasil acabara de realizar-se uma eleição da qual a Opo
sição partipara com canóiâ:atO pr6prio no Colégio Elei
toral, e fora derrotado nesse Colégio. Isto é que foi burri
ce, Ex'- Com todo respeito a V. Ex~ Quer um outro exem
plo de burrice maior? Dar~lhe-ei. Quando o MDB foi ba
ter às portas dos quartêis do Exército e de lá tirar um Ge· 
neral sem nenhuma vivência com o Partido, que não co~ 
nhecia nem sequer o programa partidário, um General 
honrado e probo, ilustre por todos os títulos, e fazer da
quele General o seu candidato a Presidente da República 
contra o General João Baptista Figueiredo, que adrede, 
.antecipadamente, já estava com a eleição assegurada nas 
urnas. E V. Ex• quer uma terceira e maior burrice? Dãr
lhe-ei um exemplo. O PMDB ir participar com candida
to próprio no próximo Colégio Eleitoral, onde as cartas 
já estão--marCadas e -o Presídentejá está eleito. E partiu 
de V. Ex•, eminente Senadcii- Jorge Fregelli; o cláSsico 
exemplo que eu decorei, para nunca mais esquec!-lo, de 
que no f:lroeste americano quando se mudavam as regras 
do jogo,· na mesa, o pistoleiro fcbsado tinha o direito de 
sacar do revólver e matar o adversãrio que mudou as re
gras do jogo- liçõeS que â.preridi com V. Ex• 

Orà, Sr. Presidente, depois de termos passado por 
duas burrices -estou usaltdo esta expressão, tomando~a 
emprestada de V. Ex~- ainda incidiremos eni uma ter
ceira? Não bastam duas? f. preciso uma terceira, uma 
quarta, uma quinta? Até quando essa burrice crônica vai 
deixar de perseguir o nosso Partido? Mas, será de fato 
burrice? Não, Excelência, aí reside um engano, permissa 
concessa, de V. Ex'; ninguéni é burro nas cúpulas parti
dârias, pelo contrãrío, aS cúpulas partidáriaS ·sãO domi
nadas por homens muito sabidos e que não têm nada de 
burros. Não, Excelência não se ~rata de burrice, o que se 

trata, em realidade, é o de que se precisa terminar, ê fazer 
o PMDB aliar-se ao jogo do Poder, tornar o PMDB em 
cúmplice da ílegalidade e da ilegitimidade, fazer o 
P~DB disputar num Co_Jégio .Eleitoral por ele taxado 
mil vezes de espúrio, por ele chamado inclusive de prostí
bulo, disputar uma eleição viciada, dentro de um Colégio 
viciado ~ssim, para dar mais 4 ou 6 anos de aparência de 
honestidade. e de legalidade .àqueles que vão exerceres
puriamente o Poder. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Permite-me V. Ex.f um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Acho que V. Ex• está confun
dindo cumplicidade pelo simples fato de participar de 
uma eleição no Colégio Eleitoral, e uma derrota inevitá
vel, com uma derrota. O nosso Partido, ou melhor, as 
Oposições, até agora unidas, poderão ser derrotadas no 
Colégio Eleitoral. Mas. nem pelo fato de participar serão 
cúmplices quando elas, permanentemente, inquinam o 
Colégio.Eleitoral como o faço ainda, e farei sempre, de 
espúrio nas suas origens, como disse, e na sua compo
sição, pelo simPles fato de tentar, através dessa úníca 
forma que poderá dar uma vitória às Oposições, à meu 
ver, não é agir com cumplicidade, mas agir democratica
mente fazendo oposição. O simples fato éle participar 
n"ãii dá aõ·- à to, oU atitude das Oposições, .o carâter de 
cumplicidade e muito menos o caráter de coonestação 
com esse Colégio Eieito"faL De sorte que acho que parti~ 
cípar do Colégio Eleitoral alegando, como sempre alega
mos, a sUa: ilegitimidade, mesmo se derrotados formos 
na·votã.Çãó.da Emenda Constituciorial do Presidente da 
República·, lutando para uma vitóría ·nesse COlégio Elei
toral, não é ser cúmplice, não é coonestar com o Colégio 
Eleitoral, não é legitimar o Colégio, e nem é ser esperto. 
~lutar até morrer, Sr. SenadÕr! Os combatentes lutam 
para obter· Uina vitóiiã ou para serem derrotados coai 
honra. Eu não vejo por que participar do Colégio.Eleito
ral seja coonestar com ele. Desde que nós, como sempre 
o fazemos, acusamos, o inquinamos de ilegítimo e de es
púrio. 

O SI\. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, um Colé
gio em o qual o Vice-Presidente da República, homem 
apontado pelas pesquisas como o preferido da opinião 
pública nacional, um Colégio onde o Více-Presidente da 
República tem as portas fechadas, alguém tem dúvida, 
Srs. Senadores, quem é o candidato que esse Colégio 
Eleitoral vai aprovar, vai eleger, vai untar e vai cansa~ 
grar? É o candidato do Palácio do Planalto e por isso o 
Presidente da República, que tanto empenho teve na der
rubada d11 Emenda: ~a~J;_te de O_liveira, que assistiu indu
si v~· de braços cru~a,dos. quando a _polícia do General 
Newton -Crl!Z 1-ª~ç_'!v.a bombas de gás lacrimogénio até 
em jardins de infância no Distri~o.Federal; O .Presidente 
da Repú-blica, que adotou medidas de emergêncía para 
ce.rsear o ÇQ.ll~~º Nª_cional,_ qu~ .m:.nsurou Q~ ~mlili de 
televisão, a_filTl_º-e_que uma simples sessão_do Congfesso 
Nacional não pudesse ser teletransmitida para todo o 
País, _q~e faz ho~ o Chefe do Governo? O Çhefe do Go
verno- Viaja para -a China e para o Japão, enquanto o 
Ministro-Chefe do SNI declara, eni Brasília, como decla
rou _na semana pa~sada, que a Emenda do Gen_eral João 
FigUeiredo se~~- d~r~ubada ·no Congresso Nacional. 
QUeni, dentre Õs SrS. Senadores, não se recorda que o 
General Octávio Medeiros tarnbêm declarou que a 
Emenda Dante de Oliveira seria derrotadai Todos nós 
recordamos o que acontece!! r;::om a Emenda Dante:: de 
OtivC:ira:Precisamente o que vai acontecCr corri a Emen
da do Presidente João Figueiredo. Emenda falsa, emen
da de indústria para iludir e ilaquear, não só o Congresso 
mas_ 9' povo brasileiro, porque se S. Ex• tivesse real inte
resSe na aprovação da sua Emenda, neste exato momen
to, setores dissidentes e rebeldes do seu partido, ligados 
a esta ou àquela candidatura não estariam jâ tramaóo, 
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como tramado a tem, a derrubada da Emenda do Presi~ 
dente da República, na Câmara âos Deputados. 

Basta Srs. Senadores que 25 Deputados se ausentam 
para que a Emenda do Chefe do Governo seja derruba
da. E pergunto se esse não é casuísmo mais gritante, mais 
galopante, mais repugnante de que um Chefe de Estado 
já lançou mão neste País? Enganar e iludir o povo, man
dar uma emenda ao Congresso Nacional apenas uma se
mana antes da votação da Emenda Dante de OliVeira ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior fazendo soar 
a campainha.)- Nobre Senador Fábio Lucena, há mui
to o ternpo de V. Ex• se esgotou. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, peço a sua 
tolerância para concluir o meu discurso. 

O SR. PRES1DENTE (Lomanto Júnlof)- V. Ex• já 
estâ com o dobro do tempo de que dispunha, mas v. Ex• 
pode concluir o seu discurso. 

O Sr. Jos~ Fragelli --Sr. Presidente, permita que o Se
n-ª_dDr Fábio Lucena continue .com o debate já que esta
mos numa sessão quase vazia. V. Exts do Governo estão 
usufruindo desse discurso, desde que ele continue, evi
d.entemente. (Riso.) 

O Sr. José Lins - Isto é um presente? (Riso.) 

O.Sr. Jos~ FrageJii- Vamos continuar que está inte
ressante, no sentido de que é do interesse geral. 

O SQ. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador José Fra
gel1i, está de fato muito interessante, sobretudo, porque 
não tenho a experiência dos deleites do poder. Eu não 
sei ••. 

.Q. Sr. José Frag_eUI -:: Mas pretende tê-la. 

O Sr. José Llns - Certamente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... o perfume dos jasmins, 
das margaridas que ornam as bordas do poder e dos po
derQsos. A briga do PMDB, a rigor, não 6 nem com o 
PDS, como partido político, ela é a briga do povo brasi
leiro contra os inim~gos do povo brasileiro. E, dizia eu, 
Sr. Presidente, que a Emenda Dante de Oliveira estava 
na pauta para ser votada - estávamos hã uma semana 
da VOtã.Ção daquela erilenda, quando no dia 18 de abril, o 
Presidente da República, para; laquear os mal-avisados, 
encaminhou ao Congresso a emenda que hoje aqui está 
tramitando. Propondo o quê? Propondo o continuísmo, 
pTopOrldO à pii-manência do Colégio. Vamos ver como 
um homem do PMDB poderá votar a Emenda do Presi
dente João Figueiredo. 

Quem votasse contra a Emenda Dante de Oliveira es
taria votando contra o Brasil. Foi o que nós pregamos. 
Quem votasse a faVor do Colégio Eleitoral estaria votan
do contra o Brasil. Foí o que nós pregamos. Agora, a 
Emenda do Presidente da República nos coage a rlós do 
PMDB a votar de um lado em eleições diretas suposta
mente para 1988, supostamente, porque nada me assegu
ra que o próxímO PrCsidente da República não seja capaz 

- de simples~ente suprimir a eleição direta, pelo menos 
um dos __ candidatos à Presidente da República, ou de 
mais yhance no Colégio Eleitoral, não tem em sua plata
forma o verbete .. Eleição Díreta". E de eutro lado, quer 
o Presidente da Repú_blica que o PMDB com o seu voto 
aprove a permanência do Colégio Eleitoral? Não, assim 
é demais, assim ~ demais! Pode-se dar tudo ao poder, 
menos a honra. f. um princípio secular, cuja sabedoria 
não· pode ser abandonada, notadamente nos Momentos 
di maior dificuldades, nos momentos mais tumultuosos 
da História, 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR, FÁBIO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Jos~ Fragelli - Apenas uma observação. A 
questão que levantei no aparte a V. Ex' nada tem que ver 
com o Emenda do Presidente João Fígi.Jefred·o:-v. EX• 
começou a argumentar, e bem - neste ponto estou de 
acordo com V. Ex•- que a Emenda do Senhor Presi
dente da República foi üma manobrà diveisionista" e que 
poderia envolver o nosso Partido. Mas a questão por 
mim levantada nada tem que ver com a Emenda do Pre
sidente João Figueiredo com a sua aprovação ou com a 
sua rejeição no Congresso Nacional. Ê eStã-observação 
que queria deixar bem claro no texto do seu discurso 
para ser bem compreendido naquilo que quis colocar ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• foi bem compreen
dido. 

O Sr. Jos~ Fragelli - ••• na intervenção que V, Ex• 
honrosamente me concedeu, 

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

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Há váriOS 
oradores inscritos. 

O SR. FÁBIO LUCENA --Ouço o nobre Senador 
Josê Lins e concluo o meu pronunciamento. 

O Sr. José Uns- Nobre Senador Fábio Lucena, eu 
nem devia pedir este aparte a V. Ex •. pois "nada tenho a 
ver com os problemas internos do PMDB. 

O Sr. JosÇ Fragelli- Não apoiado! 

OS~. FÁBIO LUCENA- V. Ex• é um ser epifànico, 
todos sabemos. 

O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex• pelo adjetivo. Se 
o PMDB não comparecer ao Colégio Eleitoral até facili
tará a nossa tarefa. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está ouvindo, nobreS~ 
nadar .l_~sé Fragelli? 

O Sr. José Lins- ... que, na realidade, em nada ajuda 
este Congresso. O que quero dizer a V: Exf. é que a 
Emenda do Presidente João Figuein;do não é espúria 
como V. Ex' diz, e nem tem a intehção de ilaquear a boa 
fé de ninguém. A emenda veio. O que acho importante, 
nobre Senador, é que nós reconheçamos que a soberania 
do povo é delegada ao Congresso Nacional através das 
eleições. Se nós parlamentares não prestigiarmos o Con
gresso, ninguém mais vai prestigiá-lo. Tenho a convicção 
de que as forças politiCas, hoje, convergem rapidamente 
para o Congresso Nacional. Acredito que uma boa po
sição para nós todos seria a de apoiar os atas desta Insti
tuição, corrigindo doravante aquilo que nós mesmos 
achamos que esteja errado. Entretanto,defçndo um pon
to de vista de que a soberania do povo ê delegada ao 
Congresso, através não de comícios ou da opinião públi
ca bem ou mal formada, mas por intermêdio de eleições, _ 
A própria rrianeira de fazer-se eleiÇão-tem que ser apro
vada pelo Parlamento. Digo a V. Ex• o seguinte: hoje, 
preferiria que o sistema de eleições do País, _não conti
nuasse a ser indireto como é, e nem voltasse a ser direto 
como já foi; inas que encontráSsemos um meiO_ termo
mais c_onsentâneo co_m os tempos e mais moderno para 
servir o País. 

0- SR. FÁBIO LUCENA - Muito obrigado pelo 
aparte. 

O SR. PRESIDENTE- (Lomanto Júnior. Fazendo 
soar a campainha.)- Peço a V. Ex• que conclua o seu 
pronunciamento, 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pelo que entendi, V. Ex• 
não quer eleições diretas, nem indiretas. Aliás, o que não 
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seria nenhuma novidade, porque não seria por falta de 
eleições que V. Ex• seria aquinhoado mais uma vez com 
as benesses do Poder. 

O 81'. JOS!: LINS- V. Ex• é um exagerado, reconhe
cido atê mesmo pelos seus colegas. Não estranho por 
isso que v. Ex• interprete a seU Oe-I-Prazer o-que eu disse 
ou não disse. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- ... o que enriqueceria de 
modo extraordinário o seu já I-iCJufsSímo Cabedal 
político-partidário, e até institucional. 

Mas, Sr. Presidente, fica, então,- para os Anais do Se
n~do_ e do Congresso Nacional esta tomada de posição: 
existem parlamentares que não pode ser massa de ma
nobra para negociações que_ prescindam da participação 
popular. Onde n-ão estiver o povo brasileiro os peemede
bistas autênticos também não estarão. -

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma 
manifestação de pesar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte dis~urso. Sem revisão do orador.) --Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: _ 

:t.com a mais profunda emoção e pesar que faço regis
tro, nesta Casa, da morte do escritor, e mêdico mineiro 
Pedro Nava, ocorrida hoje no Rio de Janeiro. 

Há cerca de um mês e meio Pedro Nava, em entrevista 
à imprensa, 'inquirido sobre o que pensa v~ sobre amor
te, disse: 

..Essa é uma obrigação de todo mundo, tudo o 
que a gente faz é motivado pela morte." 

Sr. Presidente, há pouc-os minutos conversava eu com 
o notável mineiro e escritor Vivaldi Moreira, Presidente 
da Academia Mineira de Letras, e me recordava Vivaldi 

-Moreira Movietone para Pedro Nava. 

"Pára, Pedro; 
Pedro, Pára, 
Porque senão 
você esbarra, 
Onde não deve eSbarrar." 

Nesse poema, Viveldí Moreira, numa espêcie de pre
monição, pedia que o escritor parasse de escrever para 
deixá-lo reler, pelo menos por duas vezes, os 6 volumes 
de me:mórías. -- - - -- --

Pedro Na v a, Srs. Senadores, nasceu na minha cidade 
de Júiz de Fora e foi saudado, no ·ano passado~- cotit 
grandes homenagens pelos 80 anos de idade. Naquela 
ocasião, tive a honra de reverenciar desta -tribuna a figu
rã desse extraordinário cientista e literatO, Cuja cultura, 
intelig.ência e fina sénsibilidade, granjearãm-lhe a admi
ração e o reconhecimento dos meios literários e artísticos 
brasileiros. 

Consagrado na maturídade como taleD.toso escritor, 
memorialista notável, após ter deixado na área da ciên
cia médica valiosa contribuição, Pedro Nava iniciou sua 
grande carreira literária com a publicação do livro Baú 
dos ossos e, recentemente, o seu último trabalho, O Círlo 
Perfeito, nos quais tem testemunhado a grande paixão 
pelas cidades de Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro. 

Descreve-as, Sr. Presiâente, magistralniente, cõm piO~ 
celadas de um aitista plástico que recria, com matizes vi
gorosas, sua paisagem, arquitetura, sua vida palpitante, 
as cenas de cada rua ou esquina. 

Pela magia de sua pena, muitas vezes irreverente e po
lémica, mas sempre carregada de humanismo e poeSia, 
redescobrimos, como nas páginas de Baú de ossos, a Juiz 
de Fora do início do século, sua gente, a rua Direita em 
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que nasceu, os sobrad.ões do pai e da avó, e a vida dos 
antepassados. 

Autodefinia-se ele: .. Sou um pobre homem do Cami
nho Novo das Minas dos Matos Gerais". 

Dele dizia Carlos Drummond de Andrade: "Pedro 
Nava surpreende, assusta, diverte, comove, embala, 
inebria, fascina o leitor com suas memórias." 

Homem do seu tempo, consciente e preocupado com o 
mundo caótico em que vivia, Nava não deixou nunca de 
condenar os males que nos infelicitam e destroem, como 
a guerra atómica, a misêria e a injustiça. 

"Hoje em dia, existe uma agravante- dizia ele - a 
questão da morte coletiva pela guerra atómica. A huma
nidade POde acabar como acabaram os dino~auros. Sou 
muito pessimista porque acred_ito que o desastre nuclear 
é inevitável." 

Sobre o progresso destrutivo: "Sempre !amento ades
truição do humano, do sentimental na paisagem. Falo 
contra o progresso destrutivo, assassino~" 

-Ãqui está, Sr. PresidCnte, um pouco de Pedro Nava 
qu_e nesta hora lutuosa acabamos de perder, seus amigos,. 
seus leitores e a cultura nacional. 

Em O Círio Perfeito, sua última obra, o escritOr con
fessa qUe o seu únicocCritério é ser fiel ao mesmo "dizer 
sempre a verdade". Mesmo a morte não altera para mim 
- dizia ele - os sentimentos agredidos. Não transfor
maria canalhas em ~antas, só porque morrem". 

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

O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• neste instante, não 
fa:Ja apenas como representante de Minas GeraiS, mas 
em nome de toda a Bancada do PMDB no Senado, ao 
prestar homenagem à memória desse inolvidável intelec
tual, um ·mineiro, de dimensão nacional. 

O SR. ITAMAR; FRANCO __ ~ _Agradeço ao nobre 
Líder Humberto Lucena a honraria que dá a seu lidera
do, para que nesta tarde transmita ao Senado a tristeza 
pelo falec~mento do grande mineiro e grande escritor Pe
dro Nava. 

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

O SR. ITAMA~ FRANCO - Ouço o aparte. do 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Llns- Nobre Senador Itamar Franco, não 
acompanhei a vida do escritor Pedro Nava, mas lamento 
com Minas Gerais e com V. Ex• a perda do grande escri
tor. O _Brasil inteiro, também sente essa perda. Quero, 
erri nOrili!"do PDS, me Solidarizar com V. Ex•, pedindo
lhe que, através do seu discurso, leve à famflia enlutda a 
expressão de nosso pesar pelo desaparecimento de Pedro 
Nava. 

O SR. ITAMA~ FRANCO - Nobre Senador José 
Lins, agradeço o aparte de V. Ex' e a manifestação de pe
sar da Bancada _do Governo por intermédio de V. Ex• 
Perde Minas e perde o Brasil, como disse V. Ex•, um no
tável escritor, um homem que realmente acreditava na 
vida e_ que dela buscou sempre a verdade, 

Esse, Sr. Presidente, o testemunho da grandeza da sua 
integridade e do seu dever para com a verdade. Acho que 
este era um ponto fundamental na vida de Pedro Nava. 
Podemos hoje repetir com Calimaco, ~'que ele dorme um 
sono sagrado; não digas nunca que os bons morrem." 

Era o que tinha a dizer. 

O_SR. PRESIDENTE _(Lomanto Júnior)- A Presi
dêrlcia comunga com o E:rande pesar pela irreparável 
Perda do grande brasileiro, homem de cultura, nascido 
em Minas Gerais, Pedro Nava, e pede, já que presente 
está, a esta outra figura extraordinária que é Vívaldo 
MorCira, Presidente da Academia Mineira de Letras, que 
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seja o intêrprete, ao mundO intelectual mineiro e à pró
pria família enlutada, do grande pesar do Senado da Re
pública. 

Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao 
Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Congressistas: -

Sempre que houver o justo reconhecimento, e-aflorar 
no homem a gratidão, estou certo, perSistirá o estimulo 
para que se edifique um niundo melhor. - -

Quando cheguei a esta Casa, e-m- 1979~ observava no 
dia-a-dia das sessões, um funcionário da Mesa, de regU
lar estatura, calvo e educado, sempre esboçando um leve 
sorriso mesmo nos momentos em que redigia assuntos a 
ele pertinentes. Tambêm falava pouco; talvez como uma 
das características dos que ali exercitam a sua atividade, 
mantendo-se atento a seus deveres funcionais. Essa pes-
soa a qual que me refiro chama-se Edso.p. Ferreira Affon
so, recentemente premiado com a sua justa aposentado
ria. 

Falarei mais um pouco a seu respeito, para dizer que a 
sua luta por "um lugar ao sol" o fez deixar as montanhas 
do seu estado-berço, indo enfrentar desafios na velha 
Capital da República, levando Consigo a esPerança e a 
fé, como escudo. E não tardai-la a alCançar o Seu deslde
ratum, mesmo porque, tinha a seu favor a sua honradez e 
a sua cultura universitária, como corolârios a embasar os 
seus anseios e a facilitar o caminho a percorrer. 

No teste pioneiro a que se propôs, Edson saiu vitorio
so com a sua contratação como datilógrafo do Senado 
Federal, no Palácio Monroe, em 1948. Esse modesto 
passo o estiro ulou, e seria fJ marco do triunfo em mar
cha. Seu afinco ao trabalho o fez alcançar, em 1967, o 
cargo de Diretor PL-1 e, em i972, tornou~-se Encarrega
do da Subsecretaria de Ata e, no anO Seguinte, em 1973, 
foi nomeado seu Diretor, função- na qual se aposentou, 
conforme ato assinado pelo Presidente Moacyr Dalla, no 
dia 4 do corrente mês, e publicado no Diârio do Con
gresso_do dia seguinte. 

Sempre solícito, mantinha discreta postura e humilda
de em tudo quanto desempenhava. Essa conduta de fun
cionário responsável, leal e fidalio no trato, o fez credor 
da estima de seus pares e de toda a Casa, deixando, dessa 
maneira, a marca indelével de sua presença. Esses atribu
tos mereceram e merecem este registro, até como reco
nhecimento a quem fez do cotidiano o seu sacerdócio, 
dentro da legenda do Cardeal Spe!lman: "Reza como se 
tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo depen
desse do homem". 

Ao Dr. Edson, que saiu engrandecido após aproxima
damente quatro décadas de eficaz atividade nesta Casa 
do Legislativo, juntamente--com Os nossOS louvores, 
desejamos..:lhe, c_omo diZem os francC:ses, uma cOntínua 
bonue chance. 

Paralelamente, saúdo o Dr. Paulo Figueiredo, ex
Consultor Geral do Senado Federal, p-o-r maiS Um livro 
como contribuição ao estudo da históriã política doBra
sil, sob o título Aspecto Ideológico do Estado Novo. A 
obra, recém-lançada, face ao seu elevado conteúdo, rece
beu loas da Comissãõ Coordenadora do CentenáriO de -
Getúlío Vargas, sob_ a presidência do Dr. Luiz Simões 
Lopes e aplausos, aos quais juntamos os nossos, da co
munidade intelectual de Brasítia. Trata-se de uma coletâ
nea de artigos publicados entre os anos de 1941 e 1945, 
na revista Cultura Polídca. 

Pelo realismo com que foram escritos se mantêm atua
lizados, numa prova insofismável do talento do autor, 
que mais uma vez brinda a cultura, legando à sociedade 
um trabalho escrito com a sabedoria de quem sabe trans
mitir conhecimentos filosóficoS, políticos e sociais e, da 
mesma maneira, servir nos camPos jurídicos, literârióS e 
humanístico. Por isso, podemos dizer que o emêrito ad
vogado, professor e escritor Paulo Figueiredo encarna, 
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~ol!l CX_!l.~~dão, C!_ .. apren~a o que é ~ v~rdade para f~~~r o 
que é direito". 

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

O SR._ PRES!Q~NTE_(lomanto Júniorf- cOnCedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

De há muito que a Qposição, particularmente o 
PMDB, vem denunciando a perversa políti~a s31arial_ vi
gente no País, que se agravou a partir dos acordos ce
lebrados entre o Brasil e o Fundo Monetârio Internacio
nal, de vez que passou a constar da Carta de Intenções, 
que o nosso .Governo dirígiu àquela entidade iri-ternacio
nal e dos seus diversos adendos, a exigência de uma 
maiOr compressão salarial. Esta, afinal, foi conseguida 
após muita luta no Congresso Nacional, com a apro
vação do famigerado Decreto n~> 2.06_5, que trouxe aos 
assalariados br~sileiros uma situação dificflima porque 
lhe diriiiritiiu giadatiVamente o poder aquisitivo, sobre
tudo da classe média, com um sério reflexo no mercado 
interno, O que ainda fez com que_ aumentasse mais ainda 
a recessão, 9ue é fr!JtO justamente dessa polítJca econó
miCa concentradora e elitista que aí estã e-que; apesar de 
frãcassada, pOrQue rião conseguiu até hoje atingir o sêu 
prinCipal objet!Vo -que era-o de fazer descer o nível da in~ 
fiação, continua sendo sustentada pelo Senhor Presiden-

- te a a República, através _do prestígiO ciescente que Sua 
EXcelência conç_ede ao Sr. Ministro Chefe da Secretaria 
do PlanejameO.to, Delfim Netto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se essa política salarial 
é, como disse, perversa para com os trabalhadores da 
empresa privada, rila(s-ã.i11da o ê- Para com os servidoreS 
pUbficos federais_, estaduãis e municipais: Essa nuine~os~
clãsse de trabalh.adores brasileiros vem sendo ca-da dia 
nlaiS- rilarginãJizada- dÕ riOsSo J:)rocesso social, a,partir, 
sobret!ldQ, de r_g6_4. _E'arece_que o novo reginle que se ins~ 
taurou no País tomoU-se de uma gra~de pr~venção con
tra-OSServidores públicos civis~ sefldo de lembrar que o 
mesmo n_ão ocorreu em_ relação aos servidores ~ilitares, 
que sem-pre foram muito bem aquinhoados nos seus rea
justes, apesar-, ·para fazer jUstiça, de se reconhecer qu~ 
mesmo em relação a eles os aumentos de remuneração 
não t:Orrespti"tfderam à realidade da inflação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna, na tar
de de hoje fazer estas considerações em atendimento a 
nunrerosos apelos que recebi como Líder do PMDB no 
Senado Federal e de lideranças representativas do fun
ciOnalismo público em todos os EstadOs clamando por 
alguma-s reivindicações básicas qUe convém sejam 
lembradas sempre que possível no plenário do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Na
cional. 

Agora~ julho teremos um novo reajuste do funcio
nalismo público. Pelo menos este foi o compromisso do 
Governo Federal para com esta numerosa classe de tra
balhadores_, Em janeiro o Governo, longe de atender ao 
que reivindi_ca~a o_fl!ncionaJismo púb_lico, concedeu ape
nas Um reajuste da Õrdem de 65%, prometendo para ju
lho um novo reajuste que talvez equivalesse na prátiC:a, 
porque ainda não está institucionalizado em lei, o reajus
te semestral para os servidores públicos civis deste -País. 
O que o funcionalisljlo ~ivindica ~ um percentual-Que 
realmente corresponda à desvalorização da moeda nesse 
período que vai de janeiro a julho deste ano de 1984. Se 
fôssemos ser justos com os servidores públicos civis da 
administração direta e indireta, no caso a autárquica, 
teríamos que levar em conta que eles teriam direito a 
uma reposição de algul!la~ centenas porcento, tal a ero
são que ocorreu_ na sua remuneração ao longo de todo 
esse período de 20 anos que vem de 1964 até hoje. Ma_s, 
aJém de reajuste que realmente corresponda à desvalori-
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zação da moeda em jul~o, tarp.bém, o funciQnalism~J 
público federal reivindica a conCessão do 139~salário a 
todos a-queles que o compõem. Esse é um direito que go
zam os trabalhadores das empresas privadas pela CLT 
hã muitos e muitos anos. Eal~ásjã recebem até, como te~ 
nho dito aqui e repetido, o 14~"-mês, que vem sendo pago 
através dos recursos do PISJPASEP depositados no sis
tema financeiro federal. Além do mais, para finalizar, o 
funcionalismo público federal também reivindica do Go
verno Fede"ral o envio, em caráter de urgência, urgentís~ 
sima ao Congresso Nacional, do novo Estatuto dos Ser~ 
vidores Públicos Civis que. jâ segundo sei, teve os seus 
estudos concluídos pelo Departamento Administrativo 
áO Serviçcr Público e-se encontr.:i--há ãJgurr:iaS dez-Cn~s de 
meses no Palácio do Planalto para receber o placet final, 
talvez, do Mini1tro Chefe do Planejamento da Presidên
Cia da República~ Sr. Delfim Netto. Esse Estatuto é uma 
necessiâade imperioSa POrque ele vem acabar de uma vez 
por todas com oS dois regimes que se institui no Brasil 
para o serviço público, unificando-o em apenas um. No 
momento temos os servidores regidos pelo Estatuto e os 
serVidores regidos pela CL T. Isso causa uma balburdia 
enorme no que tange a administração federal direta e in
direta. Portanto, o objetivo final, segundo estou infor
mado, que esse es.tatuto persegue é o de acabar c_om ore
gime de CL T no serviço ptlblico, deixandoao apenas para 
as empresas privadas e para as empresas públicas e se fa
zer com que na administração-direta e indireta, isto é, da 
Ónião e de suas aUtarquias, prevaleça apenas o re&:ime 
previsão do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da 
União, inclusive com admissões rigorosamente feitas 
através de concurso público para atender aos reclamos 
da sociedade brasileira. 

Eram estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as reivindi
cações que nesta tarde desejava trazer à tribuna do Sena
do Federal em nome do PMDB, para fazer sentir a si
tuação dificílima, gravíssima mesmo, em que se encontra 
o fun?ionatismo público federal, flo que tange à sua re
muneração. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles -João Castelo -José Sarney

_Passos Pôrto- Alfredo Campos- Benedito Canelas
Gastão M_ifller- Affonso Camargo- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência comunica ao Plenário que os Senadores Aloysio 
Chaves e José Sarney comparecerão, a convite do Presi
dente da Câmara do Comércio Brasii·Estados Unidos, 
às solenidades organizadas por aquela entidade em ho
menagem ao Sr. Mário Garnero, a realizarem-se em 
New York, a partir de 16 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sobre a 
mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1~>
Secretârio.- _ -

São lidaS as seguintes 

Brasflia, 14 de maio de 1984 

Exm~" Sr. 
Moaçyr Dalla 
DD. Presidente do Senado Federal 
NjEdificio 

Senhor Presidente, 
Comunico, para os devidos fins, que estarei ausente do 

País no período de 14 a 18 de maio do corrente ano. 
Ao ensejo, renovo a V. Exf meus protestos de estima e 

apreço. 
Cordialmente, José Sarney. 

Em 14 de maio de 1984. 

Sen}Jor Presidente_. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
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a partir do dia 15-S-84, para breve viagem ao estrangei
ro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações. - Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - As comu
nicações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniot) Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. 
Senadores, eritret.anto, não há-quorum em plenário para 
deliberação. 

Em conseqUêncfa, as matérias constantes di p3uta 
constituídas dos Projetas de Lei da Câmara n\'s 67 e 
78/79, 69 c 76/79, 82/79; Projeto de Lei do Senado n•s 
331 e 349/79; Projetas de Lei da Câmara n's 75/80, 73 e 
82/81,67 e/6/83 e 79j19; cOnStantes dos itens I a 13, to
das em fase de votação, não serão submetidas a votos, fi
cando sua apreciação adiada para a próxima sessão. 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Volta-se à 
lista de oradores inscritos. 

Concedo a pata:vra ao nobre Senador Carlos Alberto. 
(Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. -

O SR. HllLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. PiesiR 
dente, Srs. Senadores: 

Havia-me inscritO para abordar determinado tema, 
mas cheguei a plenário ainda a tempo de ouvir o final da 
vibrante oração do nobre Senador Fábio Lucena. 

EVídentemente, não pude apanhar o fio da meada, 
exatamente porque cheguei quase no final, nlas tive 
oportunidade de assistir ao debate de S. Ex• com o Sena
dor José Fragelli. S sobre exatamente esse ponto da di
vergência entre um e oUtro que-desejavã manifestai--me. 

Sr. Presidente, não vou, absolutamente, discutir nem 
pretendo "polemicar" com o eminente Senã.dor Fábio 
Lucena, até porque somos diletos amigos, somos compa
nheiros de uma mesma área sofrida que é -a Ama:iônia s-~~ 
Ex• é um Senador dos makativos, combativos, leais, so
lidários. Lembro-me de que partiu do nobre Senador Fá
bio Lucena a primeira palavra de solidariedade que eu 
tive quando aqui cheguei. Porque nessa ocasião, por cau
sa de umas frustrações do meu vaidoso antecessor, con
fesso que tive que enfrentar certos problemas, mas foi -o 
nobre Senador Fábio Lucena, como um guerreli-o cia pri~
meira hora, que veio logo, com a sua palavra vibrante, 
corajosa, mostrar à Casa alguns preJuízos e peca:dos dO 
meu antecessor e mostrar que eu não era o ferrabrás nem 
o bicho-papão nem o desleal que o meu ilustre anteces
sor quis pintar aqui p~ra este Plenãrio. -

Eu digo isso, nobres Senadores, e agora, depois de tan
to tempo, porque eu tenho nas minhas mãos a carta com 
que meu ilustre antecessor se despediu dos seus colegas 
aqui da Casa. Em vez de S. Ex• falar sobre o que ele fez 
ou deixou de fazer, sobre o companheirismo, a solidarie
dade vivida, ao longo de 16 anos nesta Casa, S. Ex• pre
feriu preparar uma cama para eu me deitar e quis dar a 
impressão aos Srs. Senadores de que eu el-cdndesejável, 
um inconveniente dentro do plenário· desta- Casa. Os 
tempos se encarregaram de mostrar que houve certa pre
cipitação e injuS.Hça do meu ilustre antecessor na cadeira 
do Senado. 
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Mas, eu quero dizer que, naquela oportunidade, foi o 
eminente Senador Fábio Lucena que, sempre muito im
pulsivo, muito solidário, muito leal, foi logo tomando 
minha defesa e fez um discurso em que S. Ex• procurou 
mostrar que quem me antecedia não podia jogar assim 
tanta pedra no seu sucessor como ele estava jogando. 

Mas, Sr. Presidente, hoje eu não vou discutir nem "'po
lemicar" com -o Senador Fábio Lucena, apenas, unica
mente mostrar o outro lado da história, a outra versão 
da história. 

Eu acho que ê muitO fácil, hoje, agredir-se o YMDB 
do passado, achando que foi incorreto, temeroso e-onliS
so, conivente e negligente, no seu Papel de_ Oposição, no 
Brasil, naqueles tempos tenebrosos. -

Já eu, nobre Presidente e Srs. senadores, embora não 
tenha podido participar, porque eu era cassàda e tive os 
meus direitos políticOs suspensos, dessa campanha cívica 
do MDB, quero dizer, e dar o meu testemunho, de que 
nunca houve, da parte do MDB, na minha opinião, qual
quer burrice e qualquer falha, no comportamento assu
mido por ele naquela conjuntura e naquelas circunstân-
cias. --- - -

.Lembro-me de que. tempo da Segunda Guerra Mundial
eu era rapazola - era costume sentar _às mesas dos cafes, pois 
naquele tempo tomávam_os_ café sentado, pedir 
âg:ua gelada e discutir todos os problemas locais e inter
nacionais ... Lá na minha Fortaleza, nessa época eu era 
estudante, sentávamos à mesa do cafê, que era de mãr
more e ela estava toda marcada e assinalada, com mapas 
da Itália, Alemanha, França. E, quem estaVa sentado, 
moStrava navios entrando pOr aqUi ·e por aCÓlá; e assiin 
por diante. Naquele tempo, todo mundo, de longe, tinha 
suas idéias próprias- sobre O -que os aliadOS deveriam fa
zer para enfrentar o eixo nazi-fascista, cada um tinha a 
sua idéia, tiiiha a sua teoria. Um dizia que o Eisenhower 
estava errado, que em vez de invadir por ali, devia inva
dir por acolá; que o Montgomery, também, em vez_ de 
pegar os ratos do deserto por ali, deveria pegar por aco
lá. Então, cada um, de longe, tem a sua idéia. Hoje, tan
tos anos decorridos, é claro que qualquer cidadão que 
for escrever sobre Rommel, sobre Montgomery, sobre 
Eisenhower, hã de encontrar erros, cochilos, prejuízos, 
decisões equivocadas daqueles cidadãos, daqueles gran
des cabos de guerra. 

Mas eu acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós te
mos_ que nos colocar no meio dos acontecimentos, no 
auge daquela _confusão toda, para tentar verificar se 
aquilo que foi feito, foi realmente o que podia ser feito. 
Eu tenho a impressão de que o MDB, ao longo de todos 
esses anos de Al-5, de arbitrariedades, de violências, de 
torturas, se comportou como podia se comportar. Não 
se podia exigir mais dele. E se aqui e ali pOde ter feito al
guma coisa errada, equivocada, que não deveria ter feito, 
a verdade é que no auge dos acontecimentos isso foi ple
namente justificável. E tanto foi plenamente justificável 
que--'-eU acredito, que se não_ fosse, não a .. burrice" como 
disse o nobre Senador Fábio Lucena, do MDB, ao longo 
de todos esses anos de arbítrio;- nós não tedamos chega
do a- ciSa situação de abertura, que n.óS-C:SiinlôS vivendO~ -
Nós não vamos pensar nem sonhar que essa abertura é 
dádiva do príncipe, que é benesse, que é oferenda. Não, 
iSS-O foi conquistãdo com rítuita luta; mUito saCrificio e o 
MDB, ao lado de outras associaçõCs e en-tidades, teve a 
sua participação e a suã cOfaboriÇãO decisiva- pani· que 
nós chegássemos a essa situação. 

Quero, pOrtanto, Sr., Presidente, fazer esses reparos 
ao desabafo do nobre Seriador Fàbio Lucena, quando s·L 
Ex• de maneira generalizada, condeflou toda a atuação 
do MDB. Quero dizer que o nobre SeÕador FábiO Luce
na era um dos combatentes da prmeira linha; S. Ex• ê um 
campeão de processos na Justiça Militar,- Úma justiça 
que não é fácil um cidadão se livrar dela. S. Ex•_ é um 
campeão, foi processado 20 ou 30 vei:e-s:-eujá perdi -ã.1é a 
conta. S. Ex• deve saber, mas eu posso dar o meu teste-

Maio de 1984 

munho dessa lealdade, dessa fidelidade à Oposição, por
que somos vizinhos e S. Ex~ para ser processado na Jus
tiça Militar, tinha que vir a Belém do Pará, interrompen
do os seus afazeres, sofrendo constrangimentos, alguns 
vexames, para responder a esses processos. Portanto, S. 
Ex• deu também a sua contribuição valiosa, preciosa, de
cisiva _ ao processo de redemocratização do Brasil. Eu 
apenas quero dizer a S. Ex• que o MDB, de um modo ge
ral, também, seja participando algumas vezes do Colégio 
Eleitoral, seja participlando de eleições gerais, seja pro
testando, seja indo para a Televisão, inclusive acarretan

, do a decapitação_ dos seus principais líderes, ele prestou 
\!.ma grànde colaboração, ele prestou um inestimável ser
viço à causa da redemocratização do Brasil. Nada mais 
justo do que nós, hoje, que já estamos desfrutando de um 
clima melhor de abertura, que reconhecemos que esses 
nossos correligionários também foram heróis, também 
foram fiéis, Cinbora, aqui e ali, possam também ter co
metidos os seus equívocos~ 

O Nobre Senador Fábio Lucena já tem posição defini
da com relação ao Colégio Eleitoral e não admite a nossa 
participação seja como for.~ uma opinião absolutamen
te respeitável, é uma posição de peso e vai influi::nciar de
finitivamente no comportamento da OpOsição. Apenas 
eu acho que nós não devemos ficar bitOladoS a uma só 
de_cisão, como só aquilo fosse certo; nós temos que abrir 
um leque maior, temos que dar chance a que outros cor
religionários sugiram outras o.pções, outras alternativas, 
e nós, numa convenção que eu acho soberana no parti
do, vamos decidir aquilo que é mais conveniente no mo
mento. Este é que é o detalhe. O idealismo, ·nobre Sena
dor Fábio Lucena, é muito bonito, é muito interessante, 
é lindo, ê Hrico, mas quem está em partido político no 
Brasil, como todos nós estamos, tem que alcançar o Po
der. Não tem sentido nós convocarmos o povo para nos 
apoiar, para ftcar solidário conosco em umas campanhas 
eleitorais, e não querermos o Poder, querermos apenas 
fazer coisas diletantes - "competir por competir", 
como ·no- caso do Barão de Combertin, que acha v a que se 
devia ir para o esporte só para competir. Eu acho que a 
gente tem que competir, mas com um mínimo de con
dições para ver:icer. -Então, no caso do Colégio Eleitoral, 
é claro que ele é espúrio, é claro que ele ilegítimo, nobre 
Senador Fábio Lucena, mas é tão espúrio e- ilegítimo 
como é a Constituição sobre a qual nós vivemos. A 
Constituição sobre a qual nós vivemos é totalmente es
púria, ilegítima, inconstitucional. A Constituição brasi~ 
!eira é inconstitucional! É um absurdo, mas ê V, Ex~. 
várias véz-es, já leu aqui aquele intróito vergonhos-o da 
Emenda n9 l, e que o Governo, como o cidadão que, 
traído pela mulher, afasta o sofá da sala, quer apenas re-

. tirar o preâmbulo, deixando a Emenda. 

É um abs1,1rdo isso, mas a constituição_brasileira é in
constitucional, é ilegal, é injurídica. O que fazer, nobre 
Senador Fábio Lucena'? Se nós optamos pela Oposição 
legal, dentio dos cânones da_ordem, nós não temos outra 
sai da a não ser acatar essa vergonhosa Constituição; nós 
não temos o_utro jeito, até porque quarido nós assumi
mÕs o nossO mandato aqui, nôs juramos defender essa 
ConstituiÇão. Houve, eu sei, eu me lembro muito bem V. 
Ex• se lembra muito bem, um movimento para nós não 
jurarmos ess.a _COnsti_~uição. O qtre é fato é- que n-ós jura
mos essa ConStituição. Então, ela pode ser ruim, pode 
estar errada, pode ser ilegal, pode ser iníqu-ã, mas üós te
moS que Obedecê-la. Eu discordo quando V. Ex• e um 
grupo respeitabilíssimo de nosso partido escolhem ape
nas o Colégio Eleitoral para não respeitá-lo. Quer dizer, 
ou agente respeita tudo ou a gente não respeita nada. Eu 
estou dando o argumento do outro lado: ou a gente res
peita toda a Constituição e continua dentro dessa nossa 
posição legal, ou a gente parte para a subversão. Eu acho 
que, não tem saída. Não tem saída e é isto que eu estou 
fazendo q-uestão dC dizer para V. Ex•, só.para V. Ex• ve
rificar o outro lado da questão, sem derrubar, absoluta-
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mente, o pcnsamepto de V. Ex• nem contrariar, porque é 
respeitável como já disse. Mas quero que v_. Ex,• vejª, 
também o lado daqueles que entendem que, mesmo 
rutm, mesmo iníquo, esse Colégio Eleioral vai vigorar, 
nós pertencemos a ele e talvez seja interessante que nós 
participemos dele. 

OS~. Flibio Lucena-- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. H~LIO GUEIROS- Pois não, ouço o aparte 
de V. Ex• co-m· muita honra. 

OS~. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueiros, 
tudo que eu ouvi consístiU-em- repetição de tudo _que eu 
ouvi, ao longo da campanha das eleições diretasd Eu ouvi 
das mais expressivas personalidades do nosso Partido, 
principalmente do Presidente do Partido, Deputado 
Ulysses Guimarães, eu ouvi e às vezes, até escutei- há 
uma diferença, V. Ex• sabe, entre ouvir e escutar- ouvi 
e escutei horrores, misérias, diabruras a respeito do Co
légiO Eleitoral. Ouvi o GciverriadáiFfanco Montoro, o 
Governador Ta:ncredo Neves qüe, rio comício do Rio de 
Janeiro, - tenho gravado em minha residência, em vi
deocassete, posso convidá-lo a ouvir,- disse que oCo
légio Eleitoral é uma eleição sem povo e que o Brasil não 
pode conciliar com eleição sem povo; ouvi os Governa
dores José Richa, Gerson Camata, apenas para ficÚ~ rias 
figuras do nossO Pa-rtido, desancarem o Colégio Eleitoral 
do espúrio para baixo. Ouvi e escutei as lideranças p<lrti
dárias do Senado e da Cârri.ara dos Deputados. Eu, como 
na época estava impossibilitado, por motivo de saóde
convalescia de uma cirurgia- de tomar parte m"ã.is ativii-
nos cm:nícios, então- me limitava a documentá:los-pelos 
meios disponíveis; pririCípãfmente pela televisão e peJOs 
jornais. Depois de tanto ouvir achaques, verdadeiros 
a·chaques ao Colégio Eleitoral, eu, que jã tinha ponto de 
vista formado a respeito do Colégio, ponto de vista ex
planado aquf no Senado, reforçei a minha convicção de 
que o Colégio Eleitoral é de fato tudo aqulfO que' ãS' lide
ranças, as principais lideranças, do meu partido, diziam 
em praça pública, que o Colégio é ilegítirriO, que é cas-uís
tico, ·que ele não representa a -Vontade naciOnal, qUe ele 
nã-o tem a delegação da soberania popular e que nós, Se
nadores e Deputados, não fomos eleitos para elCg:er ·o 
Presidente da República. Eu mesmo levantei a tese, aqui, 
de que- e VOU argUi-la perante o Presidente do SCnado, 
tese que foi endossada pelo eminente Raimundo Faoro, 
ex-Presidente da Ordem doS Advogados do Brasil -se
gundo a qual os Senadores eleitos ~m 1978, em número 
de 44, não podem integrar o Colégio Eleitoral criado 
pela Emenda n9 22',-de 1982. Então, depois de ter ouvido, 
escutado, conceitos assim--sobre-O colégio, de ter esposa
de idéias assim sobre o Colégio, de ter exposto teses as~ 
sim sobre o Colégio, compete a mim, nobre Senador, ser 
ooerente com as minhas convicções e em meu pronuncia
mento, que foi uni pronunciainento abordando niais 
uma tese; ele não pretende, em absoluto, criar, fazer pro
selitismo, em absoluto. Acho que cada Senador, cada 
Deputado, tem a liberdade de ir ou não ao Colégio Elei
toral. Acho, todavia, que depois do que o PMDB e os 
seus membros todos disseram, não houve um Deputado 
ou Senador do PMDB <iuenãO tivesse dito qiie O ColégiO
Eleitoral é espúrio, é Heg!tiriio- entendo que depois que 
tudo isso foi dito, estamos numa situação muito delica
da, muito milindrosa, eu diriã: embaraçosa, se cOmpare
cermos ao Colégio Eleitoral. Então, acho, entendo, jul~ 
go, que a noss-a-situação perante a opinião pública, uma 
situaÇão que justificaria a -nossa· posição ideológica, a 
nossa posição política, sería a de- ncis afa-starmoS deSse
Colégio", põrqUe eiC foi corídenado pelo povo brã.sileiro. 
Esse Colégio não 6 o povo, é nóS o· diSsemos. Esse Colé~ 
gio é contra o povo, é contra o País, ê contra ã. NaÇãc;; é
contra o Brâsil; então, nós temos que' s-er contra esse Co
légio, sob pena de sermos contra o povo, contra a 
Nação, contra o Brasil. Parece-me ser um raciocínio ló
gico, nobre Senador Hélio Gueiros, mas que não preten-
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de, em absoluto, adargar, abroquelar, dominar toda a 
Verdade; em absoluto, _nem parte da verdade inteira.-Tal
vez até eu esteja enganado. t bem possível, até prova em 
contráriO. O que_ não vou aceitar, todavia, perril~~a-rile v_. 
Ex• -São retfatações. Não aceitarei; votarei no Sr. Paulo 
Maluf e não votarei no Sr._Úlysses GUinlãrães, se S. Ex• 
vier dizer que o Colégio Eleitoral é legítimo. Aí, não. Eu, 
se tivesse que votar - que não vou votar no Colégio 
Eleitpral, não participarei, mas, se tivesse qu_i votar, vo~ 
taria'i1o Sr. Paulo Maluf. E não votaria no Sr. Ulysses, se 
ele viesse me dizer ou vier a dizer ao País que o Colégio é 
legítimo. Acredito que ele não far_ã isso, que ele não dírâ 

_ isso e .que todos nós vamos ser coerentes, Tnclusive V, Ex• 
Estaremosjunfos, no dia 15 de janeiro, juntos, bem lon
ge do Colégio Eleitoral. 

O SR. HflLlO GUEIROS - Nobre Senador Fábio 
Lucena, a nossa divergência é Iium ponto apenas. OCo
léSío, eu--o-cOnsidero ilegítimo, espúrio; não pOrém, por 
ser um Colégio Eleitoral, mas pelo modo como ele foi 
adotado, -

--O Sr._ Fábio Lucena -- Exato. 

O SR. HE_LI(_)_GUEIROS- Então, eu pergunto a V. 
~·· Se.umft_C_o_.os._tit!linte tivesse açlotado e~e Colégio, 
ele se_ri_a_espúrio, seria; ilegítimo? Não. Então, eu diria a 
V. Px• ... _-_ 

O Sr. Fábio Lucena- PCrmita-me, V. Ex~ me fez uma 
perglmta; deixi-me respondê-la. - -

O SR. HELIO GUEIROS- Vou chegar lá onde_ V. 
Ex• está. 

O Sr,. F'bio Lucena -Se uma Constituinte aciota um 
Colégio, esse Colégio dispõe de um princípio de legitinii
dade. Então, ele está legitimado por quem? Por uma 

-Constituinte. Logo, não hã por que discutir a respeito do 
Colégio, porque foi a Constituinte, vale" dizer, foi a sobê~ 
ranJa nacional, por delegaçf•) aos representantes, numa 
Constituinte; Quem estipulou o Colégio Eleitoral, nobre 
Senador. Aí, não há o que discutir. Mas, partir de uma 
Constituinte, como estabil"êeedOfa de-üm Coié8:io Eleito~ 
raJ legítímo, para emendas e subemendas à Constituição, 
partidas de quem não tem legitimidade, a quem falecem 
todos os princípios da legitimidade, não tem legitimida
de democ!_~tica,_!!ão tem legitimidade ditatoria1, porque 
até as ditaduras, por incrível que pareça, têm a sua legiti
midade ilegftíma, mas esse podei- nãO tem; não tem legiti
midade teocrática, não tem legitimidade heá:dítãria, não 
tem legitin;tidade_m_onãrquica, não hã nenhuma espécie 
de legitimidade naqueles que instituíram o atual Colégio. 
Então, como, nobre Senador, justificar a nossa partici-
pação nesse Colégio? - · 

O SR. Ii.tLIO GUEIROS- Nobre Senador Fábio 
Lu~na, aí é que estou--e Dão estou de acordo com V. E;x' 
O Colégio é ilegítimo, pOrque a origem dele é que. foí 
ilegítima~ Ele é tão ilegítimo, como é ilegítimo o civil ser 
julsado_pela Justiça Militar. Mas! que jeito? Como é 
ilegítimo á-deCre-to-lei. Mas, que jeito? Como é ilegítimo 
terem aumentado o número de membros do Tribunal 
Federal de Recursos. Mas, que jeito? 

O Sr, Fábio Lucena - Mas, Ex', permita-me. .. 

O -SR. Hlil.IO GUEIROS - Que jeito? Tenho que 
acatar, nobre Senador. Tenho que acatar! 

_O Sr;. Fábio Lucena- Quando a Constituição estabe
lece o foro_milítar parajulgarrieilto-de civis~OoS casos ex
pressos em lei, por exemplo, Le-i de Segurança, esse foro 
-é le8ai, claf.o que é legal! 

O SR. HE:LIO GUEIROS- Mas, a instituição desse 
fórum foi ilegítima, porque, se o colégio é ilegítimo, to-
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das essas ()utras criações e invenções da Emenda n~> I, 
também são ilegítimas. Nós não temos jeito. 

O Sr~ Fábio Lucena - Mas não é a mesma coisa, 
nobre SenadOr. 

O SR~ HE:LIO GUEIROS - Nós não podemos, 
nobre Senador Fábio Lucena, e aí a nossa tinica diver
gência ... 

O Sr. Fábio Lucena - O foro militar vem da Consti- · 
tuição de 67, eu sou contrário ao foro militar. 

O SR- HE:LIO GUE!ROS - 67 também foi uma 
Constituição feita meio sem a ... 

O Sr, Fábio Lucena - Mas, de qualquer forma ela 
teve o endosso do Congresso Nacional. 

O SR. HELIO GiJEIROS - Mas não houve consti
tuinte. Foi o Congresso Nacional que resolveu fazer uma 
Constituição. Então, ela é tão ilegítima quanto a outra. 

O Sr;. Fâbiõ Lucena- Mas é bem melhor o Congresso 
fazê-lo do que três Ministros militares. 

O SR. HE:LIO GUEIROS- Claro, não vou dizer que 
é um pouco melhor, mas continua não sendo filho de 
família. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Senador Hélio Gueiros? 

O SR- HflLlO GUEIROS- Af é que estã, a emenda 
à constituição não é filha de família, a Constituição de 68 
não é filha de família, hã um erro na paternidade, na ori
gem dela. O grande defeito do COlégio Eleitoral não C ele 
funcionar como diz a Constituição. Eu não acho isso, eu 
considero iníquio, mas não é esse o problema, o proble
ma é que ele é fruto de uma emenda editada pelo Presi
dente da República, com o Congresso fechado. Então, 
tudo que foi editado nessa emenda do Presidente GeiseJ é 
ilegítimo, é iníquio, inclusive quando indica uma suposta 
reforma do Poder Judiciário. Mas o próprio Poder Judi
ciário, que é quem julga a legitimidade ou a legalidade da 
lei, se curvou a essa emenda constitucional. Então, por 
que, nobre Senador Fábio Lucena, po.demos escolher, 
numa Constituição, o que vamos e o que não vamos res
peitar? Aí é que divirjo desse respeitável grupo que advo
ga o nosso não c_omparecimento. t que nós ou aceitamos 
toda a ConstífiiiçãO;-mesmo sabendõ que a origem dela ê 
ilegítima, é espúria, ou nós não aceitamos coisa alguma 
dela. Agora, pinçar isso aqui vou respeitar, isso aqui Rão 
respeito, aí é que não há coerência. No entanto, V. Ex• 
sabe que estamos aqui reuilidos através de uma emenda 
constitucional. Essa mesma que criou o Colégio Eleito~ 
ral, foi a mesma que decretou as eleições de 1982, com as 
modificações no sistemã da proporcionalidade e todos 
nós acatamos e estamos admitindo como legal. Pelo me
nos, e mesmo que façamos as nossas restrições quanto à 
legitimidade, temos que nos curvar à legalidade e, como 
nos "curvamos, também, penso que não hã cOmo, embora 
com todas as restrições, não nos curvarmos à tal legali
dade do Colégio Eleitoral. 

Daí por que não vejo nada de mais que um grupo, 
dentro do PMDB, admita, admita mediante decisão da 
Convenção, que é o órgão soberano, comparecer ao Co
légio Eleitoral. Só discordo de V. Ex~ quando, aprioristi
carnente, toma uma decisão íSolada. 

O Sr r Fábio Lucena- Mas, permita-me, eu explico. 
Maes eleitores, 60% do Estado do Amazonas, me per
guntam: como é que estã a questão sucessóffa? Minhas 
bases eleitorais me cobram posições a respeito da ques
tão sucessória e eu não sei responder, porque ouço dizer 
que estão negociando. Mas, negociando em meu nome, o 
meu mandato? Não, nobre Senador! Negociando com 
qUem; -em que tefmos? Eu conheço a agenda da nego
ciaçãol V. Ex• conhece? 
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O SR. HELIO GUEIROS - Não. 

O Sr~ Fábio Lucena- Não! Então que tipo de riegO-
ciação? - ~ -

O SR. Hll!O GUEIROS - Responda V. Ex• 

O Sr,: Fábio Lucena- Pode ser barganha. Então, IsSo 
nós não podemos aceitar. Agora, nobre Senador Hélio 
Gueiros, vou fazer uffia pergunta a V. Ex• V: Ex• é- uln 
homem em quem sempre me inspiro, e isso nãO é flovída
de. 

O SR. HtLIO GUEIROS -A recíproca, V. Ex• sa
be, é sincera. 

O Srr- FibiO Lucena- Atê por fnjunções "fronteiriças, 
por tem~eranças Iindeiras entre o Parã e o Amazonas, 
sempre me inspiro em -v.-Ex•, de"Sàe os meus tempos de 
irrequieto estudante Secundário. Faço ã V. Ex• apenas 
uma pergunta, nobre Senador Hélio Gueii'os ..:::... -esta- di
zendo aqui o nobre Senador Marcondes Gadelha que 
não sabia que V. Ex• era tão novo asSim-;-digo que V. Ex• 
é um pouco menos novo do que S. Ex•, o Senador pela 
Paraíba- o PMDB tem minoria no COlégio Eleitoral, o 
PMDB apresenta um candidato ao Colégio Eleitoral, o 
PMDB tem condições de eleger o Presidente da Repdbli
ca? 

O SR. H2UO GUEIROS- V. Ex• quer ouvir a mi
nha resposta? 

O Sr~ Fábio Lucena- Sim. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Nobre Senador Fãbio 
Lucena, por esse processo, Dom Pedro 1 não devia ter 
proclamado a Independência do Brasil, porque ele não 
era brasileiro, mas português. Então, verifica V. Ex• que, 
em determinadas circunstâncias, na política, as coisas 
não são assim: branco, branco; preto, preto; água, água. 

O Sr,. Fábio Lucena- Permita-me só completar, por
que na sua resposta hã uma pequena retificação, 
permita-me fazb-la. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Vou só dizer a V. Ex• 
que isso me veio à cabeça porque ... 

O ~· Fábio Lucena - Na sua resposta hâ uma retifi
caçãa simples que eu faço cm trinta segundos. Dom Pe
dro, ou proclamava a Independência ou era apeado do 
cavalo, Ex• Ele não tinha saída. ~ também a história do 
Marechal De:odoro que, ou proclamava a República ou 
seria proclamada outra coisa para ele, no mínimo um de
gredo. São situações ... 

O SR. HÚIO GUEIROS- O Brasil ficou ou não fi
cou independente? 

O Sr~ Fábio Lucena - Em termos, ficou, sim. 

O SR. HlllO GUEIROS - Valendo-se de quê? De 
uma traição de Dom Pedro I, e por isso somos um País 
independente. 

O Srr Fábio Lucena - Não, aí V. Ex• eStá avarlÇan
do ... 

O SR. HtLIO GUEIROS-= _Nos termos de Portugal, 
ele foi um traidor; nos termos brasileiros, ele foi um he
rói... 

O Str Fábio Lucena - V. Ex' está avançando ... 

O SR: HtLIO GUEIROS - Digo isso, nobre Se~a
dor Fábio Lucena, por que eu f1,1i pegar um Lello Uni
versal- que há um Lello Universal editado no Brasil e 
um editado em Portugal - e quando fui, por acaso, ver 
Dom Pedro I, que cOrresponde a Dom Pedro IV, lá em 
Portugal, está escrito "traidor da pátria". Então, quero 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dizer a V. EX• que, em determinadas circunstâncias, não 
ê pe~ fato de, _eventualmente, o PMDB, matematica
~~~~ ter minoria; que a gente nã~ comparece em Cam
po no dia de jogo. Desse jeitO, O Olaria, o Bonsucesso, o 
América e O Madureira nunca compareceriam ao cam
po, mas não ii:lferessa, Vão mesmo para perder, por qUe 
pode dar zebra. 

O Srr Fábio Lucena - Onde está a coerência, sena
dor? 

O SR. H:tl.JO GUEIROS - E nesse Colégio Eleito
ral, nobre Senador Fábio Lucena, a coisa mais fácil é dar 
uma zebra. Então, como que nós não iremos a campo 
para tentar fazer acontecer uma zebra? Claro que nós de
vemos ir. Esta é a miriha Opinião, a11tes que eu me sub
meta, digo a V. Ex' com toda a tranqUilidade ... 

O Sr~ Fábio Lucena - Mas é preciso coerência, Sena
dor. 

O SR. H.€LIO GUEIROS - .-.-.- à convenção do meu 
Partido. Se ele resolver comparecer com candidato pró
prio ou seja lá como for, se for a decisão da maioria, vou 
acatá-la. Eu não vou é achar que, porque se tem que ser 
muito coerente, o coerente demais, nós vamos deixar o 
campo livre para o PDS botar o time em campo, o juiz 
apita, não há jogo, porque não há adversário, e ele dá a 
vitória, por W.O., ao POS. Eu ·acho que iião·. Aí, riós es
taremos facilitando as coisas para o PDS. Não, o PDS 
vai ter- que trabucar, lutar, fazer força; manobrar, cate
quizar, fazer proselitismo, arranjar unidade" do lado dele 
porque, senão, ele vai correr o risco de ser derrotado 
pelo PMDB. Eu acho que nós devemos comparecer com 
nosso time completo. É minha opiniãO particular. Na 
hora do jogo, estamos lá completos. Quem é que sabe o 
que vai acontecer? 

OS~. Fábio Lucena - E a coerência? Onde fica a coe
rência? 

_O SR. Htuo GUEIROS - A coerência, eu já expli
quei a y. Ex• 

O-Sr. Ffblo Lucena --E o Colégio espúrio? 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 
V. Ex• é muitO faccioso. Só dá apartes ao nobre SenadOr 
Fábio Lucena? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Bem, V. Ex•-agora me 
derrubou e eu concedo o aparte a V. Ex• com muito pra
zer. 

O Sr. Octí:vfo Cardoso- Agradeço muito a V. Ex• 
não sei se taticamente deveríamos entrar nessa discussão, 
ou não, ou se ê interessante ficarmos em silêncio, para 
conhecermos até algumas coisas do lado de lá da trin
cheira. Mas, eu quero dizer, ao nobre Senador Hélio 
GueiráS, que V. Ex• está sendo absolutamente coerente. 
N_avegar é preciso, jâ d_isse o Presiden~e Ulysses Guima
rães, numa outra sucessão, e foi candidato pelo Colégio 
Eleitoral. Numa outra oPortunidade o General Euler 
Bentes Monteiro foi candidato. E eu estou com V. Ex• 
em que o PMDB vai concorrer, na próxima sucessão, à 
Presidência da República. Eu só não sei se o D. Pedro de 
V. Ex' vai ser o Dr. Ulysses, mas que vai concorrer, vai. -

O SR,HtLIO GUEIROS- Veja V. Ex• O PMDB, ai 
sim, o PMDB comparecendo e tendo candidato, seria só 
coerente, porque V. Ex• mostrou que uma vez nós com
parecemos ao Colégio Eleitoral com o Dr. Ulysses. O 
que aconteceu'? Fomos derrotados? Fomos! Mas ganha
mos na votação popular, na eleição seguinte. Depois, 
comparecemos a outra eleição índireta, com o General 
Euler Bentes Monteiro, fomos derrotados. Mas. o que 
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aconteceu? Na eleição seguinte ganhamos muito mais ca
deiras na Câmara dos Deputados. 

VerifiCa V. Ex•, assim, nobre' Senador Fâbio Lucena 
aproveitando o exemplo dado pelo nobre Senador Octá
vio Cardoso que o povo ê inteligente. Ninguém subesti
me o povo. E eu ia fazer uma comparação com eles, mas 
n~m o índio, pois V. EK• viu que até seqUestro eles sabem 
fazer, e eles aprendem rápido, 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' não vai chegar ao ponto 
de defender o Colégio Eleitoral, não é? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Quero só dizer que o 
povo é inteligente, ele compreende as coisas. 

O Sr. -F,blo Lucena- V. Extestâ defendendo o COlé
gio Eleitoral? 

Q SR. HtLIO GUEiROS - O povo é inteligente e 
sabe que nós temos que agir de acordo com as circuns
fãncias, aliás, como diz Ortega Y Gasse~~ "Eu sou eu e as 
minhas circunstâncias". O partido é ele e as suas circuns
tâncias. Então, o povo entende que circunstâncias, niri
guém faz o que -quer na vida, nobre Senador Fábio Luce
na, ninguém. Quem faz o que quer, na vida, é um escravo 
da vontade; está errado. Sempre fazemos as coisãs de 
acordo com as conjunturas, com as circunstânciaS; e o 
povo sabe perfeitamente que, se nós do PMDB tivermos 
uma chance de ganhar o pleito de Presidente da Repúbli
ca, mas por escrúpulos exagerados não comparecermos 
lá, e deiKarmos- e não vou citar nome- uma: pior s-o
lução do PDS ganhar, eu acredito que aí é que o povo 
não nos vai perdoar, porque nós tínhamos condições de 
influenciar e não influenciamos. 

Então, nós não temos por que, nobre Senador Fábio 
LuCena, embora eu já tenha dito e repito, que respeito a 
Opinião de quem pensa o contrário, e ãcata'rei a decisão 
da ma_ioria, mas não- temos por que não admitir, tam
bêm, a_nossa presença no Colêgio Eleitoral, se.m que isso 
importe em estarmos achando que o Colêgio· Eleitoi'al é 
uma maravilha, que ele teve a sua origem legítima. Não! 
Coiltinuamos lutando porque aquilo está errado, mas 
como não tem jeito, ·então vamos ao Colégio Eleitoral, e 
se pudermos vencer, venceremos, ou com o Dr. Ulysses 
ou com alguêm parecido com o Dr. Ulysses. 

--Õ Sr~ -Alfredo CaÕtpos - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. litLIO GUEIROS- Ouçá-o apai'te do nobre 
Senador, 

_O Sr • .Alfredo Campos- Nobre Senador Hélio Guei
ros, à guisa de aparte ao seu discurso, que eu escutava do 
meu gabinete, eu gostaria de ler aqui, rapidamente, uma 
nota que eu distribui à imprensa, hoje, cOm rel:iÇã.O ao 
Colêgio Eleitoral, nos seguintes termos. 

"Comparecer ao Colégio Eleitoral para homologar ca
didaturas espúrias ê ser contra a grande maioria do povo 
brasileiro. 

Para-mim, só tem validade o comparecimento ao Co
légio Eleitoral se for possível modificar alguma coisa, e 
derrotar candidaturas que não estão comprometidas 
com as mudanças que o povo brasileiro exige. Para legi
timar candidaturas tipo A ndreazza e Maluf, as oposiçõeS 
não .devem comparecer ao Colégio Eleitoral. O meu 
comparecimento ao Colêgió Eleitoral só se dará. dentro 
de um largo entendimento democrático que venha possi
bilitar a devolução ao povo do direito de participar da 
vida da Nação e que possbilite mudanças profundas no 
Governo, na sua política econômica, social, pondo um 
fim ao desemprego e à miséria. Continuo achando que a 
estrada mais curta, para se possibilitar tudo isto é o ca
minho das .. Diretas jã". Não emprestarei meu voto nem 
minha presença para convalidar e legitimar, no Colégio 
Eleitoral, candidaturas. Só participarei do Colégio se for 
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possível eleger um candidato das Oposições, ou se hou
ver uma candidatura de consenso profundamente com-
prometida com as mudanças necessárias." -
~o aparte que eu gostaria de dar a V. Ex• 

O Sr. OctávJo Cardoso- Permite V. Ex• um outro 
aparte? 

O SR. HtUO GUEIROS- Darei o aparte a V. Ex•, 
apenas peço que aguarde um pouco. 

Nobre Senador Alfredo Campos, claro que eu jã disse 
que respeito, aqui, a opiiiião de cada um dos ilustres 
membros da Oposição, mas acho que V. Ex• estâ sendo 
casuística. 

O Sr.-Ocbfivlo Cardoso- Demais. 

O SR. H~LIO GUEIROS - Quase caprichoso. São 
essas posições que me julgo no direito de discordar. Não 
me interessa quem o PDS vai escolher ou deixar de esco
lher. O problema é do PDS. Agora, se eu acho que posso 
influenciar e decidir: s_obre este pleito de Presidente da 
República, eu não vou facilitar aS coisas para o PDS. 
Mas acho secundário se vaí ser· fulano ou se vai-Ser Sicra~ 
no. Acho que temos que tomar uma posição independen
temente de quem o PDS vai escolher. Então aí sim, se 
nós tomarmos uma posição antecipada ela não será ca
sUíStica. M-as se nós condicionarmos se o PDS escolher 
esse ou aquele, aí sim, nós não compareceremos, acho 
que é uin erro da nossa parte. Nós não temos nada com o 
PDS. Nós vamos escolher a nossa posição, nós Vamos 
decidir, e o PDS que raça lã ã sua escolha. E nós, se deci
dirmos comparecer, nós deveremos fazê-lo, seja quem 
for o candidato do PDS. 

O Sr. Lenolr Vargas- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HltUO GUEIROS - COm muito prazer. 

O Sr. Lenoir Vargas- Agradeço o aparte, Senador,jâ 
que estou esperando há muító tempo. Desejava apenã.S~ 
de certa forma, sintonizar com o espírito pi'1ttiCO- di: V~ 
Ex• b que V. Ex• definiu muito bem o que está em dispu
ta. t a disputa pelo poder, que nós temos e queremos 
continuar tendo, e que V. Ex•s desejam possuir, e é natU
ral que desejem. E para isso é com, "Diretas Já", ê com 
diretas depois de amanhã, é com diretas de 88, com dire
tas de 90, é com indiretas, é coffi o Colégio Eleitoral, é 
sem ColégiO Eleitoral. Os grupos políticos vão, cada um, 
procurar encontrar a maneira mais adequada para che
gar ao poder. Acho que V. Ex• está sendo muito prático, 
e é o que nós estamos verificando. Se nós fôssemos ficar 
como o Senador Fábio Lucena, a rememorar as expres~ 
sões usadas nos comícios do. "Diretas já" tinha acabado 
o Parlamento, porque a imprissão popular~ que não ha~ 
via dúvida nenhuma de que era arrasadora aquela tese 
tão bonita e tão simPâtica.-Na realidade não foi nada 
disso, e isso porque nós não chegamos a votar no Sena~ 
do. V. Ex• vê que jâ na primeira trincheira o negócio se 
complicou. De modo que V. Ex• está sendo muito realis~ 
ta. A luta que há entre os Partidos 6 pelo poder. Ou não é 
pelo poder? 

O SR. H~LIO GUEIROS - Acho que sim. 

O Sr. Lenoir Vargas- Então, evidentemente, esta.mos 
aqui procurando lutar dentro de determinados princi~ 
pios éticos, mas achando que o Colégio Eleitoral é legíti~ 
mo, porque decorre de quem tinha poder para fazê-lo, e 
tanto f6z, como disse V. Ex•, que praticou outros atas 
que estão dentro da Constituição, e que pOssibilita a 
eleição dos governadores dos Partidos adversários do 
PDS, nem por isso deixam de ser governadores legíti~ 
mos~ cstão governando, dirigüido a Nação, fazendo' 
. comícios, promovendo a reunião de multidões, e 
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"forçando a barra" para chegar ao âpice, para Chegar à 
Presidência da República, o que é perfeitamente_ natural 
dentro do jogo p~lítico. Então, isso que V. Ex• disse, na
quela oportunidade em que eu acho que não pude ter o 
prazer de apartear V. Ex•, é o que é certq: é uma luta 
pelo poder. E agora vai-se estabelecer, aí, um jogo de xa
drez, talvez até xadrez chinês, porque está tão complica
do, para uma conciliação, um entendimento. Mas essa 
conciliação_. esse entendimento __ e as jogadas que serão 

- iiraticadã.S, nesse jogo enxadrísiíco, é cada grupo, mais 
p_u_menos·, procurando defender a sua posição, cada gru
po procurando defender os seus interesses político
partidários; e talvez até chegue, se não houver PO!iSibili~ 
dade de um grupo sobrepujar o outro, talvez chegue atéo 
num ponto neutro, em que ambos os grupos admitam 
essa possibiHdade. O que não podemos - e V. Ex• disse 
muito bem -é querer que se pare de lutar. A luta vai 
continuar_ e_ V. Ex•s têm possibilidade, como nós tam
)Jém, de el_eger o Presidente da República no Colégio 
Eleitoral, a menos que surja uma solução salvadora-
como deseja o nobre Senador Alfredo Campos - que 
faça com que as trincheiras se desarmem e caminhemos 
num outro sentido. Era apenas esta a interferência que 

~desejava fa:z:er, e acredito que todos aqueles que estão 
sob o impacto dos comiçios da$. "Diretasjá" e dizem que 
não vão ao Colégio Eleitoral, evidente~ente que vão ter
minar sentando conosco para votar no Colégio Eleitoral, 
porque é do interesse da $Ua luta pelo poder. 

O Sr. Octávio Cardoso--=. Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. H~LIO GUEIROS- Já concederei o aparte a 
V. Ex• 

Nobre Senador Leooir Vargas, registro O seu aparte, 
mas quero discordar apenas no ponto em que V. Ex• dá a 
entender que as oposições enganaram o povo. Sei que V. 
Ex• não disse nesses termos, mas deu a entender que nós, 
nessa campanha das "Di retas jã" , ... 

O Sr. Lenoir Vargas- Se V. Ex• me permite, vou fa~ 
zer até uma retlficação: eü compreecdo, como político, 
que no auge do entusiasmo, os próprios políticos chegam 
a se convencer daqueles instrumentos que criaram e pen
sam que são extra terrenos, quando não o são; são terre
nos, foram feitos aqui mesmo. 

O SR. HltUO GUEIROS- Apenas quero dizer que 
as oposições agiram correta e democraticamente. Só hâ 
~uroa -m-aneira-de se avaliar o comportamento do Con
gresSO Nacionª-j: Colocando em pauta,_ em votação o pro
jeto porque, senão, bastaria os jornais fazérem as Pesqui~ 
sas e nós retír"aríamos o projeto, porque ele não seria 
aprovado. De modo que acho que as Oposições agíram 
rigorosamente certo, democratica_mente. A maneira cor
reTa, democrática de se implantar uma elcíção ... Díretas 
Já" é propor uma emenda à Constituição. Essa emenda 
cor"reu os trâmites proceSsualfsticos aqui do Regimento 
do Congresso Nacional, foi feita a votação, e por uma 
simples ficção constitucional ela perdeu, ou melhor, não 
perdeu, apenas não alcançou o quorum porque, na reali
dade, 295 Deputados de um universo de 479, votaram fa
voravelmente ãs eleições. "Diretas Jáff' apenas 63 estive
ram em plenário para dizer não. Então, ela é uma emen
da que, a rigor, só foi derrotada por um truque constitu
cional regimental. Mas, na realidade, ela foi aprovada 
pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Ape
nas, como existe - que não existia no tempo do Presi
dente Geísel, essa exigência de quorum de dOis terços - a 
emenda foi condenada, mas apenas porque não alcançou 

- o quorum. 
Fiz o reparo -ao seu aparte somente para discordar de 

uma certa insinuação no bom sentido que V. Ex• fez, 
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com relação às oposições que teriam agido não muito 
corretamente nas suas pregações no palanque. 

Concedo ao aparte o nobre Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso- Prometo a V. Ex• qu-e será o 
úlUmo aparte. Não quero ver V. Ex• embaraçado no Es
tado do Pará, tendo que explicar aos seus correligio
nários que disse que o PDS estava de acordo com V. Ex• 
Mas estamos de acordo com V. Ex•, que estâ sendo mui
to prático no exame dessas questões do Colégio Eleito
ral. A propóSito, há uma entrevista muito interessante 
nas pâginas amarelas da Revista Veja, onde o ex~ 

Ministro Golbery--abõrda esse assunto;, .. Querer, podem 
não querer. Todo mundo sabe que eu não desejo o minis~ 
tro Márío Andreazza na Presidência. No entanto, não 
me sito eticamente amparado para tentar mudar as re· 
gras do jogo com o objetívo de satisfazer o meu ponto de 
vista. A isto eu chamo trapaça, principalmente se a pes~ 
soa age ocultando o seu objetivo. Estamos hoje diante de 
dois tipos de manobras. Uma, da oposição, que pretende 
mudar as regras do jogo para conquistar o poder- o 
que, além de legítimo, vem sendo feito de forma sincera. 
Outra manobra, bem menos sincera, é a daqueles que de
sejam mudar as regras do jogo a fim de afastar Maluf e 
Andreazza, apresentando suas fórmulas como aper
feiçoamentos legislativos impessoais. Convenhamos que 
isto não ilude ninguém." Não se deve entrar em mineiri~ 
ce de mineiro, mas o nobre Senador Alfredo Campos 
procurou deixar a sua posição muito clara, de que de
pendendo da :Pessoa; ele está de acordo. Ora, nós não po
demos admitir que· só participando o Governador Tao
credo Neves, o colégio se torne legítimo. Acho que nós 
temos que abrir mais o nosso leque de opções e imaginar 
que outras pessoas possam também disputar legitima
mente no colégio eleitoral. 

O SR. HELIO GUEIROS- Nobre Senador Octávio 
Cardoso, quanto a sua primeira admoestação sobre o 
risco que estou correndo porque eventualmente os meus 
eleitores no Pará vão saber que o PDS estâ concordando 
comigo, quero dizer que ... 

O Sr. Octávio Cardoso - Para nós foi uma alegria. 

O SR. H€UO GUEIROS - ... que esse simples fato 
não compromete ninguém. Basta dizer a V. Ex• que o 
diabo cita a Bíblia, o diabo cita a palavra de Deus, e 
quando houve a tentação de Cristo, o diabo o tentou uti
lizando as expressões de Cristo Para ver se Ele caía nas 
três tentações propostas. Então, isso de haver uma coin
cidência eventual _de posições- sem que eu, de maneira 
nenhuma, queira dizer que V. Ex•s são o diabo, atê por~ 
-que V, Ex• poderia replicar dizendo que o diabo sou eu 
- não basta essa simples coincidência para comprome-
ter quem quer que seja. 

-Quanto a essa entrevista do ilustre General Golb"ery, o 
que me surpreendeu foi o termo usado por ele;_ ''que não 
se sente eticamente". Ora, a fama do ilustre ex-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República êde ser, pelo me
nos, maquiavélico onde não há ética. Então agora, pela 
primeira vez, estou vendo o diabo vestido de ermitão, fa
lando em ética e em trapaça. São esses termos que me pa
recem in_adequados ao comportamento político do qual 
ele não faz segredo porque, inclusive, nobre SenadOr Oc~ 
tâvio Cardoso, sabe perfeitamente V. Ex• que numa pa
lestra na Escola Superior de Guerra, antes da eleição de 
1982, o Ministro Golbery declarou que fez esse esquema 
de novos partidos para apanhar, estraçalhar e retalhar a 
Oposição. t, inclusive uma ética interessante porque ele 
a comunicou. E é por isso que eu sempre reclamei das 
Oposições, porque mesmo quando advertida pelo men
tor político do Governo de que aquele plano era para 
estraçalhá~las, elas caíram como um cordeirinho e real· 
mente se separaram . 
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O Sr. Octivlo Cardoso- A ética estâ na sinceridade. 

O SR. H~LIO GUEJROS - Agora vo_u_ adiantar o 
meu pensamento, que não é comum: por isso ~que, ago
ra, quando vêm essas Oposições que não quiseram Se 
reunir em 1982, falar um unidade e em coesão, eu ponho 
o meu pê atrás. Porque na hora em que havia necessida
de das Oposições realmente se unirem par~ entestar to
das as forças governistas que estavam- unidas, cada um 
arranjou um pretexto para não se unir. E, agora, nós do 
PMDB estamos fazendo toda a festa, como fizemoüóda 
a festa das eleições diretas. 

Quem começou esse negócio de eleição difeta no Bra.: 
sil foi o PMDB, Ià no Paranâ. Em todos _os Estados do 
Brasil, quem deu suporte maior, decisivo e indispensãvel 
foi o PMDB e, no fim, o que nós ganhamos? A vaia! A 
vaia! Para o PMDB sobrou a vaia, porque esses tais opo~ 
sicionistas qtie recusaram o aj)oio deles, em 1982, resol~ 
veram tomar conta do espetâculo que não foi preparã.do 
por eles. Cito o.s fatos, porque não tem problema comi~ 
go. O Sr. Luiz Ignácio da Silva, Lula, foi ao Pará seis Ou 
sete vezes e nunca conseguiu mais do que 300 ou 400 pes
soas para falar. Nunca! Foi agora na garupa do PMDB, 
chegou lã de garupa, e falou para um auditório de 60 mil 
pessoas e, meio descompromissado, usou da linguagem 
mais oposicionista, da linguagem mais iriCisiva e fez figu
ra, e fez figuração e ainda se deu ao luxo de permitir que 
os seus fardados simpatizantes, que não passavam de 
200, vaiasSem a nós do PMDB. 

Então, verifica V. Ex• que essas restrições a essa gene
rosidade exagerada do PMDB eu faço, inclusive, agora, 
nobre Senador, já que estou avançando um pouco o ter
reno, os eminentes membros do grupo pró-diretas do 
PDS, fizeram a sua emenda e quem teve que assinar na 
frente fomos nós do PMDB. 

O Sr. Itamar Fraoto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. fttUO GUEIROS - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- Vou mais além, nobre Sena
dor, hoje eles são mais importantes qui os partidos polí
ticos. Sa])e Por quê? E eu protestei isso na- reunião da 
executiva, porque a emenda começa assim~. ··o- grupo 
p[ó-diretas e os partidos de Oposição ... " Hoje vale ape
nas, realmente, juntar 40 ou 50 indivíduos, torna-se mais 
importante. 

O SR. Hf.UO GUEIROS - Se destacar! 

OSr.ItamarFranco- Mas o PMos-está concordan
do, Senador! Esta é que é a verdade! A verdade aí está. O 
PMDB concordou agora com o que não podia ter con
cordado, nem ter permitido, aproveitar a emenda do Go
veverno que aí está e tentar fazer uma nova Consti
tuição, o PMDB deu o seu aval a esta emenda do pró
diretas, através da sua Executiva, sob o nos-so prOtesto, 
mas deu. 

O SR. Hltl.IO GUEIROS - Numa decisão da Exe
cutiva. 

O Sr. Itamar Franco - Estç jogo cêníco do P~DB 
nós ainda vamos assistir. Sei que não é a opinião de V. 
Ex• mas, hã pouco dava eu aparte ao Senador Fábio Lu
cena, que, com a sua vivência, com a sua expei-iência e 
inteligência, verberava contra o Colégio Eleitoral. E por 
que verberava o Senador Fábio Lucena, aqui? Porque lá 
fora falamos, falamos em Belo Horizonte, falamos em 
Juiz de Fora, falamos no Rio de Janeiro, nas cidades de 
Minas, nas cidades do Pará, contra o Colégio Eleitoral e, 
agora, esse Colégio se torna mais legítimo porque nós 
vamos participar dele, ele se torna mais puro porque o 

1 
PMDB está dentro desse Colégio Eleitoral? Evidente
mente não é a tese ..• 
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O_Sr. José Fragelli- Não vai se tornar mais legítimo, 
de maneira nenhuma. (Fora do microfone,) 

O Sr. Itamar Franco- Mas_Q Seiiador .José Fragelli 
entende que pode ... 

O Sr. José Fragelll - Participar, contestando, não é 
legitimar. (Fora do microfone.) 

O Sr. Itamar Franco- Vou respeitar a posição dele, 
ele acha que se pode vencer no Colégio Eleitoral. Aliás, a 
oposição brasileira estã sonhando e!Jl (azer1 no processo 
1I'ldireto, o Presidente da República. ~mais um sonho. E 
quando V. Ex' fala em união, quero dar um exemplo do 
que aconteceu comigo;- Presidente do PMDB mineiro. 
Não é apenas do outro lado, Senador HéliO Gueiros, que 
se encontra difiCuldade em unir as oposições; .não. Eu, 
Presidente do PMDB mirleiro, enfrentei- a Campanha 
mais forte do meu Estado, porque propunha e aceitava a 
incorporação do Partido Popular ao nosso Partido. V. 
Ex' não imagina o que sofri para que se processasSe a in
corporaÇão do PMDB ao PP, dentro das minhas hostes, 
e hoje se entendeu, após o resultado que conduziu o Go
vernador Tancredo Neves e que me reconduziu ao Sena
do, a importância daquela união, naquele momento, his
lórica. E essa importância histórica que V. Ex'lembra da 
união das forças de oposição. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Nobre Senador Itamar 
Franco, lamentavelmente para mim V. Ex• não-esteve 
presente a todo o curso do meu pronunciamento despre
tensioso e, portanto, não pode perceber os meus argu
mentos com relação aos argumentos do nobre Senador 
Fábio Lucena. QuerO dizer a V. Ex-, <tue, absolutanl.ente, 
não tiro o direito nem de V. Ex• nem do nobre Senador 
Fábio Lucena de assim pensar~ Apenas me permití-õ di
reito de olhar do _ou_tr_o lado da ponte e enxergar de uma 
maneira um pouco diferente~Apenas, eu achava, e volto 
a repetir, que devemos nos curvar à decisão da con
venção do meu Partido, só isso. 

Agora, não podemos, nobre Senador Itamar Franco 
- perdoe-me V. Ex• - é cada um chegar aqui se pro
nunciar e adotar uma posição radical para a qual não hã 
saída honrosa. 

O Sr. Itamar FranaJ- Não-, Ex• Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS_- Porque, daqui a pouco, 
os nobres e eminentes Senadores do PDS vão catar aqui 
nos arquivos e nos Diário do Congresso Nacional e se V. 
Exf., mais tarde, se convencer dessa ou daquela posição, 
eles vão cobrar a V, Ex•, por um pronunciamento radical 
que V. Ex• fez sem analizar todo o leque de alternativas 
que se pode ter numa emergência. 

O Sr. ItaÕtar Franco- Pennit~ V. Ex• um ~parte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Concedo o aoarte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Hélio Gu-eiros, 
veja V. Ex' que des~e de dezembro do ano passado que 
"Stou insistindo, eXatamente na que quer V. Ex•, que a 
di~eção partidária, através do seu órgão próprio, que é a 
convenção nacional, venha dar diretriz ao PMDB. E V. 
Ex• tem razão. Quem é que hoje pode falar em nome do 
PMDB, a não ser a sua convenção, o _seu diretório, na
cional? Não é nenhum governador, não é ninguém. E 
essa diretriz não tem sido dada. Então, enquanto essa di
retriz não é dada ao nosso Partido, nós, como Senadores 
temos o_dever e o direito de polemizar até, de termos ou
tro Caminho, outra diretriz. Porque a verdade, Senador 
Hélio Gueiros, ê que o Presidente do Partido não quer 
convocar a convenção, por esse ou por aquele motivo. -
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Uma convenção que, inclusive, em relação ao Colégio 
Eleitoral- V. Ex• hã de se recordar- foi proposta em 
dezembro uma convenção extraordinâria;-ejã deveria ter 
sido convocada. Está se protelando, mas proletando com 
que interesse, com que jogo? Então é muito estranho, 
quando V. Ex• ouve falar ••é preciso dar reforço, é preci
so dar as prerrogativas ao Congr_esso Nacional. é preciso 
dar posição de relevo ao Congresso Nacional" e de re
pente se pergunta; ... mas quem é que vai falar em nome 
do Congresso Nacional?" Ora, existem os nossos líderes 
aqui, o Líder do Partido do Governo, os Líderes dos 
Partidos de Oposição, na Câmara e no Senado. Por que 
o fulano é que tem que s_er o negociador? E eu disse há 
pouco·;_ ••negociador, às vezes, em cones de sombra, por
que eles não sobem nem à luz das velas não"lEles vão 
nos cones de sombra negociar os nossos votos, por isso é 
que, como fundadores do Partido, não podemos aceitar. 
Estou de acordo com V. Ex•, convoque o PMDB o seu 
órgão máximo, a sua convenção, e vamos estabelecer di
retrizes, de uma v.,ez por todas, com relação a qual o 
comportamento que deva ter, politicamente, o nosso 
Partido. 

O SR. H~LIO GUEIROS - Estou de pleno acordo 
com V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco. 

Quero dizer que a Executiva ou o Diretório do Partido 
tem que ter sensibilidade, para saber, também, a opinião 
das suas bancadas, porque é um mito isso de dizer que 
quem manda é a Executiva.· A Executiva rilanda atê 
quando estiver afinada com a maioria do Partido. Ela 
não é onisciente, onipotente e superpartidária como pre
tende ser; ela tem que ter a sensibilidade para compreen~ 
der o que ê que a maioria das bancadas, no Senado e na 
Câmara dos Deputados, estâ pensando, para tomar po
sição_ com relação a esse problema. 

Estou de acordo com V. Ex' Realmente, fico emba
raçado em saber quem está negociando. Eu não sei quem 
estâ negociando. 

E o mais interessante que acho é que não vejo aqui, se 
é que nós é que vamos votar essa emenda constitucional, 
ambiente nenhum de transação e de negociação. Mas o 
que leio nos jornais, é -toda mundo falando em nego~ 
ciação e transação, quer dizer, eu estou num mundo, e 
eles estão noutro. Porque aqui no Congresso Nacional, 
até agoi:a, não hâ ambiente nenhum para acordo, tanto 
do lado do PMDB, como do lado do PDS. No entanto, a 
opinião pública está sendo, aí sim, iludida com decla
rações das mesmas pessoas, todo dia. Mas ninguém sabe 
de quem elas são intérpretes elas vão para o j_otnal e, di
zem: ••estão caminhando as n~goçiações, as transações". 
Mas, na verdade não estão caminhando coisa nenhuma. 
Nós estamos na estaca zero. Esta Comissão Mista vai ter 
terríveis dificuldad~s para conciliar lã dentro, exatamen
te por coisas paralelas que estão surgindo. A Comissão 
existe aqui, e estão negociando aqui, acolá é fora de 
Brasília, é dentro de Brasília, quer dizer, urria confusão 
terrível. Mas a verdade é que se é o Congresso Nacion~i, 
que vai votar, aqui no Congresso Nacional e não tem ha
vido ambiente nenhum para qualquer transação ou acor
do. 

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

O SR. H~LIO GUEffiOS - Com muito prazer. 

O Sr. José Uns - Senador Hélio Gueiros, quero pa
ràbenizar V Ex• pelo discurso que está proferindo, evi
dentemente sem concordar c_om tudo, mas acho que V. 
Ex• com esta catarse que faz, quanto à psicologia e à so
ciologia do Partido de V. Ex', e atê dos outros, V. Ex• faz 
um grande bem ao Congresso. Eu acho, realmente, que o 
debate deve se desenvolver aqui dentro, porque nós ele
gemos as cúpulas do nosso Partido, evidentem~nte, para 
seguha orientação que o Partido deve esc_olher, de modo 
que V. Ex' dâ um exemplo de que não deve haver ini-
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bições, quando se trata de discutir assuntos políticos 
dentro desta Casa. Por isso mesmo, eu quero dizer a V. 
Ex•, que go-stei de ouvir a confir:nlãção de V. Ex•, áe que 
o PMDB, que o grande partido da oposição hoje, evi
dentemente se deixou levar, ou serviu a certos objetivos 
dos radicais aos quais~ cerlãmente, não estava querendo 
servir. E os exemplos foram aqueles que V. Ex• deu; das 
vaias a vái"ios Líderes de renome, dentro do partido de 
V. Ex', no País, e que evidentemente, não foram condu
zidas nem pelo povo, e nem pelo Partido de· v. Ex• Para
bêns pelo discurso que V. Ex• .está fazendo, sobretudo, 
não é concordando com as idéias de V. Ex•, mas porque 
V. Ex• traz para o Congresso a discussão de ternas, um 
debate aberto, sincero, franco, ainda que fira a suscepti
bilidade de alguns dos seus colegas de partido. O debate 
tem que Ser feitO aqui, Meus parabéns pelo tratamento 
que está dando ao programa. 

O SR. Hll!O CUEIROS - Muito grato a V. Ex•, 
Senador José Lins. Eu fico satisfeito em saber que não 
são somente eu e o Senador Fábio LUcena, que ignora
mos quem estâ negociando. V. Ex• também declarou que 
não sab_e quem é que estã negociarido. E, no- entitnto, V. 
Ex' verifica que, todos os dias nos jornais, sai uma notf
cia dessas negociações, --à nOssa inteira revelia. Pdo que 
percebo, agorp., também, do lado do PDS, se há alguém 
negociando, não é com o conhecimento, ou com a autor~ 
ga, ou a procuração dos ilustres membros do PDS. 

Sr. Presidente, ao cabo de tudo, eu queria apenas fri
sar a nossa posição, de que o PMDB, apesar dessas even~ 
tuais divergências, absolutamente naturais, deverá mar
char unido_ para as próximas lutas cívicis no -Brasil. 
Acredito que uma outra declaração mais definitiva-era
dical, de alguns dos nossos companheiros, não Sigilífica 
~ma rebeldia com relação à decisão Soberanamente to~ 
mada pela oposição. Até_ por que' eu não tenho tanto 
medo de radical: o mundo precisa do radicalismo de al
guns, porque se não fossem os ridiCã:ii:, muito pouca coi
sa se caminharia no mundo: Cristo foi um radical, mas 
um radical mesmo. Um radical em todos os sentidos. I! 
·necessário que se seja um põuco radical, nO mUndo de 
hoje, para se conseguir alguma coisa. Agora, nã·o se pode 
chegar ao exagero, a uma exacerbação tal, que redunde 
em conflito, em conflitos insuperáveis e incontornáveis. 
Não faz mal que haja iiffi&ritpozinho de pressão, mas ele 
sabendo da posição dele, cjue nãO é tanto mãJOria, mas é 
uma espécie de fermento ou de sal para melfiorar a mas
sa, para que ela fique mais gostosa e mais sàbõrosa. 

Sr .. Presidente e Srs. Senadores, quero que me descul
pém por esta conversa, como se diz nos Estados Unidos, 
ao pê da lareira, descompromissada, sem maiores preo
cupações, senão a de mostrar que ê conversando -que a 
g"ente se entende, tanto dentro do meu Partido, como 
com relação ao meu Partido e ao PDS. (Muho bem!) 

O' SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamai' Franco. 

OSR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. -Sem ·revísão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Para recordar à CaSa -qu-e apreSentei um projeto isen
tado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o 
ICM, as operações de comercialização de leite ln natura 
para consumo público em todo País. 

Na justificativa, Sr. Presidente, entre outras coisas, eu 
disse o seguinte: 

"Vem repercutindo negativamente na imprensa e 
junto às organizações cooperativas que lidam com a 
distribuição de leite in nafura- a tributação que ar ... 
guns Estados, inclusive o meu EStàdo, eStão inipon
do à comercialização de leite, fato que, a rig-or, im
plica em prejuízos- mãciifeSfOS--para produtores e 
consumidores. Cremos desnecessário, pelo óbvio 
mesmo da sitUação, arrolar subsídios demonstrado
res do truísmo de que o leite constitui alimento bási-
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co Uos brasileiros, sobretudo das faixas etárias mais 
baixas." 

Sigo neSsa linha de raciocínio, Sr. Presidente, para di
zer o seguinte: 

"A Constituição Federal atribui à União o poder 
de regular os excessos que se verifiquem riõ estabele
cimento da carga tributária impOsta pelos Estados, 
facultando-lhe o estabelecimento de isenções me
diante Lei Complementar, desde que sejam para 
atender a relevante interesse social ou económico 
nacional. Or~, no caso do consumo do leite in natu
ra, conforme analisamos, constata-se esse relevante 
interes:se social e econômico, a]ustificar a Cdição _de 
Lei Complementar, estabelecendo a isenção do 
ICM, em caráter nacional." 

Sr. Presidente, recebi o apoio de várias entidades e que 
gostaria de mencioná-las. Assim, se manifestaram a fa
vor do projeto: 

-- Entidades ~gropf:cuãrias de todo o Brasil que se mani
fesiaram faVoráveis ao projeto de lei da isen-ção do ICM 
nõ leite.--

- Associação Brasileira das Indústrias de Derivados 
do leite. 

-Sindicato Rural de São Jão Nepomticeno. 
-Cooperativa dos Produtores de Leite da Alta Pau-

lista. 
-Federação Meridional de Cooperativas Agrope-

cuárias. 
-Sindicato Rural de Juiz de Fora. 
-Associação Brasileira dos Produtores de Leite B. 
-Cooperativa Regional e Agropecuária de Campi-

nas. 
-----.:.cooperativa Agropecuâria de Uberlândia. 

-Cooperativa Regional dos Produtores de Leite do 
Vale do Rio Grande. 

-_......;:Cooperativa Regional do Sul de Minas. 
-Cooperativa -dos Produtores C::e Leite de Macaca. 
Segue, Sr. Presidente, também o Sindicato Rural de 

Presidente Bernardo. 
- Co_operativa Agropecuária de Rezende. 
- Çooperativa de Laticfnios de Três Rios. 

-Cooperativa Agropecuária do Sudeste Mineiro. _ 
-Sindicato da Indúst-ria de Laticínios e Derivados do 

Estado de Minas Gerais. 
-Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita 

do Sapucaí. 
-Cooperativa Agrícola do Alto Rio Gl'ã:nâe.
·~Câmara Municipal de Passos. 
- S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor. 
-Cooperativa de Laticínios Vale do Paranapanema. 
-Sindicato.Rural de Presidente Prudente. 
- Laticínios Vale do Paranapanema. 
-Ribeiro Fonseca S.A. Laticínios. 
-Cooperativa AgropecUária de Carmo do Rio ·Claro. 
-Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete. 
·-Cooperativa de Laticínios de São Carlos. 
~ CÇtoperatíva d~ Lati_cínios Linense. 
-=.__Cooperativa Ãgropecuâria de Bo~ Esperança. 
-Sindicato Rural de Presidente Bernardes. 
-Cooperativa AgropecUária de Rezende. 
·-Cooperativa de Laticínios de Três Rios. 
-Cooperativa Ag_ropecuária de T!Jpi Paulista. 
.......;.;_Cooperativa Agropecuáriã de Barra Mansa. 
-Cooperativa de Laticinios de Guaratinguetá. 
- Cooperativa Produtos de Leite de São José -dos 

Campos. 
-Cooperativa de Laticínios de Avaré. 
- Laticínios União, de São Paulo~ 
- Produtores de Leite de Cachoeira Paulista. 
- Sociedade Rural Brasileira. 
Fora, Sr. Presidente, as consumidores deste Brasil to

do, que se têm manifestado a favor do projeto, razão 
pela qual estOu carecendo que o Senado da República 
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possa dar a isenção do ICM, ao leite ln natura uma tra~ 
mitação mais veloz para que, dentro em breve, o Pie~ 
nário do Senado possa aprovar essa isenção de carâter 
social e importante para o nosso País. 

Era o quê eu tinha a- db:er, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36 DE 1984 
COMPLEMENTAR 

Isenta do Imposto sobre Clrculaçio de Mercadorias -
ICM, a comercialização de leite in natura. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. _ J9 Ficam isentas do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias - !CM, as operações de comerciali
zação de leite in naturk para consumo público em todo o 
País. 

ArL 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de_ sua _publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justfflcaçio 

Vem repercutindo negativamente na imprensa e junto 
às orgariíz<ições cooperativas que lidam com a distri~ 

buição de leite ln natura a tributação que alguns Estados 
!!Stão impondo à comercialização de leite, fato, que, a ri
gor, implica em prejuízos manifestos para prodUtores e 
consumidores. Cremos desnecessário1 pelo óbvio mesmo 
da situação, arrolar· subsídios demonstradores do truis
mo de que o leite constitui alimento básico dos brasilei
ros, sobretudo das faixas etárias mais baixas. Desta sor
te,_ é estranho que se estabeleça tributação sobre a pro
dução e comercialização do leite ln natura destinado ao 
consumo público, quando se sabe que essa tributação se
ria inteiram~nte destituída de qualquer finalidade social, 
pois, sem elevar sintomatiCamente a renda tributária, só 
serviria para mais agravar a penúria das classes menos 
favorecidas de nossa sociedade. 

A Constituição Federal atribui à União, o poder de re
gular os excessos que se verifiquem no estabelecimento 
dl!_ carga tribu.t_áriª imposta pelos Estados, facultando
lhe o estabelecimento de isençõeS mediante Lei Comple
mentar, desde que sejam para atender a relevante interes
se social ou económico nacional. Ora, no caso do consu
J'!lO do leite in naturat conforme analisamos, constata-se 
esse relevante interesse social e económico, a justificar- a 
edição de Lei Complementar, estabelecendo a isenção do 
ICM, em carãter nacional. 

Sala das Sessões. - Itamaq Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia _o _ _seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senado

-res: 
O ex-Presidente do Banco do Brasil, ex-Ministro da 

Indústria (: do Comércio e atual Presidente do Banco 
- Econômico Ângelo Calmon de Sá, foi recebido pelo Pre
sideflte João Baptista Figueiredo e posteriormente esteve 
com o Ministro Camilo Penna, da Indústria e do Comér
cio. 

Recém-indicado Presidente do Conselho Empresarial 
Brasil-Estados Unidos, pelo lado brasileiro, Ângelo Cal
mon de Sá manifCstou, em suas declarações à imprensa, 
as-conclusões a que chegou, em sua criteriosa, sensata e 
realista análise da atual conjuntura económica, caracte
riZada pelas crises· decorrentes do excessivo endivida
mento __ externo dos países periféricos, perigosamente 
agravados diante da voracidade dos banqueiros respon
sáveis pelos injustificáveis e sistemáticos aumentos das 
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taxas de juros internacionais que já atingíram níveis into~ 
lerá veis: - 12,5%, ou seja, gastos adiéio"nãls de ·u.ss i bi
lhão de dólares, no caso brasileiro. 

A capitalização de uma parcela dos juros da dividã ex
terna brasileira poderia ser instrumento de alívio, mas 
não a solução desse problema que o País enfrenta, con
forme asseverou Ângelo Cahnon de Sá. 

.. 0 mais- importante'', eSclareceu esse eminente 
administrador, economista e homem público, .. seria 
que as taxas de juros não continuassem em ele
vação, e até mesmo fossem reduzidas. Temos que 
lutar para isso - acrescentou - e, também, por 
prazos maiores, carência, "Spreads" pequenos e, in
clusive, pela capitalização de uma parcela dos ju
ras". 

Ângelo Calmon de Sá creditou a indicaÇão para a pre
sidência da Secção brasileira do Conselho Empresarial 
Brasil-Estados Unidos, em substituição ~o empresário 
Laerte Setúbal, a seus conhecimentos e alD.pla experiên
cia no âmbito do comércio internacional, bem como à 
sua atuação no setor financeiro, qUe fh"e pCfmíte~ uma vi
são mais ampla da inter-relação entre as duas áreaS. Isso 
o credenciaria a defender uma diminuição do protecio
nismo americano em relação aos produtos brasileiros. 

O desempenho de Ângelo Calmou de Sá na presidên
cia do mencionado COnselho Empresarial Brasil-Estados 
Unidos, contribuirá, certamente, para reforçar a luta 
contra as normas protecionistas, ao mesmo tempo em 
que, graçaS à sua comprovada capacidade empresarial, 
excepcional talento, credibilidade e invulgar prestígio no 
campo das relações comerciãis bi'asileiro-norte
americanas, poderá ampliar a colocação de um volu~e 
maior dos nossos produtos manufatura"dos no mercado 
externo. 

Congratulo-me pó r conseguinte, corri o-CmpieSariado 
brasileiro, e felicito O ilustre Presidente do Banco EcOnô
mico, desejando-lhe uma fecunda gestão no aludido 
Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. -PreSidente, Srs. Sena
dores: 

Comemorar datas cívicas importantes é rito ilidispen
sável para favorecer o encontro do homem com o passa
do e consolidar, de maneira sensivel, os vínculos de na
cionalidade, imprescindíveis à idéia de Estado. 

Assim, também o dia 13 de maio, anualrp.ente re
lembrado, possibilita pensamentos e lições. 

Celebrar a abolição dos escravos, em nosso meio, 
conscientiza-nos de que-O nosso corpo sõCiil surgiu para 
a independência política-distinguindo entre seres huma
nos e explorando o trabalho escravo, numa coletividade 
pouco pluralista e extremamente: desigual. 

A cada ano, compreendemos melhor que só construi
remos a democracia de nossos sonhos aperfeiçoando a 
obra de nossos antecessores, impedindo formas moder
nas de servidão e tornando o homem brasileiro cada vez 
mais livre-, independentemente de sua cor ou fortuna, de 
sua origem ou crença religiosa. 

Abolir desigualdades e preconceitos é me.ta do moder
no Estado de direito, ~e dã. a todos o~ seres humanos 
não só garantia de vida, como igualdade- de oportunida
des com os seus semelhantes. 

Eis por que é sempre lamentável constatar que o ele
mento africano, tão importante e fundamental na for
mação da etnia brasileira, penetrou nossas fronteiras 
como mercadoria iiilportada e maltraiada, num tráficO 
lucrativo, mas indigno. 

Ao africano rudemente espoliado coube a nobre tarefa 
de construir, no Novo Mundo, os elementos básicos da 
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riqueza, que o faria prosperar, através da -pecuária, dO 
cultivo das terras, da exproração das" minã.s e do trabalho 
manual, criador de objetos domésticos ou de anônimas 
obras de arte. 

Ao homem branco, em "ócio indigno", era possível vi
ver sem esforço, usufruindo, nos meios urbanOs, da in.
termediação dos "negros de ganho", que obtinham os 
recursoS essenciais à vida diária. 

F~mílias ricas ou pobres exploraram o trabalho servil 
para que pudessem viver, segundo os costumes da época, 
isto ê, sem necessidade de trabalhar. 

E dividiram com o escravo os ganhos de atividades 
várias, que exauriam a sua força- flsica e davam-lhe uma 
mêdia de vida profissional não superior a dez anos. 

Aos impossibilitados de exercer tarefa mais árdua era 
incentivada a meitdicância nas cidades e a divisão dos re
sultados pecuniários com o patrão. 

As negras ganhadeiras_ incumbia o comércio nas ruas, 
a fiação, a tecelagem, a costura e, não raras vezes, tam~ 
b~m a prostituição com parceria nos lucros. Houve as~ 
sim, até mesmq_ entre os servos, a diferença de sorte e de 
tratarqento, numa espécie de hierarquia escrãvócrata. 

Pode-se dizer que eXistiu o escravo de tfãÇão e o de os
tentação; o que trabalhava nas ruas e o de uso domésti
co; o que recebia crueldade e maus tratos, be~ como o 
que participava da doçura da casa grande e do carinho 
das .famílias. 

Entre estes, vale recordar, vez que a 13 de maio tam
bém se celebrou o dia das mães, a figura da mãe-preta, 
em sua singular importância. 

Façamo-lo através de Jacob Gorender, em seu livro 
recente, intitulado ·•o Escravismo Colonial", p. 463: 

.. Tomemos o caso das amas-de-leite, que às vezes 
assumiam a figura d3.- mãe-preta prestigiada nas ca
sas senhoriais. Muitas mães-pretas tiveram, como 
escre-veu Gilberto Freyre, carinho maternal pelos fi
lhos das senhoras brancas que amamentaram e aju
daram a criar, dispensando desse esforço as débeis e 
prolíficas iaiás. 

Coritlido, se invertermos o enfoque, poderíamos 
lembrar a crueldade do senhor que obrigava a escra
va a abandonar o próprio filho na ''roda dos CJCpos
tos" a fim de aproveitá~la como ama-d~leite do fi
lho dele, senhor, ou alugâ-la para lhe render SOO ou 
600.1000 aperias num ano, à altura de 1871. E tam
bém lembraríamos o comércio de amas-de-leite, tão 
normalmente aceito pela sociedade que se expunha 
às escâncaras nos anúncios de jornal. Depois de ex
-tinto o tráfico africano, os mercadores de escravos 
traziani amas-de-leite do Norte para venda ou alu
guel no Sul. 

Conforme calculou a Gazeta da Tarde, de 5 de ja
neiro de 1881 - citada por Conrad - uma· a·ma-de
leite comprada no Norte por_400 a 600SOOO rende
ria, no aluguel, 900.1000 em 18 meses e, a seguir, po
deria ser vendida por 1:500$000. 

A ordem escravocrata comercializava o sexo das 
escravas e tambêm o seu leite materno." 

Srs. Senadores, 
Apesar de tudo isso, o que dignifica a figura da mãe

preta é a sua resignação com amor. 
O eventual abandono dos próprios filhos não a tornou 

- amarga para com a prole da senhora. 
E ela deu não só o seu leite, mas também o seu carinho 

e a sua bondade. 
E qontou histórias, e cantou lendas, e povoou de so

nhos tantas mentes infantis. 
ASsim, se p_or vezes foi humilhada, também recebeu, 

ternura, gratidão e paga moraL 
Sua figura marCou um tempo, que os mais velhos re

co-rdam com saudade e os jovens lamentam não ter pre
senciado. 
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Sua fembrança caminhou com muitas, inspiroU artis
ta": êflriqueceu nosso folclore. 

Contudo, talvez falte no Brasil, um monumento que 
eternize a nossa admiração por ela. 

E então, fazemos, desta tribuna, o nosso apelo ao Mi
nistério_ da Educação e Cultura para que nos pOssibilite 
realizar este desejo que, certamente, para muitos de nós é 
sentido como uni dever clvico, se não uma homenagem 
individual . 

E o monumento à mãe-preta não carece de grandio"Si
dade alguma. Teria de ser simples, singelo e compatível 
~om a humildade daquelas que tiveram por filhos, no seu 
coração, a milhares de brasileiros. 

Mas deveria inspirar a quem o admirasse a seÍtsação 
de estar diante do ser cantado por Manuel Bandeira, isto 
é, de uma "Irene preta, 'boa e sempre de bom humor", a 
quem São Pedro permite a entrada no céu sem qualquer 
pedido de licença. (Muito bem!) 

(j" SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a sessão ordinária de amanhã, a -seguínte 

ORDEM DO DIA 

Votação, trn .turno único, do P-'Ojero de-Lei da Câma.;. 
ra n9 67, de i978'{n' 3.464/77, na Casa de Origem}, que 
dispõe sobre o Concurso de Livre-Docente e os títulOs de 
Doutor e Livre-Docente, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 709·e 710, de 
198 j, das Corilissões: 

-de educaçio e Cultura; e 
....;.. de Serviço Público Civil. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra_n9 76, de _1978 (o'_ 3.594/77, na Casa de Origem), que 
intróduz alteração na Lei n"' 6.251, de 8 de outubro de 
1975, que "institui normas gerais sobre desportos", ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.l28 e l.!29, 
de 1981, das Comissões: 

- de Educaçi.o e Cultura, e 
- de Flnanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 69, de 1979 (nl' 4.905/78, na Casa de origem}, que 
altera a redação- do caput do art. Jl' da Lei n" 6.463, de 9 
de novembro de 1977, que torna obrigatória a decla
ração do preço total nas vendas a prestação, e dá outras 
providênci~s. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 271, de 1981, da 
Comissão 

- de Economia. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n9 76, de 1979, (n' 1.322/79, na Casa de origem), que 
disciplina o parcelamento da Taxa Rodoviária Única
alterando a redação do § 39 do art. 21' do Decreto-lei nl' 
999, de21 de outubro de 1969 e acrescentando ao mesmo 
art. os §§ 41' e 51', e dã outras providências, tendo · 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.lll e l.l12, 
de 1981, das Co-rU1Ssões: 

- de Transportes, Comunicações e ObriiS Públicas; e 
- d~ Finanças. 

5 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n9s 331 e 349, de 1979) 
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Votação, em turno único, do Projeto de L_ei da C.ima
ra n"' 82, de 1979 (n~' 2.255/76, na Casa de Origem), que 
altera a redação do inciso I e do§ 39 do art. 11 da Lei n9 

3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Previdência Soçial, tendo 

PARECERES, sob n9S 1.364 a 1.367, de 198r, das Co
missões: 

-de Legislaçio Social, 19 pronunciamento: favorável; 
2<~ pronunchtmento: ratificando o Parecer anterior; 

-de Constituição e Ju.diça, declarando que a matêria 
foge a sua competência regimental; 

- d~ Finanças, favorável. 

6 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câ
mara n9 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado n'i' 
349, de 1979) -

Votação, em primeiro turno, do Piojeto de Lei do Se
nado n9 331, de 1979; de-autoria do Seriãdor NetSon Car~ 
neiro~ -que inclui o marido como dependente da segura
da, tendo 

PARECERES, sob n'S 1.363, 1.365, 1366 e 1.367, de 
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PARBCER; sob n!26, de 1982, da Comissão 
de Constituição e Justiça, favorável, cOm--votO vencido 

do Senador Nelson Carneiro. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra--n9 67, Cle 19_83 (n9 939/79, na Casa de ori&em), que dis
põe sobre a responsabilidade dos ocupantes de .cargos de 
direção de órgãos da Administração Pública Federal, di
reta ou indireta, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.000 e !.001, de 1983, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, favorável; e 
- de Serviço Público Cbll, contrário. 

1981, das Comissões: ---

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câma
ra-n9 76, de 1983 (n9 1.690/79, na CaSa de origem), que 
inclui na lista de serviços a que alude o art. 89 do 
Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, os presta
dos pelos profisS.ion3is autónomos di Relações Públicas, 
tendo 

-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 946e947, de 
1983, das Comissões: -de CoD5tituiçio e Justiça- ]9 pronunciamento: pela 

constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento: 
ratificaildo o- PareCer anterior; 

- de Leglslaçio Social, pela prejudicialidade; e 
- d~ Finanças, pela prejudieialidade. 

7 

(Tramitando em conjunto -caril o Proj~to de Lefda Câ
mara n9 82, de 1979, e como Projeto de Lei do Senado Q9 
331, de 1979) 

Votação, em primeiro turno, do ProJeto de Lei d(;) se.:
nado n9 349, de 1979, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que dá direitO ao niaffáO de segurada à assistência 
médica, tendo 

PARECERES, sob n•s L365 a 1.367, de I9tl, das Co-
missões: -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; -

- de Legislaçio Social, pela prejudicialidade; 
- d~ Finanças, pela prejudicialidade. 

8 

Votação, em turno único-, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 75, de 1980 (n9 709/79, na CaSa de origem), que ins
titui o .. Dia Nacional das Relações Públicas", tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.188, de 1981, da 
Comissão - --

- de Constituição e Justiça. 

9 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 73, de 1981 (n9 678/79, na Casa de origem), que dis
põe sobre a exigência de certificado de conclusão de cur
so de especialização em medicina aplicada à educação 
física para o exercfcio das funções de mêdico assisterite 
de educação físiCa. e desportos, nos estabelecimentos que 
especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 329 a_332, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, favorável, com Emenda 
que apresenta, de n9 1-CCJ; e 

- de Educação e Cultura, de Saúde e de Legislação So
cial, pelo arquivamento. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câma
ra n9 82, de 1981 (n9 2.768/80, na Casa de origem), que 
altera o art. 280 da Lei nt _ _5.869, de 11 de janeiro de 1973 

Código de Processo Civil, tendo 

-de Legislação Social; e 
- de Flnanaças. • 

13 

Votação, em turno único, (apreciaçãO preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9 
1.511 (75, na Casa de origem), que acreSCenta p3.rágni.fo 
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
di~põe sobre a Le~ Orgânica da Previdência _SOcial, -~lte
radã pefa Lei nq-'5.890, de 8. deJti-nhó.de -t!h3, téiido 
-P~_REÇERES, __ ~o~ ii9s_ 692 e 93t de t982, das Comis~ 

sões; 
~ de LeglslaçioSoclal, favorãvel nos termos de Subs-

titUtivo que ap~esentil; e--· -
- de CoÕ!!:itulçio e Justiça, pela injuridicidade--00 

ProjetO e dO SUbstitutivo qa-ComisSão 4e LegiSlaÇãO sõ
cial, com voto v_encido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Es-tá en
cerrada a sessão. 

( Levarila-se a seSsão às 17 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRON_UNCIADO Pl'l-0 SR. 
HENRIQUE SANT/UO NA SESSÃO DI' 1/-05-
111 e QrJE. -ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, Sl'RIA PUBLICADO POSTERIORMI'N
TE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO:-
Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Para comunicar à Casa os termos do voto do Sr. Mi
nistro Dj.acy~Falcão, que reputo imjmàanie. Todos nós 
sabemos que as medidas de emergência, a que foram 
submetidos o Distrito Federal e dez municípios de 
Goíãs, deixaram algumas seqUelas. Delas principalmen
te, no entanto, há de restar o aprendizado de que não po
dCÍão repetir-se, de forma algurita. É que o povo não 
mais aceita ser vilipendiado. Mas que tudo, dois fatos 
deixaram marcas: a prisão de Parlamentares e o impedi
mento da livre passagem, o direito de ir e vir nas barrei
ras policiais, que circundaram Brasflia. 

Centenas de cidadãos, quase todos Deputados Esta
duais, Prefeitos e Vereadores foram ilegalmente impedi
dos de passar pelos postos policiais forterriente armados. 
DesseS atos ilegais, :-esultou posicionamento indepen
dente; e digno, e C!Utro n~o poderia _ser, do Supremo Tri
bunal Federal, que por decisão unânime de seu plenário 
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aprovou, ainda no dia 25, e portanto no dia da votação 
da Emenda Dante de Oliveira. o voto Exmo. Sr. Minis
tro DjaCy Falcão, em relação a habeas corpus por mim 
impetrado, e o voto foi dado nos seguintes termos: 

VOTO 
O SENHOR. MINISTRO DJACI FALÇÃO 

(Relator): Tl-ã.ta-se -de pedido de habeas corpus em 
que figura como paciente autoridade sujeita direta
mente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, 
ou_ seja, um Senador da República. Daí, a compe
tência originária desta Corte para o seu julgamento 
(art. I 19, inc. I, letra h, da Constituição Federal). 

Observo, de início, que a competência do Relato-r 
para expedir s3.Ivo-conduto, prevista no art. 191, 
inc.JV, _do Regimento Interno do STF, não consti
tui óbice ~ submissão da excepecional medida ao 
exame do órgão judicante. 

Se o Relator pode fazê-lo, representando a Tur
ma ou o Plenário da Corte, poderá trazer a matéria 
à consideração do Plenário, como se impõe nas cir
cunstâncias deste pedido. 

Verifico que o alegado ato de coação é atribuído 
pelos advogados impetrantes à "guarnição mista 
policial milítar" do posto da Policia Rodoviária Fe-~ 
dera!, localizada na BR-060, entre Anápolis e 
Brasília. Por outro lado, a indicação do Exmo. Sr. 
Presidente da República como autoridade coatora, 
pelo simples fato de haver baixado os Decretos n9s 

~,. 89.566 e 8,9.567, de 18 do corrente mês, como está 
expresso na inicial, não justifica; a sua inclusão 
como autoridade coatora._ Com a expedição dos re
feridos Decretos exauriu~se a atribuição constitucio
nal do Sr. Presidente da República (art. 81, inc. III, 
da ConstituiÇãQ Federal), não se lhe imputando 
qualquer ato de coação ilegal. 

Dada a gravidade do alegado ato coativo e a rele
vância jurídica da espécie impõe-se a meu ver, a ex
pedição de salvo-conduto em favor do paciente até a 

- decisão do feito. 
Como cidadão e, com maior razã-o-, na -qualidade 

de parlamentar integrante do Congresso Nacional 
não pode o paciente ser interceptado na sua liberda
de de ir e vir, sem que haja flagrante delito ou ordem 
escrita da autoridade competente(§ 12, do art. 153, 
da Constituição Federal). 

Ante o exposto, voto no sentido da concessão de 
salvo-conduto em favor do paciente, até a decisão 
deste habeas corpus, cientificando-se o Comandante 
do Comando Mil~tar do Planalto, autoridade desig· 
nada como executora das medidas determinadas no 
D~cre~o n9 89.566, de 18 do corrente mês, conforme 
dispõe o seu art. 29;- bem assim, de Que sejam solici~ 
tadas as devidas informações. 

Sr. Presidente, ao registrar este voto, mais uma vez nos 
Anais desta Casã, faço-o e lhe digo com toda a franque
za, com um profundo sentimento de frustração e de in
dignação que acabou obrigando-me a uma iniciativa 
como _esta. Um profundo sentimento de frustração origi
nado de tereril as Autoridades Federais, deste País, um 
Posicionamentõ -capaz de transgredir, de violentar todos 
e quaisquer direitos. Eu vi e testemunhei pessoalmente o 
cerceamento dessa liberdade, desse direito elementar do 
cidadão em torno de Brasília. E o que mais me machu
cou-, o que mais violentou o meu sentimento de cidadão 
brasileiro, foi sentir que o Partido do Governo ainda ten
tou justificar, das tribunas, todas essas medidas violentas 
e arbitrárias, ilegais e inconstitucionais, estabelecidas du
rante as medidas de emergência ein Brasília e em dez 
Municípios do meu Estado. Isso me deixou realmente 
frustrado e indignado, é uma frustração da qual eu, difi
cil~ente, me livrarei. Espero, como uma pessoa que ain
da pretende ter uma vida pública longa pela frente, espe
ro realmente que fatos como este nào se repitam em meu 
País. 
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Sr. Presidente, é desconcertante tomar consciência de 
que homens com assento no Senado Federal, de que ho
mens com assento na Câmara dos Deputados ainda têm 
a coragem de ir à tribuna para defender o cerc:earn:ento 
do direito de wn Parlamentar e, principalmente, do di
reito de centenas de cidadãOs, direito estabelecido tex
tualmente na CónStiluiçãõ q-ui::"ir.í se encontia, que é o di- • 
reito de ir e vir, de transladar-se, de passagem livre para 
qualquer ponto do País.- (Muito bem'! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO sR:7tA: 
MAR FRANCO NA SESSÃO DE II-5-84 E QUE, _ 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE- -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sém revisão do-Of:id0f.): Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: _ 

Pretendia eu abordar o probleffia da dívida externa -
brasileira. Mas, hoje, SalVador OaiiTãi-oifênta anoS-, ele -
~ o papa do Surrealismo. Pintor, escultor, ·seg~ndo os 
críticos, só será superado neste Século por Pablo Picasso. 

Lembrando~me, então, de Salvador Dali vejo que hoJC 
o nosso é um País surrealista e quando o papa do Surrea
lismo faz 80 anos, nada riie1hor que lembrar um pouco o 
surrealismo brasileiro. Os honlens dizem uma coisa e 
desdizem amanhã. Mentir e desmentir parece quC passou 
a ser instituição nacional. 

O Presidente envia uma emenda ao Congresso Nacio
nal e, de repente, o Sr. Ministro da Justiça diz que ela 
pode ser retirada a qualquer momento. O Chefe do Ser
viço Nacional de Informações vai mais além: diz que esta 
emenda poderá ser rejeit3da pelo COngie5sO. 

Q Sr. Virgilio Távora - E não pode, não? P€lr isso é 
que ela veio ao Congresso. (Apartes simultâneos.) 

O SR. ITAMA~-FRANCO - t por isso, nobre Sena
dor Virgílio Távora, que eu comecei invocarido O papa 
do Surrealismo para exatamente complementar o meu 
raciocínio, e tenho a certeza de que nesta~breve alocução 
que pretendo fazer, teremos oportunidade de debater a 
homenagem que se presta, de qualquer forma, a Salva
dor Dali, mostrando o Surrealismo da noSsa Pátria, nos 
nossos dias. -

As Lideranças do Governo e tambêm do PDS estão 
confusas e contraditórias.- Precisa-se, Sr. Presidente, de 
uma nova ConstituiÇão e se processam remCn.dos, re
mendos e mais remendos, num espetáculo triste que o 
Congresso Nacional está neste momento a ver Com a 
captura, digamos assim, de assinaturas dos parlamenta
res. Uma hora, Srs. Senadores, é preciso consegu-ir O 
consenso para evitar que o D~putado Paulo Maluf che
gue à Presidência da República. Em determinado mo
mento, em nosso País, figuras importantes da política le
vantaram a tese do consenso, lembrando -o fantasma -
seê que é fantasma- malufista que af está; Outra-hora é 
necessário impedir as diietas, porque aí jã nãO é inaís ó 
fantasma do Deputado Maluf, mas o fantas~ã d-~ Go-
vernador Brizola que aparece para impedir as eleiÇões di- _ 
retas. E nesse surrealism-o; Sr. Presidente, continuamos 
hoje a viver no nosso Brasil! - · -

O País aceita juros flutuantes e ainda ontem, no_deba
te com o Senador Murilo Badaró, o Senador Fábio Lu
cena lembrava isso, inclusive, se não me engano, também 
com ·a intervenção do Senador Josê Fr3.gelli. Pois bem. O 
País aceita juros flutuantes, aCeíia as taxas- de~ apliCâÇão 
do credor e, agora, resolve protestar. ~-inCríVel, mas tal-
vez para saudar, como eu disse. os 80 anos dó papa dO 
surrealismo, Salvador Dali. 

Um Senador da República diz hoje, aq_tz! da tribuna, 
que precisou de um salvo-conduto para se locomover. 
Imagine, Sr. Presidente, um cidadão comum, o que-pre;;
cisaria? Se o -S"enador Henrique Saniilo, nobre, digno e 
bravo representante de Goiás, precisOu ir ao Supreino 
Tribunal Federal para ter o direito de ir ao seu Estado, 

fico eu a imaginar o que precisaria um pobi'e cidadão 
desta República pJra recorrer ao Supremo Tribunal Fe
deral, se ele, Senador da República, precisou de um 
salvo~conduto? 

O Sr. Virgílio Távora - Julgou que precisava. 

O SR. ITAMA~ FRANCO - Julgou que precisava, 
não. S. Ex• foi praticamente detido numa cidade goiana 
e teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não 
julgou; em absoluto, ele não julgou. - -

O Sr1 Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAJl FRANCO-- Com muito prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Tanto precisou que o Supremo 
Tribun~l Federai só expediu o wrlt, a ordem, com a 

- constatação da violência. Em caso contrário, a SUprema 
Corte_ teria denega~do p_ salvo-:_condufo, não haveria 
coação a proteger pela mais alta Corte de Justiça. Daí o 
Supremo Tribun~\1 Federal ter concedido o salvo
conduto ao Senador Henrique "Santillo. Ele precisou do 
salvo-conduto, reconhecida a necessidade pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. ITAMA~ FRÁNCO - Exatal!lente, s-ellador 
Fábio Lucena, e é por isso que vou cansar, ness_a breve 
intervenção que faço hoje da tribuna do senado, de falar 
no surrealismo para comemorar, com muita alegria, os 
80 anos do papa do surrealismo. 

E a OposiçãO brasileira, Sr. Presidente? A nossa queri- · 
da Oposição ... 

O Sr. Virgillo T'vora- Também tem o seu "surrealis
mozinho" ... 

O SR. IT AMÀR FRANCO - ... da __ qual já faço parte 
desde 1966, quando assineí na minha querida cidade de 
Juiz de FOra, o livro do nosso MDB, pouco depois 
candidatando~me a prefeito da cidade. _ 

-A nossa querida OpoSiÇão ieVa riiiJhões e milhões- de 
pessoas às ruas, se é que foi a OpõSiçãó-que levou, s-e rião 
é o povo que está ã frente das oposições, se não ê povo 
qlie eSiâ-à frente dos-políticos, hoje, se o Brasil real não é 
o que está n-os comandando. E, de repente, também, o 
que faz a Oposição brasileira? Após a derrota, ou prati
camente a vit9ria da emenda das eleições diretas, os seus 
líderes se aquietam e param no tempo e no espaço e, por 
incrível que pareça, Sr. Presidente, começam a dar os 
primeírós passos- quem sabe?- em direção a esse fa
mi,gerado.Colégio Eleitoral. 

E os mandantes dos nossos mandatos? E aqueles quC 
aqui nos mandaram, a mim, ao Senador Fábio Lucena, 
ao Senador Alberto Silva, ao Senador José Fragelli, ao 
Senildor Hélio Gueiros, ao Senador Vir8;ílio Tâvoni, aO 
Senador Martins Filho, ao Senador Jorge Kalume, <:to 
Senador Lu i~ Cavalcante, onde o povo·, Sr. Presidente, 
onde? E ao que_parece, começam a negociar os nossos 
votos aqui e alhureS. Não sei se na Amazônia do SenaM 
dor Fábio Lucena, ou nas minhas montanhas de Minas 
Gerais, o~ no poderoso Estado de São Paulo, mas a ver
dade é que há muitos palácioS em jogo, neste momento_. 
b. por isso que nós temos que, novamente, saudar o gran
de Salvador Dali, nesse surrealismo brasileiro. 

O Deputado Paulo Maluf diz que quem deve renun 
cíai- não é ele. Diz ainda: "Quem iCniincia é quem tem 
~càTgo•··. "E quein e que te-m cargo nCstã. Nação? A quem o 

- Deputado Paulo Ma tuf quis dirigir esta expressão'! Eu 
não diria tão surrealista porque esse ~ realista, e talvez 
realista até demais p·ara o goS!o de alguns. QUem é que 
teni cargo nesta República, Sr. Presidente, <iue fossetão 
imPortante para o Deputado Paulo Malu~ Sería,- por 
exem:plo, o Ministro da·Casa Civíl,-o Mírlistfo Leitão de 
Abreu? Já não ouso nem dizer que o Deputado queria di~ 
zer -que "quem renuncia é quem tem um cargo," 
referindoMse ao próprio Presidente da República. Creio 
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que o Deputado não irta tão longe, ou tão perto aqui 
desta Casa. Seria o VicO..Presidente da República, Dr. 
Aureliano Chaves? Seria o Ministro Mário Andreazza? 
Seria - lembra o Senador Hélio Gueíros- ó nosso co-
lega e companheiro, eminente Senador Marco--Maciel? 

Sr. Presidente, o Líder do Governo na Câmara dos 
Deputados vai ao encontro do ex-Presidente Geisel e 
volta dizendo que, desta vez, o ex-Presidente Geisel -
que há pouco tempo investiu, inclusive, contra o próprio 
Colégio Eleitoral - estâ agora a defender a emenda do 
Presidente João Figueiredo. E o que diz a emenda do 
Presidente João Figueiredo, ·na sua Mensagem que o 
Presidente da República envia ao Congresso Nacional? 
O Presidente Jào Figueiredo diz que não pode a-brir mão 
do_ c_olégio eleitoral, não pode prescindir desse colégio 
eleitoral. . 

O Dr. Átila fala em_renúncia e, arrep-endido ou cha
inado à atenção, vai buscar o seu raciocínío ló8ico" parã 
dizer que não falou em renúncia e que nem o Presidente 
da Repúbfica pensou em renúncia. Eu não sei se foi prii"
que-o Ministro MáriO Andreazza foi ao Palácio do Pla
nalto duvidar da pretendida renúncia do Senhor Presi
dente da República, em relação aos chamados Presiden
ciáveis. Os Presidenciáveis à vista e os ocultos. 

Continuando, Sr. Presidente, neste surrealismo, eu me 
lembrei, quando ouvi aqui o Senador Fábio Lucena, 
ouvi o Senador Jorge Kalume, de buscar o Santo Evan
gelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, para me 
lembrar deste surrealismo, que estamos vívendo, do Ar· 
canjo São Gabriel. 

Permita-me V. Ex•, Senador Lomanto Júnior, que leia 
uri1 potico do trecho do Santo Evangelho, nesta parte do 
Arcanjo São 'Gabriel, para que, em seguida, possa C?m· 
pletar o meu raciocínio, ilesta saudação que faço a Salva· 
dor Dali. 

-Nobre Senador Fábio Lucena, apenas retirei parte do 
Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no 
seu Prólogo e naquele trecho em que ele fala da Anun
ciação do Baptista. 

Vou Ier, então a ••Anunciação do Baptista", saltando 
alguõS-trechos e lerei devagar para que V. E~ pos-sa-en
contrar aí o seguinte: 

E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, posto 
em pt da parte direita do altar do incenso que, ven
do Zacarias, ficou todo turbado, e foi grande o te
mor que o assaltou. 31 Mas o anjo lhe disse: Não te
mas Zacarias, porque foi ouvida a tua oração; e Isa
bel, tua mulher, ~e parirâ um filho, e pôr-lh~-ás o 
nome João; 14 e te encherás de gosto, e de alegria, e 
muitos se alegrarão no seu nascimento: 15 poique 
ele será grande diante do Senhor; e não beberá vi
nho nem outra alguma bebida que possa embriagar, 
e já desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito 
Santo; 16 e converterá muitos dos filhos de Israel ao 
Senhor seu Deus. 17 E- o mesmo irá adiante no 
espírito e virtude de Elias: para reunir corações dos 
pais aos filhos e reduzir os incrédulos à prudência 
dos justos, para preparar ao Senhor um povo perfei
to. 

I 8 E disse Zacarias ao anjo: Por donde conhece
rei eu a verdade dessas coisas? Porque sou velho, e a 
minha mulher estâ avançada em anos. 

E respondendo, o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, 
que assisto diante de Deus; e que fuiCnViádo para te 
falar, e te dar esta boa nova. 20 E desde agora fica
rás mudo e não poderás falar até o dia que estas coi
sas sucedam, visto que não deste crédito às minhas 
palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. 

Vem então, Sr. Presidente, a chamada coisa bela do 
Evangelho, que é a Anunciação do Messias, não sei se o 
Senador Fábio Lucena jâ encontrou: 

Anunciação do Messias 

26 E estando Isabel no seX:to mês, foi c:n_viado por 
Deus, o anjo Gãbriel a uma cidade da Galil~ia, cha-
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mada Nazaré, 27 a uma virgem desposada com um 
varão que se chamava José, da casa de Davi, e o 
nome da virgem era Maria. 28 Entrando pois o anjo 
onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de 
graça! O Senhor é contigo! Bendita 6s tu entre as 
mulheres. 29 Ela quando o ouviu, turbou-se do seu 
falar, _e discorria pensativa que saudação seria esta. 
30 Então o anjo lhe disSe: Não temas, Maria, pois 
achaste graça diante de Deus. 

E aí segue, Sr. -Presidente, o Santo Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo S. Lucas. 

O Sr. Luiz Cavalcaõte- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMA~ FRANCO - Coln--riliiífo Prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Não é no sentido de 
remendá-lo, absolutamente, ou corrigí-lo. Mas nessa 
passagem do Evangelho, o anjo avisa Maria_gue ela vai 
ser mãe. Então, ela muito candidamente retruca: "Mas 
como, se não conheço varão?" 

O SR. IT AMA~ FRANCO - Senador Luiz Caval
cante, vale a pena, então, que eu termine aqui. Quando o 
anjo lhe disse: 

Não temas, Maria, pois achaste graça diante de 
Deus. 31 Eis conceberás no teu ventre, e darás à luz 
um filho, e pôr-lhe-ás o nome de JESUS. 32 Este se
rá grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o 
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e rei
nará eternamente na casa de Jacó, 33 e seu reino não 
terá fim. 

Eu entendi a intervenção de V. Ex' Os Anais Vão regis
trar o que quis dizer V. Ex.• 

Continuo, .Sr. Presidente, para buscar agora, recor
dando o Arcanjo Gabriel, para dizer o seguinte: quem 
sabe, Senador Virgílio Távora, o Presidente Figueiredo 
receberá a presença do Anjo Gabriel, nesta sua viagem à 
China e ao Japão?- Com diticU"Idade, ê verdade, com o 
voto da Oposição, Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, mais uma vez vai poder se deslocar ao ex
terior, e desta vez à China e ao Japão. Quem s-abe, repito, 
o Presidente Figueiredo, nesta sua viagem cansativa, po
derá receber a presimça do Arcanjo Gabriel? 

Possivelmente, também turbado como Zacarias, mas 
sem o seu temor, poderá ele, Presidente, ouvir do Anjo 
Gabriel, que o Senhor vai, finalmente, anunciar o novo 
Messias para o Brasil, porque evidentemente, Sr. Presi
dente, nós verificaremos que O Anjo -S. Gabriel não fala 
em renúnciã~ não' apresenta reriúnciil, ele sempre cria vi
dà. o Arcã.njo São a·abiielja-in.ais falaría em renúllcía de 
alguém, ou daqueles que pretendam assumir a Presidên
Cia da República. O Arcanjo Gabriel, como enviado do 
Senhor, sempre cria vida, nobre Senador Luiz CavalCan
te. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Tomara que esse anunciado 
se chame Aureliano Chaves. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Ficam, nobre Senador 
Luiz Cavalcante, as palavras de V. Ex• se bem que não 
ouvi, pois eu creio qUe elas não encontraram eco, por en~ 
quanto, aqui no Senado da República, nesse fim de tar
de, de uma sexta-feira: 

O Sr. Luiz Cavalcante - Mas em um plenário tão 
cheio assim, é difícil mesmo que haja eco. O barulho é 
terrível, ensurdecedor mesmo! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas não custa V. Ex' 
realmente pensar fio Anjo São Gabriel. 

Quem sabe, nobre Senador Luiz Cavalcante, já que 
não poiSo mais me dirigir ao Senador Virgílio Távora, 
que estã um pouco preocupado com o final do meu pro-
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nunciamento, quem sabe, Srs. Senadores, o Arcanjo 
Gabriel, nobre Senador Hélio Gueiros, poderá regressar 
no avião presidencial? Quem sabei Quem sabe Su-a Exce
lência o Senhor Presidente da República vai conceder 
eSsa ·graça- ao ·ArciRjo -sãõ Gabriel, pará qt.i.C possa 
acompanhá-lo de volta ao nosso Brasil? 

:e possível, então, nobre Senador LU.iz CavalcantC,_que 
V. EXio venha escutãr, n-a B"ase -A&"ea de Brasília, esta 
anunciação. 1Sto, Srs. Senadores, se os presidenciáVeís, à 
vista e os ocultos, não espantarem o pobre anjo, porque 
o que se teme é que os presidenciáveis, afOitas como eS
tão, e aqueles todos desejosos de ocupar o Palácio do 
Planalto, pela via que não a do povo, possam, realmente, 
quando o Presidente da República desembarcar, tendo a 
seu lado o Arcanjo São Gabriel, tentarem espailcar, até 
mesmo, o nos,s:o querido São Gabriel. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. Se
nador Fábio Lucena. 

O Srt Fábio Lucena - O problema, como lembrou 
certa vez o Senador Josê Fragelli, a propósito do pecado 
e da concepção, S. Ex• lembrou Anatole France, que in
terpret9U o ve~Qaºeir_o_ espírito e o sentido" da concepção 
sem pecado; isto é, a Virgem c-oncebeu sem pecado e esse 
Governo peca sem conceber. 

O Sr. Virgilio Távora - Trocadilho infame! 

O SR. ITAMAR FRANCO- S~nador Fábio Lucena, 
o Senador Virgílio Távora não quer falar em pecado. 

- O Sr. Fábio Lucena- Pelo ffienos a esterilidade aí es
tá. Não se sabe em que vai resultar esse parto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Talvez, não sei se usan
do forceps, Senador Fábio Lucena, seria possível, neste 
momento, faz_er a criança nascer. É claro que se o povo 
pudesse utilizar o forceps, seria fácil, tranqUilo. Mas, a 
verdade é que se_ pretende, realmente, o afastamento do 
povo daS grandes decisões nacionais. 

É por isso, Sr. Presidente, que deixei de lado o exame 
Qa dfi.,ida e:xt~na brasileir:a para saudar o grande Salva~ 
dor Dali, na esperança de que o surrealismo brasileiro 
possa, de repente, sob a proteção do Arcanjo São 
Gabriel .. 

O. S~~ ~ábio L.ucenl!_- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer. 

O Sr .• Fábio Lucena- Apenas, também para aprovei
tar a oportunidade e registrar no seu discurso, que ê um 

·discurso tão multiforme, e por isso mesmo, multiabran
gente, a mais recente proeza do Brasil, no exterior, noti
ciário que se Contêm no jornal O Globo, edição de hoje: 
O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB} terá de desem
bolsar maiS CrS 140 bilhões nos próximos dois anos para 
cobrir o rombo financeiro provocado por seus funcio
náriõnla agência de Londres, descoberto em 1975. Atê o 
momento, o IRB já pagou· Cr$ 360 bilhões." V. Ex' vê, 
uma simples agência em Londres, e ainda diz mais: -
diz lá o Pr.esidente do IRB, Ernesto Albrecht- "Vamos 
saldar tudo e _deixar que a próxima diretoria do IRB de
cida o que fazer com a agência de Londres, se continua 
fechada ou reabre, com nova estrutura administrativa. 
Quer dizer, torram-se, queimam-se 360 bilhões de crUzei
ros e vão ainda estudar para ver se abrem ou se mantêm 
fechada a agência: Parece-me que ê pertinente o aparte, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mais do que pertinen
te. Veja como foi importante pelo menos para mim -
pode não ter sido para V. Ex!s - saudar hoje Salvador 
Dali. 

O Srf Fábio Lucena - Profundamente surrealista. 
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O SR. ITAMA~ FRANCO - Mais um exemp.lo de 
surreali~mo._~gora, V, Ex' não precisa mais se espantar, 
quando se fâià assim: 3.40 bilhões, 140 bilhões, porque 
iss_o hoje, é_ cOisa trani:[uila. Nós mesmo assistimos, ejâ 
foi dito aqui várias vezes, que" um indivfduo não tendo 
condições mentais e físicas, numa noite, ele consegue le
vantar 30. b-ilhões de cruzeiros. 'E em Londres, Sob _o fog 
londrino; Perdeu 340 bilhões, atê que é pouco, não ê Se
nador Fábio Lucena? Vamos considerar que, realmente, 
devem ter mais alguns bilhões de cruzeiros aí, possível~ 
mente. 

SI:. Pre.sidente, o. Senador Fábio Lucena me lembra 
agora um outro surrealismo brasileiro, não sei se o Sena
dor Hélio Gueiros vai se reco-rdar. Há poucos dias, o Mi
nistro _ _da- Agricultura descobriu, que neste País, o povo 
passa fome. ~ verdade, Senador Virgílio Távora. O Mi
nistro da Agricultura disse que neste País, é mais um 
exemplo de nosso surrealismo, o povo está passando fo· 
me. E ele, Ministro da Agricultura, sabe mais do que 
ninguém, que neste momento, mais uma vez se impor
tam alimentos para o Brasil. 

Sr. Presidente, vou encerrar esta minha pequena ho
menagem ao grande poeta, ao grande escultor que, como 
eu disse, segundo os entendidos, neste século, só será ul
trapassado por Pablo Picasso. Mas naquela fé, e naquela 
certeza, Senador Lomanto Júnior, que mesmo que aque· 
les que negociam nos cones de sombra desta Nação, mes-
mo aqueles que procuram fórmulas ardilosas para impe
dir este ou aquele candidato de_chegar à Presidência da 
República, c:itie todos aqueles que neste instante, aqui e 
alhures, aproveitando esta expressão, estão neste mo
mento buscando um mecanismo e um meio fácil de al
cançar a Presidência da Repúb!íca, a minha certeza, Se
nador Lomanto Júnior, de que esta ·gente toda que, falsa
mente, ímpatrioticamente, busca uma falsa negociação, 
uma falsa conciliação, tão falsa, Senador Lomanto Jú
nior, que chegamos a nos lembrar do período do Presi
dente Dutra, quando houve realmente o entendimento, 
mas não se ímpediram as eleições diretas para o seu su
cessor. E ê por isso que eu continuo, aqui, convencido de 
que mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que muita 
gente pensa, o povo brasileiro há de comandar o seu des
tino e os cones de sombra desta Nação, então, deixarão 
de existir e o surrealismo de Salvador Dali só existirá nas 
telas e nas suas esculturas e o Brasil poderá, então, cami
nhar no seu estado verdadeiro de uma democracia que 
todos nós ansiamos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG[L!O TÁVORA NA SESSÃO DE 11-5-84 E 
QUif. ENTREGUE À REVISÃO DO. ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (PDS -CE. Pronuncia 
o seguinte diScurSo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dia 8 do corren~e, terça~ feira última, comemorou-se o 
bia Internacional da Cruz Vermelha, celebrado nos 133 
países onde dela existem sociedades nacionais. 

bizer de Sua_açào humanitária e benfaZ~ja é ociOso. 
Em todo o mundo, a Cruz Vermelha está presente. Seu 
sí~bçtlo identifica açãO" humanitária há mais de cento e 
vinte anos-. Humanidade,_ imparcialidade, voluntariado 
são alguns dos seus princípios. 

Emjunho,já vão longe os tempos, de 1859, no campo 
de Batalha de Solfe_rino, ao noite da Itália, a idéia da 
Cruz Vermelha nasceu no espírito do jovem genebrês 
Henry Dunant (1828-1910) que, acidentalmente, lá se 
achava. 

A visão de tantos feridos, aos quais- os Serviços de saú
de militares, sobre_carregados, não podiam ajudar, inci
tou qunant a escreyer _u_m pequeno li~ro intitulado "U
ma Recordação de Solferino'', que comoveu a consciên
cia do mundo da época. 

São Ientbranças dramáticas, onde se encontra também 
certo número de idêiáS prátícas que ele sugere para ten-
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tar remediar a terrívi:l situaÇão. Ele advoga a criação de 
sociedades de socorro de caráter nacional e, depois, in
ternacional, e antevê a necessidade de regras humani
tárias às futuras COnvenções de Genebra; organizar so
ciedade$ em tempo Ue paz para proporcionar cuidados 
aos feridos em tempo de guerra; conceber um congresso 
que formulasse princípios que servissem de base a tais 
soCiedades. - -- - -

O ano de 1863 foi -decisivo paia a fundaçãO da Cruz 
Vermelha. Uma comissão especial se formou, em feverei
ro, composta por Gustave Moynier, Dr. Maunoir, Dr. 
Appia, General Dufour-e Henry Dunant. Sua finalidade 
era tudo fazer para dar uma solução prática ao apelo pa
tético lançado em "Uma Recordação de Solferírio". 

De 26 a 29 de outubro de 1863, reuniu~se, C:m Ge-
nebra, uma conferência internacional, congregando os 
representantes de 16 nações, adotando dez resoluções e 
três moções, que deram origem à Cruz Vermelha. 

Como ex~Governador de um Estado tão sofrido, mer~ 
cê de secas inclementes, sinto~me bem a vontade para, 
como um exemplo, falar de sua ação em nossa região. 

Talvez, o mais importante programa realizado pela 
Cruz Vermelha bi"asileira seja o de "Operação Nordes~ 
te", inciada em setembro de 1983 e que benficia a Popu~ 
lação flagelada pela seca no Ceará, Rio Grande do No r~ 
te, Piauí, Alagoas, Bahia e Minas GeraiS. 

Atê o momento, a Cruz Vermelha brasileira já gastou 
mais de dois bilhões de cruzeiros na distribuição de ali~ 
mentes a fanlílias carentes previamente cadastradas. 
Atendidas, por outro lado, meio milhão de pessoas edis~ 
tribuidas cerca de 200.000 caixas de alimentos só em Ala~ 
goas, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Minas Ge~ 
rais, sendo todas essas distribuições realizadas e fiscali~ 
zadas pela Cruz Vermelha brasileira sempre com impar~ 
cialidade e neutralidade, que são pricfpios fundamentais 
da entidade. 

A Bahia, por seus Municfplris de Irecê e Guanambi, é 
a próxirõ.a unídade da federação a ser beneficiada pela 
ampliação do programa, que já distribuiu também cente
nas de milhões de cruzeiros em sementes, no Ceará, 
Piauí, Rio Grande do. Norte e Alagoas. 

Citando-lhe os seus feitos, dando o caso concreto de 
sua atuação, achamos nós que é a maior homenagem que 
lhe podemos prestar. b a esta benemérita instituição~ que 
tanto auxiliou os desvalidos de nossa terra, que hoje tri
butamos a nossa mais sincera admiração. 

Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
(Resenha das matérias apreciadas de J'i' a 30 de abril) 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

ERRATA 

Na publicação feita no DCN (Seção U) de 34-84~ pá
ginas 1008 e 1009, na parte referente a projetas aprova
dos e encaminhados à Promulgação 

Onde se lê: 
Projeto de Resolução n'~ 85, de 1982 (ComiSsãõ .de 

Economia), que aU1orizã- o-GoVerno do Estado de Goiás ___ _ 
a contratar operações de crêdito, no valor global de Cr$ 
541.600.00 _(quinhentos e quarenta e um milhões e seis
centos mil cruzeiros). Sessão: 4-4-84. 

Projeto de Resolução n<~ 13, de _198_4 (Co~iss~() de 
Economia), que autoriza a Prefeitura do Mumcfp10 de 
São Paulo (Sf) contrªtar operação de crédito, no val~r 
de CrS 1.312.350.647,00 (um bilhão, trezentos e doze mi
lhões, trezentos e cinqUenta mil, seiscentos C quarenta e 
sete cruzeiros). Sessão: 26-4-84. 

Leia-se: 
Projeto de Resolução n"' 85, de 1982 (Comissà<f.de 

Economia), que autoriza o Governo do Estado de Go1ás 

a contratar operações de crédito, no valor global ?e C~S 
541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e 
seicentos mil cruzeiros). Sessão: 4-4-84. 

Projeto de Resolução n9 13, de 1984 (ComissãO de 
Economia), que autoriza a Prefeitura do Município de 
São Paulo (SP) a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 1.312.350.647,00 ~(um bilh-ão, ~rezent~s e doze mi

-lhões, trezentos e cinqüenta mil, seiscentos e quarenta e 
sete cruzeiros). Sessão: 26-4-84. 
- Na parte referente a Projetas Rejeitados nos termos 
do art. 278 do Regimento Interno e Encaminhados ao 
Arquivo, página 1009, -

Onde se lê: 

Projeto de Lei do Senado n' 54, de 1983, de autoria do 
Senador Jprge Kalume, que inclui, no curriculo dos cur
sos de 29 grau dos estabelecimento de ensino do País, o 
estudo de datilografia. Sessão: 16-4-84. 

Leia-se: 

Projeto de Lei do Senado n~> 54, de 1983, de autOria do 
Senador Jorge Kalume, que inclui, no currículo dos cur
sos de 2\' grau dos estabelecimentos de ensino do Pafs, o 
estudo de datilografia. Sessão: 16-4-84. -

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
16~ Reunião Extraordinária 

realizada em 3 de maio de 1984 

Às quinze horas do dia três do mês de maio do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne..se a Comissão 
de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Passos 
Pôrto, V ice-Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Alberto Silva e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se
nhores Senadores João Loho, Presidente, Saldanha Der
zi e Claudionor Roriz. 

t lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresen

tadas as seguintes redações finais: 
a) pelo Senhor Senador Alberto Silva, do Projeto de 

Resolução n\' 6/84, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$1.993.562.894,21 
(um bilhão, novecentos e noventa e três milhões, qui
nhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e qua
tro cruzeiros e vinte e um -centavos) o monlnate de sua 
dívida consolidada; do Projeto de R6>olução n\' 12/84, 
que autoriza a Prefei~ura Municipal de Santos (SP) a ele
var em Cr$ 387.3-'70.186,71 (trezentos e oitenta e sete mi
lhões, trezentos e setenta mil, cento e oitenta e seis cru
zeiros e setenta c um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada; do Projeto de Resolução n\' 14/84, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grlinde (MT) a 
elevar em Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e 
noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada: e 

b) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto de 
Resolução n9 9/84, que suspende a execução do art. 176 
da Lei n~> 608, de 29 de dezembro de 1977, do Município 
de Riolândia, Estado de São Paulo; e do Projeto de Re-
solução no;. l0/84, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Barra do GarÇas (MT), a elevar em Cr$ 142.525.106,91 
(cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e 
cinco mil, cento e seis cruzeiros e noventa e um centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, As
siStente ad hoc, a presente ata que, uma vez aprovada, se
rá âssinada pelo Senhor Presidente. 

Maio de 1984 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
4• Reunlio, realizada 

em 10 de maio de 1984 

As onze horas do dia dez de maio de mil novecentos e 
oitenta e qu<itro, na Sala de Reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Jutahy Magalhães e com a presença dos 
Senhores Senadores dabrie.l Hermes, Almir Pinto, Hélio 
Gueiros, Albano Franco, João Calmon e Jorge Kalume, 
reúne--se a Comissão de Legislação Social. Deixam de 
comparecer, por motivo justifii::3.do, os Senhores Sena~ 
dores Carlos Chiarelli, H~lvídio _Nu_nes, Fernando Men~ 
~ique Cardoso, José Ignácio e a. CSenhora Eunice Michi
les. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
d~lara abertos os trabalhos dispensando a leitura da 
Ata da_reunião anterior, que-é dada como aprovada. A 
seguir, são apreciadas as seguintes mat~rias: I. Projeto 
de Lei do-Senado n9 26, de 1979, que "acrescenta pará
grafo ao art. 517, da CLT". Relator: Senador Almir Pin
to. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Apro
vado, por unanimidade, pela Comissão. 2. Projeto de_ Lei 
da Câmara n9 130, de 1983, que "dá nova redação ao ca
ptit do artigo 156 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n" 
5.452, d~ 1:'_ de maio de 1943". Relato_r: Senador A!mir 
Pinto. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. 
Aprovado por unanimidade, pela Comissão. 3. Projeto 
de Lei do Senado n<~ 205, de 1980, que "revoga dispositi
vo da CLT". Relator; Senador Almir Pinto. Parecer con
cluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado, por una
nimidade, pela ComisSão. 4. Projeto de Lei do Senado n9 
339, de 1981, que "'acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n~" 026, de II de setembro de 1975, que unificou o 
PISJPASEP". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer 
concluindo pela anexação ao PLS n~> 305/80, pãia que te
nham- tramitaçãO conjunta. Aprovado, por unanimida~ 
de, pela Comissão. 5. Projeto de Lei da Câmara n<~ 100, 
de 1978, que '"'institui salário adicional para os emprega
dos no setor de energia elétrica, em coildições de pericu~ 
losidade". Relator; Senador FernanQo Henrique, Henri
que Cardoso. Parecer-ConclUirido pela anexação ao PLC 
n'i' 101/83, Para que tenham tramitação c?njunta. Apro
vado, por unanimidade, pela ComissãO. 6. Projeto de Lei 
n9 036, de 1983, que "altera o art. 830 da CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 1'1 de maio de 1943". Rela
tor: Senador A!hano Franco. Parecer concluindo favora~ 
velmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, pela 
Comissão. 7. Projeto de Lei do Senado n" 119, de 1983, 
que "assegura assistência do sindicato ou do MTB na 
despedida de empregado doméstico com mais de um ano 
de serviço". Relator: Senador Gabriel Hermes. Na reu
nião anterior foi concedida vista a Senhora Senadora 
EuniCe Michiles que devolveu o projeto, sem apresentar 
voto escrito. O parecer do Relator conclui contrariamen
te ao projeto. O Senhor Senador Hélio GUeiroS solicita a 
palavra para externar o seu ponto de visia favorável ao 
projeto. A Comissão apl-ova o parecer do Relator, tendo 
assinado Vencido o Senhor Sena<{or Hélio Gueiros. A 
seguir, por determinação da Presidên~ia, fica adiada a 
apreciação do item 7, PLS no;. 065/83. O Senhor Pre-siden
te agradece o comparecimento dos presentes e solicita 
dos Senhores Senadores designados a emitirem parecer 
sobre as matérias em tramitação por esta Coinissã.o que 
agilizem, com a brevidade possível, a elaboiação dos fe
ridos pareceres, em decorrência do acúmulo de processos 
sem qualquer andamento na Comissão. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados 
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assis~ 
tente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,_ 
será assinada por S. Ex.• - Jutahy Magalhiles. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regi

mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 15, DE 1984 

Denomina "Ala Senador Teotónio Vilela" um dos corredores do Anexo II do Senado Federal. 

Art. I• O corredor do Anexo II do Senado Federal onde se situam os Gabinetes de n•s, I a 48, passa a denominar-se 
"Ala Senador Teotônio Vilela". 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de maio de 19&4. - Moacyr Dalla, Presidente. 

1- ATA DA63•SESSÃO, EM 15DEMAIO DE 
1984 

1.! -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N~>s 84 e 85/84 ~Sf4ÇeJ40l84,0a----origem), d-e~·-
agradecimento de comunicação. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 
297/80, por ter recebido pareceres contrários, quanto 
ao mérito, das comissões a que foi distribufdo. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado nl' 68/84, de autoria 
do Sr. Senador Henrique Santillo, que altera o art. 
38, caput, da Lei n~"4.595, de31 de dezembro de 1964, 
e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 69/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que -altera dispositi
vo da Lei Orgânica da Previdência SOcüil (ll9 3.807, 
de modo a estender ao cónjuge do seXo masculino o 
direito à pensão pela morte da mulher contribuinte). 

SUMÁRIO 

1.z.s:....... Requerimento 

- N~ 76f84, de autoria do Sr. Senador Henrique 
Santillo, solicitando informações ao Poder Executivo 
d~tin_ad_as a instruir a tramitação do Projeto de Lei 
da Câmara n"' 72/84. Deferido. 

J.Z.6- Comunicação 

-Do Sr. Senador Lourival Baptista, que se ausen
tará do País. 

1.2.7-Discursos do Expediente 

SENAP.OR PEDRO SIMON....:. Defesa do resta
belecimento das eleições diretas jâ. 

SENADOR JORGE KALUME- Proj~to de Lei 
enviado ao Congresso Nacional pelo Senhor Presi
dente da Repúblíca, dispondo sobre o estatuto da mi
croempresa. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Necroló
gio do Desembargador Silvio Pôrto. 

SENADOR JOSE LINS- Subemenda apresenta
da por S. Ex• à Proposta de Emenda à Constituição 
n~' ll/84, det~rminando que os planos plurianuais de 
investiment-os das regiões subdesenvolvidas, sejam 
sempre fixadas por lei. 
~-u- ORDEM DO DIA 

--=. )>"rOjeto de Le( da Câlnarã n~' 76/78 (n"' 
3.594/77, na Casa de origem), que introduz alteração 

na Lei n~"6.25l, de 8 de outubro de 1975, que "institui 
norma-s·gerais sobre desportos". Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Lei da Câm8ra n~'15j80 (n"' 709j79,
na Casa de origem), que institui o '"'"Diã Nacional das 
Relações Públicas". Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 16j83 (n~' 

l.690(79, na Casa de origem), que inclui na lista de 
serviços a que alude o art. 81' do Decreto-lei n~' 406, de 
31 de dezembro de 1968, os prestados pelos profissio
nais autônomos de Relações Públicas. Aprovado. A 
sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 67/78 (n"' 
3.464/77, na -casã de origem), que dispõe sobre o 
ConCuiSo OC: (ivri:Docente e os títulos de Doutor e 
Livre-Docent_e. Vota.:ão adiada por falta de quorum, 
após usarem da palavra os: Srs. Hêlio Gueiros e José 
Lins. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 69/79- (n"' 
4.905/78, na Casa de orige"in), qUe altera a redação 
do caput do art. l~> da Lei n"' 6.46_3, de 9 de novembro 
de 1977, que torna obrigatória a declaração do preço 
total nas vendas a prestação, e dá outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 16/79 (n"' 
1.322/79, na Casa de origem), que disciplina o parce
lamento da TaXa Rodoviâria Única - alterando a 
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A1MAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor·Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Dirotor Administrativo 

redação do§ 39 do art. 29 do Decreto-lei n'~999, de21 
de outubro de 1969, e acreScentandO ao mesmo art. 
os§§ 4" e 5', e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 "82(79 (n"' 
2.255/76, na Casa de origem), que altera a redação 
do inciso I e do§ 3~> do art. II da Lei n'~ 3.807, de 26 
de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica 
da Previdência Social. (Tramitando em conjunto 
com os Projetas de Lei do Senado n\05131 e 349, de 
1979.) Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 331/79, de autoria 
do _Senador Nelson CarnCíro, que inclui o marido 
como dependente da segurada. (Tramitando em con
junto com o Projeto de Lei da C~mara n.., 82/79 e 
com o Projeto de Lei do Senado n9 349/79.) Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 349/79, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que dá direito ao mari
do de segurada à assistência mêdica. (Tráfii.Ítando em 
Conjunto com o ProjetQ de Lei da Câmara_n9 82/79 e 
com o Projeto d~ Lei do Senado n,9 331/79.) Vota_ção 
adiada por falta de quorum. 

-·Projeto de Lei da Câmara n9 73/81 {n9 õ/8/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a exigência de 
certificado de conclusão de curso de especialização 

. . . - - . 
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em medicina aplicada à educação· tisica para o exercí
cio das funções de médico assistente de educação ffsi
ca e desportos, nos estabelecimentos que especifica. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-_ Projeto de Lei da Câmara n9 82/8 I (n9 
2. 768/80, na Casa de origep1}, que altera o art. 280 da 
Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código-de 
Processo Civil. Votaç:no adiada por falta de quorum. 
-Proj~to de Lei da Câmara n9-67/83 (n9 939/79, 

na Casa de origem), que dispõe sobre a responsabili
dade dos ocupantes de cargos de direção de órgãos 
da Administração Pública Federal direta ou indireta". 
Votação adiOda por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n9 
1.511/75, na Casa_ de origem) que acrescenta pará
grafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
1960~ que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Soç_ial, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973; Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PASSOS PORTO- Apelo em Favor 
da concessão de um melhor reajuste dos venc_imentos 
do funcionalismo público da União. 

"SENADOR ALMIR PINTO- Elevação das taxas 
de juros, decretada unilateralmente pelos bancos 
norte-americanos. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessi
dade da manutenção dos recursos encaminhados ao 
Noral.este, através dos programas _de emergência. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Denúncia 
de irregularidades praticadas pela Prefeitura de João 
Pessoa (PB), na aquisição de caçambas para coleta de 
lixo. · 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Manifesto di
rigido à Nação, pelo Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, intitulado "Unidade, Diâlogo e 
Mudanças". 

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

2 -DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-Do Sr. A1mir Pinto, pronunciado na sessão de 
14-5-84. 

3-ATOS DO PRESIDENTE 

- N9s 10 e 22, de 1984 (republicaçio). 

4- MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 63' Sessão, em 15 de maio de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Da/la, Lo manto Júnior e Milton Cabral 

ÀS 14 HORAS E 3.0 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -Eunice Michiles -·Fábio Lucen_a
Raimundo Parente - Aloysio_ Chaves - Gabriel Her
mes - Hêlio Guei(ós- Alberto Silva - Helv1dio __ Nu
nes - Almir Pinto - José Lins - Virgflio Távora -
Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Marcondes Gade1ha- Milton Cabral- Aderbal Ju
rema- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Juta_by Ma
galhães - Lo manto Júnior- João Calmon - Josê Ig-

nãcio -Ferreira - Moacyr Dalla - Iiamar Franco ~ 
Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira -
Henrique Santillo - Gastão Miiller- José Fragelli
Enéas Faria- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli -
Pedro Simon _- Octávio Cardoso -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de. 
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. 
Havenâo númerO regimental, declaro aberta a sessão. 

~b a proteção de Deus ini~iamos nossos trabalhos. 

O Sr. 19-Secretârio proçederâ à leitura do Expediente. 

.S lído o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA l!EPÚBLICA 

oe &gritdecimento de comunicaçiio: 
.NY 84/84 (n9 145/84, na origem), de 14do corrente, re

lativa ã aprovação das m;!térias constantes das Mensa
gens da Presidência da República n'ls 335, de 1982; 350, 
de 1983; 19, 33, 38, 42 e 92, de 1984. -

N" 85/84 (n~> 146/84, na origem), de 14 do corrente, re
lativa à aprovação das matêri<is constantes das Mensa-
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gens da Presidência da República n9s 485,_486, 489 e 490, 
de 1983. 

PARECERES 
Da Comissio de Redaçlío 

PARECER N• 178, DE 1984 

Redaçiio f"mal do Projeto de Decreto Legislativo nll 
11, de 1982 (n9l2l/82, na Câmara dos Deputados): 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redaçào fii1al do Projeto de 

Decreto Legislativo n9 11, de 1982- (n~' 122/82, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Convênio 
Constitutivo do Fundo "Cómuril para ProdutoS de Base, 
concluído em Genebra, em junho de 1980~ e ã:SslmldO
pelo Governo da República Federativa do Brasil a 16 de· 
abril de 1981, em Nova Iorque 

Sala das Comissões, 14 de inalo de 1984- PassosPôi
to, Presidente- Jorge Kalume, Relator - José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 178, DE !9R4 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 
ll,de 1982 (n'i' 122/82,naCâmaradosDeputados): 

Faço saber que o CongresSo Nacional ã.provou, noS 
termos do art. 44, incisO- I, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE !984 

Aprova o texto do Convênio Constitutivo do Fundo 
Comum pilra ProdutOs- de BitsC;-cOOCfWdO CiD Ge-
nebra, em 27 de junho de 1980, e assinado pelo Gover~ 
no da República Federativa do Brasil a 16 de abril de 
1981, em Nova Iorque. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' _E. aprovado o teXto do Convênío Co-risTiiUTi· 
vo do Fundo Comum para ProdutoS de Base, conCluído 
em Genebra, em 27 de junho de 1980, e assinado pdõ-
Governo da República Federativa do Brasil a 16 de abril 
de 1981, em Nova Iorque 

Art. 2~' Este Decreto Legisla..tivo entra em vigoi nã 
data de sua publicação. -

PARECER N• 179, DE 1984 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
12, de 1983 (n"' 9/83 na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Almir Pinto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n'i' 12, de 1983 (n'i' 9/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Navegação Marítima Comercial, celebrado eritre os Go
vernos da República Federativa do Brasil e da República 
Popular da Bulgária, assínado em Sofia, a 19 de agOStO 
de 1982. -- · ·· · - - · 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1984 -PasSOS Pôr:-
to Presidente - Almir Pinto, Relator - Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 179, DE !984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 
12, de 1983 (n9 9/83, na Cimara dos Deputados). 

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

, Presidente do Senado Federal, promulgo o se-
guinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

DECRETO LEGISLATIVO N• , De 1984 

Aprova o texto do Acordo sobre Navegação Marí
tima Comei'clal celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Popular da Bulgária, em Sofia, a 19 de agosto de 
1982. 

-- Ó C(:m~iressO NaCional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto _do Acordo sobre Nave

gação- Múítüna Cciinerciai celebradO eritre O Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pú.blica Popular da Bulgária, em Sofia a-19 de agosto de 
1982. 

Art. 29 Este Decr~to Legislativo entra em vigor na 
data_de sua Q_u_bl_icação. 

PARECER N• 180, DE 1984 
Da Comissão de Redaçlo 

Redaçio Final do Projeto de Resoluçio n'i' 127, de 
1982, 

Relator: Senador Almir Pinto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n'i' 127, de 1982, que aprova as conclusões e 
recomenda~3es do Relatório da Comissão Parlàmentar 
de lnquérit<J iOstituída Peiã ResoluÇão n9 69, de 1978. 

Sala âas ComissõCS, 15 de maio d6 1984 -PassoS Pôr
to, Prcsid_ente_- Almir Pinto, - Relator -Jorge kalu
me. 

ANEXO AO PARECER N• 180, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n'~' 127, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 52, item 

30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Aprova o Relat6rlo da Cooifs.São Parlamentar de 
-Inquérito instituida peia Resolução n'i' 69, de 1978. 

O Senado Federal resolv~ 
Art. ]'i' e. aprovado _o Relatório da Comissão Parla· 

mcntar de Inquérito instituída pela Resolução n'i' 69, de 
1978, destinada a investigar a concepção e execução do 
Acordo Nuclear firmado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha, 

Art. 29 A Mesa do Senado Federal tomará as provi
dências necessárias ao atendimento ou encaminhamento 
das Conclusões e Recomendações constantes_do mesmo 
Relatório, além de: 

I - sem prejuízo da Recomendação n'i' 26 do Rela
tório da Comissão Parlamentar de Inquérito, e na forma 
do art. 239 do Regimento Interno, solicitar ao Poder 
Executivo que proceda a uma reavalizaçào global do 
Programa Nuclear, remetendo os estudos e conclusões a 
esta Casa; 

II -através da Pr_esidência da República, enviar à 
Procuradoria Geral da República cópia de todos os atas 
e co~t!atos· que estabeleçam vínculos jurídicos para a 
Administração DiretiOii Indireta, a fim de que Seja 
apreciada a respectiva legalidade, com eventual adoção 
de medidas cabíveis, em -especiar ciuãi1to aOs seguintes: 

a) contrato firmado entre FURNAS --Centrais 
Elétricas S/ A e a Westinghouse Eletric Corporation as.: 
saciada à Westinghouse Sistema Elétrico Ltda., e à EBE 
--Empresa Brasileira de Engenharia Ltda., bem como 
os respectivos aditivos, para fornecimento _de equipa· 
mentos e serviços eletromecânicos referentes à Usina de 
Angra I; 

b) contra~o firmado entre FURNAS -~Centrais 
Elétricas S/ A e a Construtora Norberto Odebrecht S/ A 
para execução de obras civis de Angra I, II e III; 
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c) contrato que permitiu a intervenção da Logos En
genhafi~- S/ A no gerenciamento do Projeto de Angra I. 

Art. 39 Recebidas as informações solicitadas ao Tri
bunal de Contas da Ubiào e à Procuradoria Geral da Re
pública, a Mesa do Senado Federal as enviará à Comis
são de Constituição e Justiça, na forma do art. 177 do 
Regimento Interno, a fim de que se pronuncie quanto às 
eventuais:fe.Spónsabilidades a serem apuradas, e à Co
missão de Minas e Energia para o exame do mérito das 
respostas dadas. --

Art. 49 _ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação: 

PARECERES N•s 181 E 182, DE 1984 

Sobr:e: o Projeto de Lei da Câmara n9 95, de 1980, 
(n'i' 3.308-B, de 1977, na Câmara dos Deputados), 
que instituiu o "Dia Nacional da Poesia". 

PARECER N• 181, DE 1984 
da Comlssio de Educação e Cultura 

Relator: Senador Franco Montoro 
O presente projeto, de autoria do Senhor Deputado 

Jo~o Alves, instituindo o "Dia Nacional da Poesia''. me
rece a aprovação desta Comissão. 

A íniciativa aterlde_ velha Uspifaç~o de entidades cultu
rais de -tOdo o País, que têm lutado pela instituiçãO de 
uma data para homenagear os poetas, como pode ser 
comprovado na ampla documentação apresentada pelo 
Autor da proposição. 

No entanto, a fixação da data para essa comemoração 
tem levantado grande polêmica, A escolha da data do 
nascimento de um determinado poeta tem provocado 
reaçio contrária de movimentos culturais, que alegam 
ser essa disCriminação um menos prezo a outros poetas, 
igualmente dignos de serem lembrados por sua impor
tância na evolução de nossa poesia. 

Daí porque, o "Movimento Poético Nacional" e inú· 
meras instituições culturais, vem adotando o dia 20 de 
outubro, situado em plena primavera e sem vinculação a 
qualquer escritor em especial, para homenagear todos os 
poetas ligados -à nossa líteratura. 

Nesse sentido, o dia 20 de outubro jã é consagrado à 
poesi-á por inúmeras entidades literárias e várias câmaras 
municipafs-do País que por lei fixaram o "Dia da Poe
sia", a ser comemorado na data de 20 de outubro. 

Acolhendo, assim, a reivindicação do Movimento 
Poéfico Nacional e respeitando a tradição que·se vem 
instituindo em todo o País, opinamos pela aprovação do 
projeto na forma dl\ seguinte: 

EMENDA N9 I - CEC 
(Substitutivo) 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 
-"Art~ J'i' Fica instituído o Dia Nacional da 

Poesia, que será comemorado no dia 20 de outubro 
de cada ano." 

A rt. 2'~' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art: -31' Revogam-se as disposições ~m-con
trário. 

Sala das COmissões, 5 de novembro de 1981.- Joio 
Calmon, PreSidente. - Franco Montoro, -Relator.-
Adalberto Sena -João Lúcio- Lomanto Júnior. 

PARECER N• 182, DE 1984 
da Comissão de Cõnstituiçio e Justiça 

Relator: Senador Pedro Simon 

O Projeto sob exame, de autoria do Deputado João 
Alves, institui o Dia Nacional da Poesia. Na sua forma 
original, estabelece que a data seja comemorada a 14 de 
março _de cada ano, em homenagem ao poeta Castro Al
ves, nascido nesse dia. 

Relatando a matéria na douta Comissão de Educação 
e Cultura, o Senador Franco Montara acolheu reivindi-
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-cação do "Movimento Poético Naciopal", 
manifestando-se pela sua aprovação na forma de emen
da substitutiva, a qual alterou a data comemorativa para 
o dia 20 de outubro, "sem vinculação a qualquer es-critor-
em especial, para homenagear todos os poetas ligados_ à 
nossa literatura", confoálle justifica. 

Diante do exposto e iilexistindo óbic~ qllãlllo ao as
pecto jurídico-constitucional, !)Osso parecer é pela apro-
vação do projeto,- na forrriã da Em~nda aCima refefjda. __ _ 

Sala da Comissão, 9 de maio de !984- Murilii-Bada: 
ró, Presidente- Pedro Simon, Relator - Martins Filho 
- Aderbal Jurema- Hélio Guelros- Passos Pôrto -
Amaral Furlan- Carlos Chiarelli- Fernando Henrique 
Cardoso- Octávio Cardoso- Mareondes Gadelha. 

PARECER N• 183, DE 1984 

Da Comissio de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nt 42, de 1984 (n~' 2.096-B, de 1983~ na 
origem), que "reajusta a pensio especial concedida 
pela Lei o? 3.919, de 19 de julho de 1961, a Haydéia. 
Lago Bittencourt, viúva do SenadQJ' __ L!]cio Bitte ... _ 
court". 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

De iniciativa do Poder Executivo, o presente Projeto 
de Lei propõe o reajustamento _da pensão especial. con
cedida pela Lei nl' 3.919", de 19 de julho de 1961, a Hayd~

. ia Lago Bittencourt, viúva do sau_dq_s_o Sena,dQr Lúcio 
Bittencourt. 

2~ Segu_n_d_Q ª_Exposição de Motivos do Ministro de 
Estado da Fazenda, que acompanha a Mensagem presi
dencial, o valor do beneficio, fixado à -época de sua con
cessão em Cr$ 40.000,00 (Cj_uarentã mil cruzeiros), corres
ponde hoje a Cr$ 33.986,00 (trinta e três mil, noVeCentos 
e oitenta e seis cruzeiros}, o que, tendo em vista a nature
za graciosa da pensão, justifiCa sUa elevação para o valor 
equivalente a 2 (duas) vezes o maior salário mínimo vi~ 
gente no País, conforme prevê o_artigo f9 da proposição 
em exame. 

3. ~de proclamar-se o sentido dejustiça_da medida, 
ao recompor, em termos atuais, o valor defasado dobe
nefício, mas, sobretudo, o seu conteúdo humanitári_o, 
que nos toca profundamente, porquanto significa, em e&-. 
sência, o resgate da memória e da dignidade_ de um hº-· 
mem público, que, com seu esforÇo pessoal e sua elevada_ 
honorabilidade, deu uma inestimável con,tribuição ao 
País. 

4, O artigo 29 do_ Pr_ojeto estabelece que a despesa 
para a execução da lei proposta correrá à conta de En
cargos Previdenciários d_a União_:_ Recursos sob a Su
pervisão dQ Müüstérfõ -da Fazenda. 

Este dispoSitivo Satisfaz, plenamente, às exigências do 
exame da matéria, no âmbito de competência desta Co
miSsão. -- -

5.- Ante c-exposto, cpinamos-pcla.apmyação__do_pr~ 
sente Projeto de Lei. 

Sala da Comissão, 10 de maio de 1984. -José Lins, 
Presidente em ·exercíCio ....:...Jutahy Magalhães, Re-iil.tor --
Octávio Cardoso - Hélio Gueiros - Gabriel Hermes -
GUilherme Palmeira - Passos Pôrto - Roberto Campos 
- Amaral Peixoto. 

PARECERES N ... 184 E 185, DE: 1984 

Sohr_e__o_ProjetQ _de Lei do Senado q9 26, de 1979, 
que acrescenta pan(grafos ao art. 517, da ConsoU~ 
daçio das Leis do Trabalho. 

PARECER N• 184, DE 1984 
Da Comlssio de Coll$tltuiçlo e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 

O Projeto sob exame propõe-se a acrescentar os pará
grafos que menciona ao artigif5 [7, da Consolidação das 

DIÁl_UO D_O CONGRESSONACIQNAL (Seção 11) 

Leis do Trabalho no propósito de conferir ao delegado 
sind_i_ça_l at_ribuiçÇies que o habilft_em à ex:.ecuçio das ta-re
fas encomet:~~adas pelo_ sindicalismo moderno. 

A figurã do delegado sindical teve na proposição_legis
latlva em foco tratamento que a compatibilíza com o or
denamento jurídico-positivo. As entidades sindicais re
presentam, perante as autoridades administrativas, os In
teresses gerais da categoria-(art:St3, a, CLT) e têm o de
ver de promover- a conciliação dos dissídios dç_ trabalho 
(art. _514, c, CLT). 

O ·exame do Pfojc!to em tela induz_ a ConvicçãO de que 
o delegado sindical passará a exerc.er, na realidade, as 
funções sindicais, acima mencionadas: tutelará os inte
resses da_ categoria no tocãnte às cOndições de trabalho, 
higiene e segurança, alétn de propiciar oportunidades 
mais adequadas à solução amigável do~ conflitos de inte
resse entre empresa e empregado. Portanto, nada mais se 
faz do que ensejar aos sindicatos um melhor desempenho 
dos misteres a eles confiados pelo direito vigente. 

Ante o ex:_posto, parece-nos ser o Projeto: 

a) Constitucional, porque se coaduoa com os parâ: 
metros em que se situa a liberdade sindical (art. 16_6_, Ca:
put, da Constituição Federal); 

b) jurídico e de boa técniCa legfslativa, porquanto se 
integra ao sistema, a que traz oportuna e valiosa colabo
ração. 

Assim sendo, parece-nos mereça ser aprOvado. 
Sala das ComissõeS, 23 de-ID:íio de 1919.- Henrique 

de La_Roque, Presidente -:-:-_Hugo Ramos, Relator
Tancredo Neves- Nelson Carneiro - Murilo Badarõ
Lázaro Barboza- Aderbal Jurema- Raimundo Parente 
- Moacy_!' Dalla -Franco Montoro - Helvídio Nunes. 

PARECER N• 185, DE 1984 

Da Comissão de Legislaçio Social 

Relator: Senador Almlr Pinto 

A Proposição sob exame, de autoria do eminente Se
nador OreStes QuêrCía; km por objetivo alterar a. re
d<!çào do art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aúesCenta~do-lhes nia"is dncó ·parãgrãfos tçpor fim, re~ 
Vogando expressamente o art. 523 do -mesffio DiplOma 
CQnsolidado. 

A intenção do ilustre autor do Proj~to é possibilitar a 
criação de delegacías e, por intermédio destas, a eleição 
de delegados sindicaiS junto às empresas. Para tanto, os 
delegados sindicais deverão ser eleitos pelos integrantes 
da categoria profissioital nas mesmas êpocas das eleições 
sindicais destinadas à escolha dos dirigentes, sendo que, 
o--número de delegados obedecefã à seiuínte p10pOrção, 
f:rii retação-ao -rrútt'leto- de ·empregados--da--empresa~ em 
empresas com até 100 (cem) empregados, será eleito um 
delegado; em empresas com mais de 100 (cem) e até 
t.CXXf{Ufn -mil} empregados, será eleito um delegado para 
cada grupo de 200 (duzentos) empregadOs: em empresas 
com maís de f .000 (um mil)~ atê 2.000_(dois mil_) empre
gados, será eleito um delegado para c3.da grupo de 300 
(trezentos) empregados; em empresas com mais de 2.000 
(dois mil) empregados; será eleito um delegado para 
cada grupo de 500 (quinhentos) empregados, obedecido 
o número máxinio--de--12 (doze) delegad9s._ 

As atribuições dos delegados sindicais são de represen
tar o sindicato e os trabalhadores da q~.tegoria juntõ à 
empreo;a. bem como fiscalizar as condições de trabalho, 
comunicando as irregularidades ao sindicato e, ainda, 
sugerir à empresa as medidas capazes de modificar, para 
melhor, as condições de trabalho e, por fim, transmitir à 
empresa as reivindicações dos empregados. 
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Determina o Projeto que os delegados sindicais terão 
asseguradas ·as prerrogativas constantes do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, das quais avulta de 
impo"rtância a chamada estabilidade provisória no em
prego, como forma de permitir ao dirigente sindical o 
pleno e s_eguro desempenho das funções para as quais foi 
e_leito. 

Fínalmente, revoga o art. 523 do DiPloma ConsOlida
do, que trata da forma de_escolha dos delegados sindicais 
existentes atualmente~ nos termos em que ali é especifica
do. 

Vistos os objetivoS do Projeto, cumpre salientar, preli
minarmente, _que o § 29 do art. 517 vigente, jã preceitua 
que é facultado a9 sindicato instituir c;ielegaciils ou 
seções para melhor proteção dos associados. OutrQS não 
são os objetivos buscados pela Proposição em exame, na 
·medida em Que procura ampliar as possibilidades de ma· 
terialízitr esta mesma proteção dos integrantes da catego
ria. 

Aliás, esse problema da representação dos trabalhado
res no âmbito da empresa, vem aumentando de impor· 
tãncia, em fãce da adoçào de medidas mais humanitárias 
para com os empregados, bem .como em decorrência da 
necessidade de integrar esses mesmos empregados no 
seio da empresa. Cumpre, aliás, salientar -que a inte
gração do empregado na vida e no desenvolvimento da . 
empresa é objetivo tão sério qu-e constitUi maté:_ria cQilsfi
tucional, consoante se vê do disposto no inciso V do art. 
165 da Constituição da República. 

O -Projeto nos parece oportuno e representa u~ã for
ma de avanço no campo sindiCai, se considerar_mos que 
no Brasil estamos ainda nos primórdios da busca de um 
forma mais representati1.>'a do operariado, seja frente ao 
Governo que lhes deve suprir as deficiências pfóprias do 
hipossuficiente, seja em face do_ poderio cconômico pró
prio do empresariado. Isto somente serã possível, segun
do pensamos, por interTnédio do sindicato, que, como 
entidade representativa de determinada categoria profis
sioiml, deve dispor de todos os meios possíveis para bem 
fazer valer. os direitos e deveres de seus representados. 

Currijjre destacar que O -pa-Pel do delegado sindical 
deve ser de bem representar seus colegas de trabalho, em 

· fudo aquilo que lhes aflija, por exemplo, em questões de 
segurança e higiene do trabalho, além de ter condições 
de propiciar também oportunidades mais adequadas à 
solução amigável de conflitos de interesses existentes en
tre empregados e a empresa. 

Outro aspecto importante a ser salientado na_presente 
Proposição, diz respeito à garantia que se estabelece para 
os delegados sindicais, proibindo-se a dispensa imotiva
da enquanto estiverem no cargo. Trata-se _de m~i<!.a de 
real alcance social, pois, sem a estabilidade provisória, 
dificilmente haverá condições objetiva~ de um efeito dt: 
sempenho das fu-nÇões junto aó seu empregador-:--

b preciso salientar que vemos o defegt~,do sjndjcal 
como alguém que, desejando ser um botTt_ empregado. 
tem a visão de que, ao mesmo tempo, precisa fazer ver 
perante a empresa à qual pertence que é possível e indís
pensãvel o cumprimento da legislação _de proteção rlo 
trabalho, pois a comunhão entre os dois fatores da p_ro~
dução: capital e trabalho, rePresenta um imperativo dos 
tefnpos modernos, como forma de integração e de d~en
volvimento da própria empresa. 

Por tod_Q o e:1"posto, nosso voto é pela aprov;.Ção do -
ProJeto em exame, em face de sua oportunidade e dos be
nefícios que poderá resultar para os empregados em ge~ 
ral. 

Sala das Comissões, lO de maio de 1984. - Jutahy 
Magalhães, Presidente - Almr Pinto, Relator - Hélio 
Cueiros -_ Jorg~ l(alume - João Calmon. 
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PARECER N• 186, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n"' 263, de 1983, que "dá 
nova redaçio ao parágrafo 1.., do art. 250 da Lei nt 
4.737, de IS de julho de 1965 (Código Eleitoral e dá 
outras providências''. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

Com o Projeto de Lei n9 263, de 1983, o ilustre Sena
dor Henrique Santillo pretende alcançar duplo objetivo: 
a) dar nova redação ao§ ]9 do art. 250 da Lei n"' 4.737, 
de 15 de julho de 1965; b) revogar o art. 24 da Lei n~' 

6.091, de 15 de agosto de 1974. 
2. Diz o Código Eleitoral: 

.. Art. 250L Nas eleições gerais, as estações de 
radiodifusão é televisão de qualquer potência ... re
servarão duas horas diárias, nos sessenta dias ante
riores à antevéspera do pleito, para a propagãnda 
eleitoral gratuita, .. ". 

'~§ 1~> Fora desse período, reservarão as mesmas 
estações uma hora por mês, para propaganda per
manente do programa dos partidos." 

A primeira alteração pretendida incide, apenas, 
sobre o§ ]9 transcrito, com o propósito de substitui
lo pelo seguinte: 

"§ J9 O Diretório Regional de cada partido ·de. 
signará, no Estado e em cada município, e o Díre
tório Nacional, no Distrito Federal, comissão de 
três membros para dirigir e· supervisiOnar a propa
ganda eleitoral nos limites das respectivas juris
dições" (síc). 

Quanto ao segundo objetivo, defende o projeto 
de lei em exame a revogação do art. 24 da lei que 
·~dispõe sobre o fornecimento gratuito de transpor
te, em dias de eleições, a eleitores residentes nas zo
nas rurais", que reza; 

"Art. 24. As normas constantes da legislação 
eleitoral e partidária, que regulam a propaganda 
dos partidos e candidatos, não se aplicam ao Distri:.. 
to Federal, onde não será permitida qualquer espC-
cie de propaganda ... ". - ·-

3. Com reSpeito à deSignação pelos Diretórios parti
dários, nacioi-uil e regiori.á:f, de-COmissões para dirigirem e 
supervisionarem a "pro"pagãnda eleitoral; entendo que se 
trata de providência de ordem meramente administrati
va, no máximo de instrução dos órgãos da Justiça Eleito
ral. 

Referentemente à abolição da proibição de propagan
da dos partidos e candidatos no Distrito Federal, a pró
pria imprensa, nos óltimoS dias, já dá coJ;:~ta de que den
tre as próxímas modificações constitucionais que; em 
breve, serão enV:iadas pelo Executivo aO tegisl3.tivo fiSu
ra a que atribui representação política à população do 
DistritO FederaL 

4. De qualquer sorte, o projeto de lei do Senador 
Henrique Santillo é daqueles que, apesar das restrições 
que se lhes façam, merecem debate mais amplo, 

O parecer, pois, ê"pela-tramitação da matéria, que é 
constitucional e jurídica. 

Sala da Comissão, 9Cfõ-iTtaio de 1984.- Murilo Bada~ 
ró, Presidente- Helvidio Nunes, Relator- Martins FI~ 
lho - Hélio Guelros - Guilherme Palmeira - Oetá"rio 
Cardoso - Passos Pôrto - Amarai Flll'lan - Carlos 
Cbluelli - Marcoodes Gadelh•· 

p!ÃRIO DO CONQRESSONACIONAL (Seção li) 

PARECERES N•s 187 e 188, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 119, de 1983, 
que "assegura assistência do sindicato ou do Minis
tério do Trabalho na despedida de empregado domés
tico com mais de um ano de serviço". 

PARECER N• 187, DE 1984 
Da CoinissãO de ConstituiÇão e Justiça 

Relator: Senador Carlos Chfarelli. 

Em apreciação o Projeto de Lei em epigrafe, de auto
ria do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que tem por objetivo d~r cobertura aos ell).preg:ados do
mésticOs-através das dísposições.dos diversOs parágrafos 
do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como fixar a exigência de que o empregador, quan~o 
empregar doméstico para exercer suas atividades no 
meio rural, fica ob.rigado a apresentar cadastro do Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para 
comprovar se SC? trata de propriedade de lazer ou não 
pfo.duiíVa--:- -- -----·-

Os mencionados parágrafos do art. 477 da Consoli
dação.. das Leis do Trabalho tratam da assistência a ser 
prestada pelo sindicato ou pela autoridade do Ministério 
do Trabalho, quando da rescisão do contrato de traba
lho .d~ empregado com mais de um ano de serviço. 

E. de ser mencionado o conteúdo do parágrafo 5~>, por 
conter niatéria pouco diVersa, ao ftxar que qUalquer 
compensação no pagamento de direitoS trabalhistas, no 
ato da rescísãõ,- ·nãO POderá" exceder o equivalente a um 
mês de remuneração do empregado. 

Trata-se, coinõ vemoS. de Proposição que visa prote
ger o empregado doméstico de possíveis abusos do em
pregador, sem embargo de destacarmos que os direitos 
desses empregados ainda são muito poucos; de prático, 
somerite ferias, -estando ao desamparo, ainda, de_ todos 
oS -outros direitos de natureza prott!cionista do trabalho. 

De todo modo, entendemos que a Proposição merece 
ser aprovada, pOis, no mínimo, terá a propriedade de pôr 
de sobreaviso os empregadores, a fim de que cumpram a 
legislação, pelo menos no ato de despedida do emprega-
do Cloméstico. · 

~- cUmpre sillient3r que a Proposição encontra.n:spaldo 
conStitucional-e. aPresenta-se com todos os requisitos de 
juridicidade, o mesmo não se podendo, entretanto, dizer 
dos aspectos de técnica legislativa. 

Com ereno, determinando o art. lY que sejam renume
rados os artigos da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, que dispõe sobre a profissão de empregado domés
tico,_ não foi f~Iiz em seu desiderat_o, vez. que é perfeita~ 
niente ê atê Dlesmo acon~elhávei q_~e isso não se faça, em 
rlome de uma inelhol- t.êcnica leg_islativa. Para tanto~ bas
ta que o art. 19 faça referência à Lei n9 ~.859 e nada mais. 
Com isso, estar-se-ã atendendo ao que objetiva o ilustre 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

R~ta ainda dizer que estamos de acordo com os cui
dados manifestados para com os empregados domésticos 
que exercem suas atiVidades no meio rural, pois há real
mente abusos por parte de empregadores, que, para fugir 
de obrigações trabalhistas, pro·curam esconder a con
dição de trabalhador r!lra1 desses empregados. ~. pois, 
salutar a inserção_das disposições contidas no parágrafo 
único do Projeto. . 

Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação da 
Proposição sob exame, mediante a seguinte 
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EMENDA No 1-CCJ 

(Substitutivo) 

Assegura assistência d~ sindicato ou do Ministério 
do TrabalhO na despedida do empregado doméstico 
com mais de um ano de serviço e dá outras providên
cias. 

O Cõrigresso Nacional decreta: 
ArL J9 Ao empregado doméstico de que trata a Lei 

n9 5.859, de 11 de dezembro de 1972, aplicam-se as dis
posições dos parágrafos J9 a 59 do art. 477 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Parágrafo único. Tratando-se de empregado exer
cente de atividade no meio rural ou prédio rústiCo, ã res~ 
cisão somente será homologada mediante comprovação, 
pelo empregador, de que se trata de propriedade de Jazer 
ou não produtiva, sob pena de ser classificado como tra
balhador rural, para todos os efeitos legais. 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~> Revogam-se as disPosições em contrário. 
Sala da Comissão, 16 de novembro de 1983.- Murilo 

Badaró, Presidente - Carlos Chiarelli, Relator - Mar
con_des Gadelha - Helvidio Nunes - Odaclr Soares -
Guilherme Palmeira - JosE lgnácio Ferreira - Hélio 
Gueiros - José Fragelli. 

PARECER N• 188, DE 1984. 
ba Coulissio de Legislaçio Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

O ilustre Senãdor Fernando Henrique Cardoso apre
sentou este Projeto, que ••assegura assistência do sindica~ 
to ou do MTb na despedida de empregado doméstico 
com mais de um ano de serviço••. 

Na Comissão de Constituição e-Justiça, seu eminente 
relator, Sena9or Carlos Chiarelli, opinou pela aprovação 
do projeto nos termos de Substitutivo, que melhor situa 
a matéria no que tange à técnica legislativa. 

No mérito, porém, aspecto que incumbe essencialmen
te a esta Comissão, não vemos como respaldar a propo
sição, à vista das implicações que oferece. 

De fai"C>,-pretende-se aplicar aO Cmpregado doméstico 
as normas previstas nos parágrafos J9 a 59 do art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, às quais tratam do 
regime de proteção ao empregado, no caso de rescisão 
do vínculo laboral. 

O projeto, portanto, pretende que se aplique a essa ca
tegoria de empregados- que, como se sabe, não se rege 
pela. CLT, mas pela Lei n9' 5.~59, de 1972- ~ pres
crições dos parágrafos 19 a 5~> do art. 477, da CLT, sem 
incidir, na espécie, a prerrogativa expressa no caput do 
referidO dispositivo-regai. Ora, estamos em que a.apli
cação tão-somente dos citados parágrafos criaria uma si
tuação realmente. esrlrúxula, pela intervivência que efeti
vamente vincula os dispositivos em questão. Senão, veja
mos o que preceitua o caput do art. 477, da CLT: 

.. Art. 477. ~ assegurado a todo empregado, 
não existindo prazo" estipulado para a terminação 
do respectivo contrato, e quando não haja ele dado 
motivo para cessação das relações de trabalho, o di~ 
reito de haver do empregador uma indenização, 
paga na base da maior remuneração que tenha per
cebido na mesma empresa." 

Como se vê, o retrotranscrito dispositivo cogita de in
denização a ser paga ao empregado:o na situação que 
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menciona. Por isso, na hipótese de rescisão, os parágra
fos tratam da forma pela qual a tua a fiscalização sobre o 
procedimento rescisóriO~ estabelecidos os procedimentos 
de pagamento da indenização, com a assistência do_ res
pectivo sindicato ou do Ministério do Tr8bafho. Na si
tuação do empregado doméstico _,;.e na forma sugerida 
pelo projeto Dão õcorre a hipótese de qualquer indeni
zaçã·o, circunstância que,- a rigOr, elide a aplicação dos 
parágrafos, pretendida pelo projeto_ pois não haveria ra
zão de burocratizar o processo de resciSão, sem a ocor
rência de seu principal fundamento, ou seja, o estipêndio 
indenizatório;arequerer assistência pro'tecionista, siô.di
cal ou estatal. 

Assim, o projeto, se convertido em lei, só serviria para 
tumultuar o processo de resilição dos contratos de em~ 
pregados domésticos, obrigando-os a aguardar a homo
logação da rescisão para poderem receber até as parcelas 
salariais a que tenham feito jus. 

Em face do exposto, entendemos que o projeto é pre
judicial a empregados e empregadores, razão por que 
opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, W de maio de 1984. - Jutahy 
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator -
Hélio Gueiros, vencido -_Joio Calmou- Albano Fran
co - Almir Pinto - -Jorge Kalume. 

PARECERES N•s 189, 190 E 191, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 205, de 1980, 
que "revoga dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho". 

PARECER N• 189, DE 1984 
Da Comissio de Constitulçilo e Justiça 

Relator: Senador José Ignáclo Ferreira 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre S~nado_r 
Humberto Lucena, revoga o art. 566 da Cons_o]idação 
das Leis do_ Trabalho, visl:i.ndo a remover obstáculos à 
sindicalizaçãO -dos funcionãrios públicoS. 

2. Na just_ifiCãÇãO, diz o autor: "O ari: 566, dá CLT, 
que aqui se quer revogar, é o que proíbe a sindicalização 
dos servidores públicos, inclusive das entidades paraesta
tais. Basta examinar tal disposifivo etri confronto com os 
preceitos constitucionais que- perriliü:in :.::.. e à"tê estimu
lam - a livre associiÇãõ -profissional, para concluir-se 
que estamos diante de uma aberração jurídica", 

3. O artigo revogado tem o seguinte teOr: "Arf. 56_6, 
Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os 
das instituições paraestatais". 

Tal dispositivo remo h ta ao início da ·vigência da COn
solidação das Leis do Trabalho, ou seja, a I' de maio de 
1943;-quando vigoravam a Constituição de 193_7, marco 
estadonovista, e o Decreto-lei n' 1.713/39, que vedava a 
fundação de sindicatos de funcion"áríOS-j)úblicos. 

Sob a êS:iOeda Constituição de 1946 sãíu a Lei n9 
I. 711/52 - Estatuto dos Funcionãrios Público_s CiviS da 
União, ainda em vigor, e que não contêm nenhuma proi
bição à sindicalização dos funcionãrioS pUblicas. 

A Constituição em vigor não só garante, a exemplo de 
1946, o direito de associação (art. 153, § 28), como prevê, 
da mesma fQrma que a anterior, a liberdade de asso
ciação prolísSiOilãJ ou sindical (art. 166). 

No que se refere aos serviÇOs públicos, neles estâ proi
bida a greve (art. 162), o que, obviamenfe, implica ve
dação do exercício desse direitO por parte dos funcio
nários, enquanto tais. 

Atende-se, porém, para a circunstância de que sindica
lização nãO significa necessariamente exercício dO direito 
de greve, que é apenas uma arma extrema de reivindi
cação laboraL Podem, pois, os funcionários constituir
sindicatos, ainda que a tais siridicatos não se permita de
clarar greve nos ser;iço~ públicos. 

O projeto, de conseguinte, não encerra óbicesjuiíd~co
constitucionais e ainda conta a seu favor com r~ões de 

DIÁRIO DO CONGRESSO N ACLONAL (Seção !!) 

ordem jurídica e de conveniência, pois a rião possibilida
de de sindicalização dos funcionáriOS públicos é uma 
aberrante ''capiiis dimimitiO" jurídica de uma significati
va parcela de cidadãos brasileiros, ao arrepio das normas 
cOiistltUCiõriais, em coriti"aposíção ao art. 2' do Convê
nio nQ 87 /1948; da OIT, do qual o Brasil é signatário, e 
ao art. 3~'~, item 4', da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, conforme observa o Dr, Ahnan Nogueira da 
Gama, em Seu magnífico trabalho "Sindicalização dos 
Funcionãrios Públicos" (Revista de Informação Legisla
tiva, setembro de 1965, págs 95-112), que acompanha
mos de perto, e em cujo fecho se Conclui com toda perti
nência: .. diante do que foi amplamente demonstrado, os 
fUOCionârios públicos podem e têm o dirl::i"tO de, no Bra
sil, formar os seus sindicatos, uma vez que nenhuma lei, 
nerihum texto legal em vigor, proíbe a sua sindicalização. 
Qualquer disposição ou medida adotada contra o exercí
cio -desse direito dos funcionários públicos ê, portanto, 

- iilcõns_titucionili" (id, ib., pág, 112). 

Logicamente, tal conclusão vale para o artigo que a 
CLT- pretende -revogar, o" qu8.1 tem dàdo_ azo _a que· se en
tende proibida a sindicalização dos funcionários públi-
cos. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por constituciOnal, jurídico, regimental, de boa téc
nica legislativa e, no mérito (art._IOO, item I, n9 6 do Re
gimento Interno), oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983.- Muri
Jo Badaró, Presidente -José Ignáclo Ferreira, Relator 
- Passos Pôrto, contrãriO - Helvídlo Nunes, contrário 
-Martins Filho- Severo Gomes --José Fragelli, ven-
cido - Hélio Guefros - Amaral Furlan - Enéas Faria. 

PARECER N• 190, DE 1984 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Alfredo Campos 
De iniciativa do ilustre Senador Humberto Lucena, 

vem a-exame desta Comissão projeto de lei, revogando 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

A proposição pretende a revogação pura e simples 
do art. 566 da CLT, que proíbe a sindicalização dos ser
vidores públicos, inclusive os das entidades_ paraesta!ais. 

Justificando a proposição, o seu ilustre Autor esclare
ce que .. basta examinar tal dispositivo em confronto cOm 
os preceitos constitucionais que permitem - e até_esti
ml,llam - a livre associação profissioilal, para concluir
S_e que estamos -dian-te de uma a-berração -jurídica. 

Com efeito. diz o art. -166, da ConstituiçãÕ -Federai, 
que: 

"E. livre a associação profissio-nã] ou sindical; a 
sua constituição a representação legal nas con
venr;ões coletivas de trabalho e o exercício de 
funções ~elegadas de poder público serão regulados 
em lei. 

................. ~-·"' . ' ............. . 
§ 29 i:: ob~ig~t_ó~i~ --o v;to nas eleições Sindi

cais." 

O conflito é evidente, pois, se a Constituição assegura 
direito amplo à sindicalização, não pode_uma lei hierar
quicamente menor (no caso, a Consolidação) vir e dizer 

· que certa categoria de trabalhadores, só porque têm al
gUITC vínculo com a administração pública, não deve 
associar-se profissionalmente." 

-ctimpre--salientar que a expressão "servidores" em 
sentido amplo, abrangerido a todos os que prestam ser
viços ao Estado, e que com ele tem- relação de empreg-o, 
seja estatutário (Lei n9 1.711, de 1952) ou trabalhista 
conforme o regime a que estiverem sujeitos. 

Por conseguinte, o dispositivo que se pretende ex_cluir 
da Legislação do Trabalho atinge os emprego do serviço 
público federal, estadual e municipal, subordinados di re
ta ou indiretamente à administração. 

Maio de 1984 

Examinado o projeto de lei douta Comissão de Cons
tituição e Justiça, desta Casa, opinou pela aprovação do 
projeto, em vista o_art. 153 § 28 da Constituição, que pre
vê a liberdade de associação profissional ou síndicaL 

O exercício da fUnção pública,seja ela regida pelo Es
tatuto dos Fúncionarios públicosou pela Consolidação 
das Leis Trabalho, impõe restriÇÕes aos seus exercentes 
e, entre elas, destacam-se a de não entrarem em greve; de 
não se filiarem a sindicato; e de se sujeitarem aos impedi
mentos _estabelecidos para o desempenho do cargo. 

A proibição constitucional do exercido do direito de 
greve- art. 162 da Constituição- é decorrente dane
cessidade pública da continuidade dos serviços do Esta
do, vez que as exigências coletivas são permanentes e não 
podem sofrer paralisação. Daí o Decreto-lei n' 1.632, de 
4 de_ agosto de 1978, dispondo sobre a pr.oibição de greve 
nos serviços públicos e atividades essenciais de interesse 
da segurança pública, estabelecer que constitui greve a 
atitude da totalidade ou de parte dos empregados que 
acarrete a cessação da atiVidade ou dimunuição do ritmo 
normal nos serviços de água e esgoto,_ energia elêtrica, 
petróleo, gãs e outros combustíveis, bancos, transportes, 
comunicações, carge e descarga, hospitais, ambulãtórios, 
maternidades, farmâcias ~drogarias, bem assim as de in
dústrias definidas em legislação própria; compreende-se, 
nestas ativtdades, as de produção, as de distribuição e as 
de comercialização. 

Assim, o direito de greve, assegurado pelo art. 165, aos 
trabalhadores está previstO somente para os empregados 
de empresas privadas, não se estendendo, por incompatí
vel, aos empregados da Administração direta ou indirc-
ta. 

Acontece que, como bem situou o ilustre Relator na 
Douta Comissão de Coi!Stituição e Justiça, a circunstân
cia de o servidor se sindícalízar não significa, neCessaria
mente o exercício do direito de greve, que é argumento 
último da reivindicação dos trabalhadores. Poderão os 
servidores se sindicalizar, mas não recorrer à greve! 

Assim, pelo exposto, somos pela aprovação d_a_ proje
tO~ 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1984- Fábio Luce-
na, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Martins 
Filho - Jorge Kalume - Carlos Alberto. 

PARECER N• 191, DE 1984. 
Da Comissio .de Legislação Social 

Reltli~f: Senador Almir Pinto 

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do eminente 
Senador Humberto Lucena, tem por objetivo revogar o 
art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
do pelo Decreto-lei n~' 5.452, de \9 de maio de 1943. 
-·-~ art~go, ~bjeto da proposiçãõ, é dô seguinte teor: 

"Art. 566 Não podem sindicalizar-se os servi
dores do Estado e os das institUições parilesfataiS: 

Parágrafo único. Excluem-se da proibição cons
tante deste artigo os empregados das.sociedades de 
economia mista -e das fundações criadas óü manti
das pelo Poder Público da União, dos Estados e dos 
M unicipios." 

Com a revogação do artigo supra transcrito, prctende
_se possibilitar aos servidores públicos organizarem-se em 
sindicato, vez que, em nosso or_denamento jurídic_o, o ú~ 
nico dispositiVo legal proibitivo dÕ direito de sindicali
zação dessa parcela de assalariados brasileiros, é esse ar
tigo. 

Com efeito, embora possa parecer inuSitado, a verda
de é que não hã nenhuma vedação constitucional ao di
reito de sindicalização dos servidores públicos._ Talvez 
seja por isso mesmo que o Diploma Consolidado cuidou 
de proibir tal direito, sem embargo da informação de que 
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o caput do artigo remonta aos primórdios da própria 
Consolidação, sendo de salientar-se que o parágrafo úni
co representa uma inovação acolhida pela Lei n\'i 6.386._ 
de 9 de dezembro de 1976, para permitir a sindicalização 
dos empregados das sociedades de economia mista e das 
fundações. 

Ao dizermos que não há nenhuma vedação ao direito 
de sindicalização dos servidores públicos na Consti
tuição da República, estamos dizendQ pouco, pois ela até 
estimula o exercício" do direito de associação, consoante 
o § 28 do art. 153, verbls: 

"§ 28.. t assegurada a liberdade de associação 
para fins lícitos. Nenhuma associação poderá ser 
dissolvida senão cm virtude de decisão judicial." 

Poder-se-á objetar que a riOrma constitucional transM 
crita é genêrica, não aproveíiarido ao- nosso desiderato. 
Tal objeção, se ofercida, entretanto, não teria -razão dt! 
ser, pois, logo adiante, no art..._ 166, caput, está fixado: 

HArt. 166 _t. .livre a assoCiação profissíonal ou 
sindical; a sua constituição, a representação legal 

·nas convenções_cole.tivas de trabalho e o exercício 
de funções delegadas de poder público serão regula~ 
dos em lei." 

Ora, diante do mandainento constitucional sob exa~ 
me, não hã dúvida de que, sendo livre a constituíção de 
associação profissional, sem excessão, podem os servido~ 
res públicos organizarem-se em sindicato, desde quere
V!Jgado o art. 566 do Diploma Consolidado, como pro
posto. 

Cumpre lembrar que o art. 566 ora objeto de proposta 
de revogação jâ, por diversas vezes, tenl sido acoimado 
de inconstitucional, sobretudo porque_contraria o dispo
sitivo no§ 19 do art. 170 da Constituição, quando proíbe 
a sindicalização não apenas dos servidores públicos pro
priamente ditos, mas também Os funcionâríõS das -em
presas públicas, fato que entra em claro atrito com-o dis-
positivo constitucional jâ referido, quando este precei
tua: 

"Na exploração, pelo Estado, da atividade eco
nômica, as empreSas PDblrCas e as sociedades de eco
nomia mista regcr~se-ão pelãs normas aplicáveis às 
empresas privadas, inclusive quanto ao direito d_o
trabalho e ao das obrigações." (Grifamos) 

As empresas públicas,_ portanto estão sujeitas à nor
mas de Direito do Trabillho~ _aentre as quais se situam 
aquela!,> que disciplinam e pe"rnlitem a sindicalização. 

Saliente-se que o que se proibe na Constituição vigen~ 
te, em relação aos servidores públicos, ou aos serviços 
públicos, é a greve, segundo os precisos termos do art. 
162, literalmente: 

"Art. 162. Não será permitida greve nos seviços 
públicos e ativídades essenciais, definidos em lei." 

Uma coisa é o exercício d3. greve, oU a greve propria~ 
mente dita. Esta é vedada aos servidOres públicos Pela 
ConstituiçãO. OUtra bam díferente· ê- o direito de asSo
ciação. Este, como viSto, não sofre nenhuma iestrição 
constitucional. Se é assim, e entendeffios que realmente o 
é, revogado o art. 566 da Consolidação das Leis do Tra
balho, podem os servidores públicos organizãiC~n1Mse em 
sindicato, embora não possam fazer greve. 

Cabe ressaltar que nos inclinamos pela acolhida do 
Projeto sobre exame, dentre outros ponderáveis motivos, 
porque ao assim agirmOs, eStamOs iTido ao encontro de 
instrumentos adotados pela OrganíZação do Trabalho, 
dos quais o Brasil tem sido signãfáríõ, nõ- seiltido _da 
ad()ção de providências que terminam por materializar o 
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direito dOs Servidores públicos de terem suas entidades 
sindiC-ais, como quaisquer outros trabalhadores. 

Em face, pois, do exposto, nosso voto é_ pela apro
vação do ProjetÕ de Lei sob exame, pela sua oportunida
de e conveniência. 

Sala das ComissiXs, 10 de maio de 1984. - Jutahy 
Magalhã~s, Presidente - Almir Pinto, _Relator - Hélio_ 
GUeiros- Jorge Kalume- Albano Franco- João Cal
moo. 

PARECERES N•s 192 e 193, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1980 
(no origem g9J4~()..C, de 1983), que "modifica a Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, Instituindo Fun
do Especial parRB-construçio _de creches e e~co~as 
pr~rimárfas". - ·-

PARECER N• 192, DE 1984 
Da Co~issão de LegislaÇiõ Social 

Relatora: Senadora Eunice Mlchfles 
O projeto objetiva estabelecer sanções pecuniárias 

para os empregadores que deixarem de cumprir, nos pra
zos fixados pela Lei n9 5.107, de 13~9-66, as obrigações 
previstas nos artigos 29 e 69 desse diplomà legal, prescre
vendo, ainda, que essas multas s~jam recolhidas ao Ban
co Nacional da HabitaçãÕ, que conStituiria urn "Fundo 
Especial destinado à construção de creches e escolas pré
primárias nos conjuntos- habitacionais", financiados 
pelo referido Banco. 

As multas que a propositura impõe às empresas que 
_efetuarem com _atraso os depósitos para o FGTS, além 
d_as existentes, que são as mesmas._da legislação do imM 
posto de renda, sem se contar a responsabilidade pela 
correção monetária_ e pelos juros capitalizados das con

~ tas ).'inc_uladas, _viriam trazer um ônus talvez excessivo 
__ para os empregadores, sem maiores vantagens para os 

empregados. 

Para a construção de creches e es.colas pré--primárias 
nos conju-núls h3biiadOriaíS, o Bânco Nacional da Habi

-tação encontrou solu_ção, sem dúvi_da, mais adequada, 
com a implantação do Programa para "Finar)_Ciameiito 

-de Eqllipanlelltos-CÕmunitários -de COn_juntos Habita-
-cionais (FINEC}", através do subprograma "FIEP-
Firiâriciaffiento de o EciÚipámentos CõmUnltáríos Públi
cos", que visa a proporCionar serviços adequados de edu
clição, saúd-e:comunicaçào, segurança, formação prOfis
sfonal e comunltária:, recreação e semelhantes. 

Ou~rosshp, a_9s débitos provenientes do não recolhi
men~o na_ época_ própria das contribuições devidas ao 
fuildo d6-Gar~ntía -do Tenipo de SÚviçó; aplica·m-Mse as 
disposições consta~?-~~~-da Lei n9_5,890, d~.8~6-73, ex vi do 
disposto rio ari. 20 \:filo-Lei n~ 5.107; de ·i3M9-66: 

"Art. 20 .. Com-petirá à Previdência Social, por 
seus órgãos -próprios, a verificação de cumprimento 
do disposto nos artigos 2~' e 6~' desta lei, procedendo, 
em nome do Banco Nacional da Habitação, ao le
vantamento dos débitos porventura existentes e às 
respectivas cobranças administrativas e judicial, 
pela mesma forma e com os mesmos privilégios das 

-- cCfnfribuições devidas à Previdência Social." 

Dess~ modo, tais débitos são acrescidos de multa, ju
ros de mora e correção monetária,. sendo, portanto, ino
portuno a incidêncra das multas sugeridas no projeto, 
que, se transformado em lei, iria onerar um mesmo débi
to com dupla penalidade: a multa de 10% a 50%, prevista 
no art. 82 da Lei n9 5.890, de 8-6-73, e a multa de CrS 
1.500,00 por mês de atraso prevista no§ 21' que se preten
de acrescentar ao art. 29 da Lei n'>' 5.107, de 13~9-66. 
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ReJeva observar, ain_óa, que o valor estipulado para a 
referida multa (Cr$ 1 .500,00) correspondia, à época da 
emenda oferecida pela Comissão de Constituição eJus
tiça da Câmara dos Deputados, ao do salário mínimo 
então vigente. Ora, o projeto é de 1973; hoje, dez anos 
após, seus objetivos estàõ complefamente frustrados, 
porquanto a receita advinda dessas multas seria irrisória 
diante dos custos dos programas pretendidos. 

Por força da Lei n9 6.205, de 29-4# 79, não mais é possíM 
vel fixar-se em salários mínimos qualquer tipo de multa 
pecuniária. Ora, se oferecêssemos emenda atualizando o 
valor da multa. o projeto teria de retornar à Casa de ori
gem e, até sua aprovação final na próxima sessão legisla
tiva, mais o prazo da sanção presidencial, estaria o refe
rido valor novamente desatualizado. 

Estas, as razões que, apesar dos elevados objetivos do 
projeto, noS levam a opinar pela sua rejeição. 

Sala da Comissão, 22 de março de 1984 -Jutahy Ma
galhães, Presidente - Eunice Michiles, Relatara -
Gabriel Hermes - Pedro Simon~ vencido - Joiio Cal
moo. 

PARECER N• 193, DE 1984 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Cid Sampaio 
O Projeto de Lei n9 1.410-B, de 1973 estabelece no seu 

Artigo 19 as seguintes modificações à Lei n'>' 5.107, de 13 
de setembro de 1966: 

) - Renumera o parágrafo único, do Artigo 1 
para parágrafo l'>'. 

2-oAcrescenta o parágrafo 29, que estabelece a 
multa de -um satâdõ mínimo, por cada mês, de atra
so, no recolhimento do FGTS~ 

1- Acresce-nta o parágrafo 3~', que destina ore
colhimento dessa multa ao BNH, constituindo_um 
Fundo Especial destinado à construção de _creches e 
escolas prêMprimárias lios conjuntos financiados 
pelo BNH. 

4- No s.eu Artigo 21' estabelece a multa de um 
_sa,_lário mínimo para o não cumprimento da ()bri
g~_ção estabelecida pelo art. 69, da Lei n9 5.107, de 
1 3-9~66, para a res~isào_ do contrato de trabalho e 
destina, no s_eu parágrafo único, o valor dessa multa 
para o Fundo Especial previsto no Art. 19. 

5- No seu Artigo 39 modifica o parágrafo úníco 
do Art. 99, estabelecendo que no caso de não haver 
dependentes habilitados no prazo de dois anos a 
contar do óbito, reverterá o valor da conta do faleciM 
do para o Fundo Especial previsto no art. )9, 

6- A legislação atual prevê as seguintes sanções 
para a inadfmplência do FGTS: 

a) Correção monetária (Art. 3~', da Lei n~' 

5.107). 
b) Juros de 3% ao ano (Art. 41', da Lei n9_5,107). 
c) Multas estabelecidas na legislação do Jmpos

!O de Renda (Art. 99, da Lei n~> 5.107). 

d) A empresa inadimplente não poderá pagar 
honorários, gratifícações, pró-labore, ou retirada e 
dividendos aos seus diretores e sócios (Art. }9, do 
D.L. n• 368, de 19-12-68). 

7- Pelo visto acima as empresas já recebem 
uma elevada sanção p-ela inadimplência com o 
FGTS, que na atual cOnjuntura caracterizada pela 
recessão, pelos altíssimos juros e pela elevada carga 
tributãria jã inviabiliza a regularização dos atrasa
dos dos débitos d_o FGTS das empresas nacionais, 
nâO-se jUstiflCindo qualquer nOvo ônus. 
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Somos, portanto, pela rejeição dO Projeto di! Lei da 
Câmara nl' 20 de I 980. 

Sala das ComisSõeS, 10 de maío de 1984:-=:::-Itamar 
Franco, Presidente-- Od Sampaio, Relatai - Gabriel 
Hermes - Hélio Gueiros - Albano Franco - José Lins 
~ Passos Pôrto - Octávio Cardoso - GuUherme Pai~ 
mei a - Jutahy Magalhães - Roberto Campos. 

PARECERES Nos 194 E 195, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 38, de 1981 
(na origem, n9 2.930-B, de 1976) que "altera disposi· 
tivos da Lei n~' 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que 
"institui amparo previdenciário para maiores de se
tenta anos de idade e para inválidos.,. 

PARECER No 194, DE 1984. 
Da Comissão de Legislação SoCial 

Relator: Senador Pedro Simon 
O presente projeto, originário da Câmara dos.D~puta

dos, tem por obJetívo acrescentar parágrafo úníco do ar~ 
tigo \9 da Lein"6.179, de li de dezembro de 1974, para 
estabelecer que as exigências de que tratam os itens I, II e 
III, do mesmo artigo, não sejam aplicáveis aos invãHdos 
congénitos ou_ ao_s que se tenham_ invalidado para o tra
balho antes dos 16 anos de idade. 

Os referidos_itens_são os que condicionam a concessão 
do amparo previdenciáriõ previsto na lei à prévia fi
liação, em qUalquer época, à Previdência Social ou ao 
exercício anterior de a_tividade vinculada ao sistema. 

Há que considerar que a referida lei, embora encarta
da no contexto da legislação da Previdêncía Social, é 
uma forma afí{iica, porquanto não cuida da concessão 
de um benefício previdenciái'io mas,-tãO-somente; do pa
gamento de um auxílio pecuniáriO a: pessoas que, por 
motivo de velhice ou de invalidez, estão incapacitadas de 
trabalhar, embora, em alguma fase de suas vidas, te
nham, de qualqer forma, ex_ercido atividade remtm~rnda... 

Sucede, no entanto, que, se a lei em referência não ins
titui um benefício previdenciârio, tem ela, inegavelmen
te, uma conotação de natureza assistencial em favor, não 
só dos idosos· e inválidos, mas dos marginalizados e des
protegidos, como bem acentua o autor do projeto. 

Cabe a esta_Comissão opinar sobre o mérito da propo
sição, uma vez que o -exame--da sua constitucionalidade e 
jutidici-dade já foi feito pela douta Comissão de Co"nsti
tuiçãQ e Justiça da Casa de origem, a qual lhe deu pare
cer favoráveL 

Ora, o que se propõe é a ampliação do amparo previ
denciário a pes-soas excluídas do seu regime. É mais um 
passo à frente no sentido da propalada universalização 
da previdência So_ciaf. 

Dentro desse espíritO, não há motivos de natureza soM 
cial, humana ou mesmo é:tiqa qlle justifiquem a exClusão, 
a marginalização de brasileiros que, infortunadamente, 
não podem exercer atividade remunerada, por serem in
válidos de nascença. 

O projeto, assim, por corrigir uma omissão da lei, está 
a merecer o apoio desta Coinissão, m-otiVo Pelo qual opi
namos pela sua aprovação. 

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1983 -Juta_hy,_ 
Map.lhães, Presidente- Pedro Simon, Relator- Hélio 
Gueiros- Altevir Leal - lrls Célia- Joio Calmon. 

PARECER No 195, DE 1984 
Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
o projeto em eiartle tem por esco"po aperfeiçoar a sis

temática de assistência ao"s inválidos e idosos, de que tra
ta a Lei n" 6.179, de 11 de dezembro de 1974. 

De autoria do Deputado Wilmar Dallanhol, referido 
projeto teve seu mérito acolhido na douta Comissão _de 
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Legislação Social, vindo agora ao exame -desta Comissão 
de Finan-ças. 

-Realmente, rião podemos negar--ao projeto seu grande 
alcance social, na medida em· que pretende excluir da 
aplicação das exigências especifiCãs de que tratam os 
itens I, 11 e III, do art. ]Y da lei nY 6.179, os inválidos 
congénitos e aqueles que se tenham invalidado para o 
trabalho antes de completados 16 anos de idade~ 

Entretanto, apesar de reconhecermos o méiito do pro
jeto,_ vemo-nos na conting_ência de alertar nossos ilustres 
pares nesta ComisSão para o- allm6ilfo de despesa expres
so no art. 2Q da proposição, que eleva de 0,4% (quatro 
décimos por cento) para 0,5% da folha de salário-de
contribuição-, o montante da parcela de receit"a do INPS 
e do FUNRURAL a ser destacado para-o ctrsteio dobe
nefício. 

Assim, as já combalidas finanças da Previdênci-i"So
cial seriam, a nosso ver, ainda mais sãCrificaâas, em 
função do ônus adicional que representaria o financia
mento da aplicação das medidas preconizadas no proje
to. 

Isto posto, entendemos que o projeto ora em exame 
nesta Comissão de_ Finanças-, apesar de seu irrecusáVel 
mérito social, deva ser rejeitado em raZão das nÕtórias 
dificuldades financeiras que atingem a Previdência So
cial. 

--"Sala daS -ComiSsões, id de_ ·maío de-'!98( _=fianiãi
Frá"nco, P-residente- Jiitahy Magalhies, Relator- Oc
távio Cardoso - Hélio GiieiroS ....:..... Gabriel Hermes -
Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Roberto Campos . 

Amiiral Peixoto 

PARECERES Nos 196 E 197, DE Í984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara D" 36, de 1983 
(n" 3.776--b, de 1980, na Casa de origem), que ualtera 
o artigo 830 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aproVada pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de 19 de maio de 

--1943". 
PARECER NO 196, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Jusdça 

Relator: Senador Helvídlo Nunes 
O Projeto de Lei n" 36, de 1983 (Projeto de Lei n" 

3.776-B, de 1980, na Câmara do Deputados), visa a alte
rar o-art. 830 da Co_nsolid_a.ção das Leis do 1)abalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 01 de maio de 
t943. ~ ~ 

2. Reza o dispostitivo que a proposição deseja modi-
ficar: 

"Art. 830. O documento oferecido para prova só 
será aCeito se estiver no original ou em certidão au
têntica, ou quando conferida a respectiva púb.lica 
forma ou cópia perante o juiz ou tribunal." 

A redação proposta ê a seguinte: 
"Art. 830. O documento oferecido para prova se-

-- -rá aceito se estiver no original õU -eni CertidãO iutên
tica, ou ainda quando conferida a respectiva cópia 
com original perante a autorid~úfe COmPetente ou 
oficial público." 

3. Induvidoso que o direito à-s certidões constitui 
prerrogativa individual dos cidadãos (art. 153, § 35, da 
Carta Magna), a Constituição e as normas jurfdicas vi
gentes não fazem, no particUlar, qualquer restrição à ini
ciativa congressual. 

4. No que diz respeito aO méritO, porém, entendo 
que a--prõPosição faz siffiples jogo de palavr3s, taivez 
com o propósito-- de dar maior comodidade às partes, 
põis que retira a necessidade de particiação do juiz ou 
tribunal na conferência da pública forma ou cópia de do
cumento. 

É certo que os tabeliães têm fé públis:a. Mas quando a 
lei_" em vigOr- êsfilbeleceu alternativas, fê-lo com o objetivo 
de oferecer m_ais segurança aos papéis públicos. 

5. O parecer, poi-s afir!ha a constitucionalidade e a 
juridicidade do projeto de lei oriUndo da Câffiara dos 
Deputados, mas desaconselha a sua aprovação quando 
ao mêrito, por inconvi:i1íetiti. 

Sala da Co_missão, 21 de março de I 984- Muriio Ba
daró, Presidente - Helvídio NUnes, Relator - Martins 
Filho, vencido com voto em separado -- Pedro Simon, 
contrário- Octávio Cardoso- Passos Pôrto- Almir 
Pinto - José Fragelll. 

VOTO EM SEPARADO. VENCIDO. DO SR. 
SENADOR MARTINS FILHO 

O inc~so_ PLC n9 36/83 (n" 3~776-bfSO da Casa de 
Origem), de autoria do ilustre Deputado Paulino Cícero 
Vasconcellos, propõe-se a alterar o Artigo 830 da Cons
tituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 
Lei nY 5.452/43, para se admitir, como prova, no proces
so traOãlhisia; taniO o documento -origirlal, como sua 
c:e-rtidão autêntica, Como ain-da sua cópia, conferida com 
o -original, perante a autoridade competente ou oficial 
público. 

A medida é desburocratizante pois elimina a obrigato-
- riedade de partiCipação de Juiz ·oú Tribunal em COnferir, 

com o original, cópia de documento apresentado como
prova, como a Lei, o exige, remetendo a conferência à 
instância mais adequada, ou seja, hoje, autoridade com

-petenle ou ofiCial públicO o que não exclui o Juiz ou o 
TribunaC-

_ç"om a in9vaç_ão assegura-se maior comodidade às 
paites e siii:ipiitica-se o cumprimento de formalidade 
processual, razão porque voto pela aprovação, contra
riando manifestação do Relator. 

Sala da Comissão, 21 de março de 1984- Martins Fi
lho. 

PARECER No 197, DE 1984 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Albano Franco 
Conl nova redação que oferece para o art~ 830 da 

CL T, o eminente Deputado Simão Sessim pretende que 
o ducumento oferecido para prova possa ser aceito por 
cóphi conferida com o original perante a autoridade 
competente ou oficial pú_blico. 

NoS termos do texto Vigente, as cópiã.s Só são aceitas 
quando conferidas perante o Juiz ou Tribunal. 

A modificação parece-nos procedente, na medtda em 
que abranda o formalismo exagerado que impõe a confe
rência documental perante o Juiz ou Tribunal, quando, 
com efeito análogo e processualística mais simples, po
deria ser conferido por autoridade que tenha fé pública, 
como a hipótese da autoridade cartorária. 

Além do mais, parece-nos que, nesse assunto de docuM 
mentos probatórios, atual política de desburocratização 
recomenda deva, antes de tudo, prevalecer o princípio da 
contiabilidade no declarante, respondendoy cada_ qual, 
pelos exessos que cometer. Assim, por exemplo, a elimi
nação de vários documentos antes exigidos para prova 
de residência, vida, dependentes etc, 

Em face-do exposto, o nosso parecer é pela aprovação 
do presente projeto. 

Sala da Comissão, lO de maio de t 984 --Jutahy Ma
galhães, Presidente- Albano Franco, Relator- Joio 
_Calmon - Almir Pinto - Jorge Kalume- Hélio Guei
•os. 
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PARECER N• 198, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobfe o 
Projeto de Lei do Senado n~' 9, de 1983, que "inclui 
entre as contravenções penais a prática de atos resul~ 
tant~ de preconceitos de sexo e de estado civil". 

Relator: Senador Martins Filho 
Com o presente projetõ,-Oilobre Senãdõr-Netson Car

neiro, seu autor, inclui entre as contravençõ"es -penais e 
prática de atas resultantes de preconceitos de sexo e de 
estado civil. Em seus dispositivos, a proposição pÍ'evê to
das as hipóteses discrim-inatórias: 

I - recusa, por parte de estabelecimento comer
cial, de hospedar, servir, atender ou receber com
prador ou cliente, por preconceito de sexo ou de es
tado civil; 

Z.- pelos mesmos preconceitos, recusa de hospe
dagem em hotel, etc.; 

3- recusa de atendimento em restaurantes, ba
res, etc.; 

4- recusa de entrada em estabelecimento públi
. co de diversões ou _esportes; 

S- ainda, peta mesmos preconceitos, obstar o 
acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalis
mo público, ou negar emprego ou trabalho a al
guém em autarquia, empresa pública ou privada, 
etc. 

A cada artigo tipificador da contravenção correspon
de, no projeto, a punição sugerida. E, no seu art. 7', a 
proposição fixa a õfienúiçãi;)jti~ídica_ para os casos de 
reincidência. 

Nada impede a tramitação" do projeto, que é constitu
cional, jurfdico e de boa té-cnica-lCgislatiVa, merecendo 
apoiamento inClusiVe quanto ao mérito. · 

Por tais razões, opino pela aprovaçãO do_ !JLS ni> 9/83. 
S'ãla da Comissão, 9 de rii3.io de 1984- Murilo Dada

ró. Presidente- Martins Filho Relator- Helvídio Nunes 
- Alfredo Campos - Pedro Simon - Hélio Guefros -
Guilherme Palmeira - Octávio Cirdoso - Mal-Condes 
Gadelha - Fernando Henrique Cardoso - Carlos Chia
relll. 

PARECER N• 199, DE 1984 

Da Comlssio de Constituição e Justiça, sobre a 
Emenda n' 1, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câ
mara 11'125, de 1981 (n<~6-C, de 1979, na Casa de ori
gem), que "introduz alterações na Lei n<~.5.8691 de 11 
de janeiro de 1973 - C6digo de Processo Civil, no 
que se refere à arrematação de bens penhorados". 

Relator: Senador Hélio Gueiros 
Por força de uma emenda, apresentada em plenãrio 

pelo eminente Senador Aloys_io Chaves, volta a esta Co
missão o projeto de lei que-prevê a dispensa da exigência 
de publicação de editais de venda nas ações executivas 
quando o valor dos bens penhorados não alcançar resul
tado de vinte vezes o maior salário mfnimo do País. O• 
ilustre Senador emendante deseja que, além do valor dos 
bens penhorados, seja, por igual,levado em conta ova
lor da execução_, argumentando que a sua proposição se 
adequa melhor à matéria constante do projeto que visa 
"a desburocratizar a justiça, além de aliviar o devedor 
executado por dívida de pequeno vulto". 

Parece-nos que o texto originariamente referendado 
pela Comissão deJustiçã, aceitando a deliberação unâni
me da Câmara dos Deputados, atende melhor aos pre
tensos objetivos do projeto. Na verdade, o que deve con
dicionar a redução dos encargos_finã._OCeiros-de uma exe
cução é o valor dos bens penhorados e não o valor da 
execução. Esta, às vezes, tem valor maior do que o valor 
dos bens penhorados já que, não raras vezes, o devedor 
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não dispõe de bens que cubram exatamente o seu débito, 
embora tenha disponibilidade para cobrir parte de sua 
dívida. Se, em cima de penhora insuficiente para cobrír o 
débito reclamado, ainda se lança despesa dispensável, é 
evidente que a reparação ao credor se torna mais pre
cária tanto majs quanto se sabe que é dispendiosa a 
publicação de editais na imprensa brasileira. Daí nossa 
convicção de que é o valor dos bens penhorados que 
deve-.condicionar a redução dits despesas jUdiciais e não 
o valor da execução. 

Por outro lado, deve-se notar que a hasta pública e ar
rematação são ates quase finais de um processo. Desta 
forma, o exequente jã teve oportunidade de verificar que 
o seu devedor não dispõe de bens suficientes -para cobrir 
a totalidade do seu débito porque, se tivesse, ele haveria 
de pedir reforço de penhora. Não tem cabimento, assim, 
que, nessa hora final de liquidação do processo, ainda se 
esteja a considerar o valor inicial da execução. 

Nestas condições, somos pela manutenção do texto 
anteriormente cõnsagi-ado pela Comissão de Justiça, 
com a modific;:açª_o, apenas graças à descoberta do nobre 
Senador Aloysio Chaves- de que O projeto de lei pre
tende emendar o art. 686 do Código de Processo Civil e 
não o art. 687 como _enganadoramente consta deste pro
cesso, correção esta a ser feita pela Comissão de Re
dação. 

Salã das ComiSSões, 9 de maio de 1984 - Murilo Dada
ró, President~.:::':"' HéJio Gueiros, Relator- Aderbal Ju
rema - Marcoodes Gadelba - Carlos Chiarelll - Fer~ 
nando Henrique Cardoso - Pedro Simon - Passos Pôrto 
- Amaral Furlan. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à pUblicação. 

O SR. PRESID_ENTE (M.o&cyr Dalla) - A Presidên
cia c_omunic~_que, nos termos do art. 278 do Regimento 
Jntçrno, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao 
mérito, das comjssões a que foi distribuído, determinou 
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 297, de 
1980. de autoria do Senador Humberto Lucena, revo
gando o Decreto-lei n<:t 779, de 2l de agosto de 1969, que 
dispõe sobre aplicação de normas processuais trabalhis
tas à União. _ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. !<~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1984 

Altera o ut. 38, caput, da Lei n9 4.59.5, de 31 de 
dezembro de 1964 e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O art. 38, caput, da Lei n" 4.595, de 31 de de

zembro de 1964, passa a viger com a s-eguinte redação: 
.. Art. "JB _"·AS'in'stituiçõeS finã.nceiias conseiv3.~ 

rão sigilo em suas operações atiVas e pasSivas e ser~ 
viços prestados, exceto nas que, total ou parcial
mente, envolvam recursos públicos de qualquer na
tureza, ainda que apenas na condição de repassado
ras." 

Art. 2"' O Poder Executivo regulamentará esta lei, 
no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publi
cação. 

Art. }9 

cação. 
Art. 49 

Es.ta Jei entra em vigor na data de sua pub~i-

Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É evidCOte que, _e-m todos os casos, o interesse público 
.deve sempre prev-alecer sobre quaisquer outras situações. 
Embora tal acertiva constitua-se em verdadeiro truismo, 
alridã noS_ d~PB._rã.mõS~_ hoje", com situações ~tJe, ingenua
mente, serverri n1rus aõS reclamos -indJVídums ou de gru-
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pos do que, propriamente. aos derivados das necessida
des públicas. Nessa ordem de idéias, pode ser citado o 
Instituto do sigilo banCário, o qual, essencialmente justo 
em seus objetivos fundamentais, vem protegendo tam
bém situações espúrias, não compreendidas nos seus 
reais objetivos. 

De fato, não têm sido poucas as vezes, nos últimos 
tempos, em que, acobertadas pelo sigilo legal, operações 
financeiras são efetivadas, com a utilização de recursos 
públicos, sem atenderem às cautelas indispensáveis à 
preserVaçãO do erário. Nesse passo, até escândalo, liga
dOs a certas transações, são assuntos comuns no noti
ciáiíO da nosSa imprensa, a indicar, certamente, que algo 
está errado ou não estã sendo bem conduzido ou execu
tado. 

É pois indispensável que, nas hipóteses de transação 
com recursos públicos, httja divulgação dos elementos 
que caracterizam a operação, a fim de que, sobre ela, Se 
estabeleça a fiscalização que naturalmente se opera em 
referência às questões submetidas ao conhecimento 
público. Na forma como tratada a matéria na lei vigente, 
tais operaç-ões- são Ohflgatoriamente supriffiidas do co
nhecimento geral, possibilitando a adoção de soluções 
nem sempre compatíveis com o interesse do Pafs. 

O presente projeto, assim, elide a obrigatqriedade do 
sigilo, nos casos em que se verifique a interveniência de 
reCUrsos- públicos, ainda que em carãter de simples repas
se. 

Sala das Sessões, 15 de maiO de 1984.- Henrique San
tillo. 

LEGISLAÇÃO- CITADA 
LEI No 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE !964 

Dispõe sobre a poUtica e as Instituições_ mone
táriãS, bancárias e CrediiíeiaS-, cria õ cOnselho Mone-
tário Nacional e da outras Providências. -

Art. 38 As instituições financeiras conservarão sigi
lo em suas operações ativas e passivas e serviços presta
dos. 

§ [Q As informações e esclarecimentos ordenados 
pelo Poder Judiciário, pres<ados pelo Banco Central do 
Brasil ou pelas instituições financeiras e a exibição de li
vros e documentos em Juízo, se revestirão sempre do 

_mesmo caráter sigiloso. Só podendo a eles ter acesso às 
partes legítimas na causa, que deles não poderão servir
se para fins estranhos à mesma. 

§ 2'1 ·O Banco Central do Brasil e as instituições fi
nanceifaS-públiC3.s prestãrão informaÇões ao Poder Le
gislativo, podendo, havendo relevantes motivos. Solici
tar sejam mantidas em reserva ou sigilo. 

§ 3Q As Comissões Parlamentares de Inquérito, no 
exercício da cqmpetência constitucional e legal de ampla 
investigação (artigo 53 da Constituição Federal e Lei n9 
1.579. de 18 de março de !952), -obterão as informações 
que necessitarem das instituições financeíras inclusive 
através do Banco Central do Bras"it (20) 

§ 49 Os pedidos de informações a que se referem os 
parágrafos ~'I e 39, deste artigo, deverão ser aprovados 
pelO Plenáriõ da Cãmi1r-a dos Deputados ou-do_ Senado 
Federal e, quando se tratar de CoiitiSSão Parlamentar de 
Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros. 

§ 5"' Os agentes fiscais tributários do Ministério da 
Fazenda e dos Estados somente poderão proceder a exa
mes de documentos, livros e registres de contas de depó
sitos, quando houver_ processo instaurado e os mesmos 
forem- considerados indispensáveis pela autoridade: com
petenje. 

§ 69 O disposto no parágrafo anterior se aplica 
igualmente à Rrestação de esclarec_imento e informes pe
las instituições financeirãs às autoridades fiscais devendo 
sempre estas e os exam~ screm_,conservados em sigilo, 
não podendo ser utilízado senão reservadamente. 
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§ 79 A quebra de sigílo de que trata este -ãiti8o-Cãns· 
tituí cilme e sujeita os responsáveis à pena--de reclusão de 
um a quatro anos, aplicando-se no que couber o Código 
Penal e o Código de Pr_Qccsso Penal, sem prejuízo de ou
tras sanções cabíveis_~ 

(ÀS Comissões-de ConStituição e· Justiça e de Fi~ 
nança.~.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1984 
Altera dispositivo da Lei Orgânica da Previdência 

Social (n"' 3.807, de modo a estender ao cônjuge do 
sexo masculino o direito à pensão pela morte da mu
lher contribuinte). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O art. ll da Lei n"' 3.807, de 26 de_ agOsto de 

1960, passa a vigorar com a seguinte mod~ficação_: 

"Art. II. 
I -o cónjuge, o companheiro ou companheira, 

os filhOs de-qualquer condição menores de dezoito 
anos ou inválidos. e as filhas solteiras de qualquer 
condição menores de vinte e um anos ou inválidas: 

Art. 2t~ As despesas acaso decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das fontes legais de recursos da 
previdêncra social. - -- -

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A redução vigente do inciso I, do art. II, da Lei Orgâ

nica da Previdência Social, que já sofreu alteração atra-_ 
vés da Lei n' 5.890, de 8-6-73 (art. 19), contiilua, entre
tanto, a manter discriminação contra o cdnjuge (marido) 
de mulher segurada, ao qual só se defere o direito à pen
são, por morte daquela, se for inválido. 

O dispositivo consag-ra Uni-a terrível injusüça, ·eis qUe, 
se a mulher trabalhadora é segurada obrigatória e se, 
como tal, contribui para a previdência social, deveria po;;
der desfrutar de todos os benefícíOs propidadoS a:Os Se
gurados do sexo masculino, inclusive, portanto, do de 
disponibilidade da pensão em favor do cônjuge. 

A matéria não ê nova e se a trazemos agora à conside
ração da Casa é porque contamos com a possibilidade de 
aprovação, com o que se- atenderia a mais uma reivindi
cação dos trabalhadores aposentados e pensionistas do 
Brasil (reunidos em seu V ri I Congresso, na cidade minei
ra de Ipatinga, durante o mês de outubro de 1983). 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1984.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

CAPITULO 11 
Dos Dependentes 

Art. li. Consideram-se dependentes dos segurados, 
para efeito desta lei: 

I -a esposa, o marido inválido, a companheira, man
tida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer con
dição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as fi
lhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte 
e um) anos ou inválidas. 

(Às Comü.Sões de Co'nslltuii'àó-"e JU.~iiçO., de Legis-
lação Socfcil e de Finanças.} · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas 
lidOs Serão publicados-e ·rtmleiídos às corri!Ssõe5 cO-ffipe:-
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser tido pelo Sr. 
{9-Secretário. - -

Dl~RIQ D()CQNGRESSONACIONAL(Seção 11) 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 76, DE 1984 

Senhor Presidente: 
RequeirO, n·ostermós-do arC2J9, item I, alínea b, do 

Regimento Interno, seja encaminhado ao Poder EXecuti
vo o pedido de informações cujas questões enumero a se
guir, destinados a instruir a trainitação do Projeto de Lei 
da Câmara n9 72, de \984, que "estabelece c_ondições 
para a alienação de empresas desestatizadas". 

I- Qual o dispêndio total da União, diretamente ou 
através de suas instituições financeiras, à custa de finan
ciamentos para saneamento de passivos, bem como para 
reescalonamento de dívidas de empresas sujeitas a iiltei-
~enção fediral? - " 

-z- Nos casos de privatização-de effipresas públicas, a 
.cargo da Co~issão Especial de oes_es.tâtfzação, o preço 
de venda nessas. transaçc?,eos ~tinge o montant~ ~i~pendi
do pela União na fase de gestão ejou intervenção? 

Na hipótese de resposta negativa, qual o valor corrigi
do, a preços de hoje, do prejuízo verificado e assumido 
pela União? 

3 ":-'"":" Qual.o número de empresas públic_asj,ã privatita
das e quais as perspectivas reais para novas transações? 
4- No caso especifico da SA. Fiação e Tecelagem 

Lutfalla, recentemente privatizada, o resultado do negó
cio apresentou-se positivo ou negativo?' Nesse sentido, 
qual o valor do prejuízo, levando-se em consideração to
dos os dispêndios efetuados, antes e depois da compra 
pela União, para saneamento do seu passivo e assumir o 
acervo remanescente? 

Justificaçio 

Na oportunidade em que se vai analisar o Projeto de 
Lei da Câmara n9 72, de 1984, torna-se indispensável 
para- a TO-rmação de juízo a respeito dessa matéria. de iii~ 
queStionável iinpôftãncia, prinCipalmente em face das 
nOtíciaS publicadas recentemente pela grande imprensa a 
prOpósito- da privatização da· SA. FiaçãO e Tecelagem 
Ltitfalla cujo preço de venda divulgado não cobre sequer 
as despesas com a sua manutenção no curso dos anos a 
partir do envolvimento do BNDES no ciso. -

Todos nós conhecemos o histórico dessa malfadada 
empresa, o rombo que a particij,açaO estatal na sua ges
tão causou aos cofre-s públiCoS ê que não n-õs é áadO a- Co~
nhecer. 

Essas ações, isoladas ou em conjunto, temos certeza 
que são extremamente danosas para a sociedade brasilei
ra_ 

Cumpre-nos o deyer, nesta hora, de indagar sobre os 
rumos do nosso programa de desestatizaçãO e sobre _a de
sastrosa participação governamental em empresas sabi-
damente deficitárias!! sem reméàio: -

----A opinião pública brasileira quer saber ---e não lhe 
devemos furtar esse direito- quais os objetivos do Go
verno Federal com suas ações nesse campo. 

?stas as razões que justificam a apresentação do pre-
sente Requerimento. _ 

sãla daS Sessões, 9 de maio de 1984~ - Henrique San· 
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dafla)- Serão reque
ridas as informações solicitadas. 

Sobre a mesa, comu_oicação que vai ser lida pelo Sr.{\"
Secretário. 

b lida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Teilho a honra de comunicar a V~ Ex~ que, nos termos 

do artigo 43, a, do Regimento Interno, me ausentarei dÕ 
País a partir do dia 15 do corrente -mês, a convite do Pre
sidente da Câmara de Comércio Brasii-=.Estados Uni-

Maio de 1984 

dos, a fim de comparecer a solenidades de homenagens 
programadas por aquela entidade, a se realizarem na ci
dade de New York. 

Sala das Sessões, 14 d~ maio de 1984- Loúrlval Bap-
tista. 

O SR. PRFSJDENTE (Moacyr_ Dalla)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
ConCedo a palavra ao nobre Sr. Senador Pedr.o Si

rrión-, por cessão d_o nObre Sr. ·senado!- Fábió LuCena. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o 
seguinte discurso: Seiri revisão do orador.)- Sr. Presi- = 

derite-; Si-S.-Senadores: 
A Nação assiStiu à mais espetacuklr campanha_ cívica 

jâ vivida "em sua história. Não há dúvida n~nhuma que 
~o longo do passado deste País, ao olhar grandes mo
mentos épicos da nossa história, é difiCít-encontraf-Se aJ
gum que, não digo supere, mas se iguale à campanha das 
eleições diretas feita pela sociedade brasileira. 

O niais liriJiresSfonã".iite ilêssa campanh-a é que -jus~ 
tíça seja "feita - __ ela surpreendeu, inclusive, a nós. _A::_ 
grande Verdade é que quãndo houve a convençao do 
PMDB no dia 4 de dezembro, e no dia 3, sábado, nós nos 
reuniinOs. Estava eu encarregado pela direção do PMDB 
de coOrdenar um-a campanha para traçar os rumos das 
diretas com os Presidentes dos Diretórios Regionafs do 
Partido em todo este País. Botávamos no papel o roteiro, 
com muita apreensão, com muitã dúvida e com muita ín~ 
terrogacão: fazer a campanha das diretas em dezembro, 
mês de Natal, mês de formatura, mês de festas, janeiro e 
fevereiro, carnaval, recesso do Congresso, mês de praias, 
nlêS Cfe ·rerfaS;- ê uma temeridade. 

As reuniões foi'am marcadaS e já de safda, primeíro, 
uma surpresa fantástica - Curitiba. Uma cidade tida, 
haVIda c;: ~e~nhedda comÕ aqueJª- que praticamente não 
é u~a cid;de de grandes concentrações. Talvez na sua 
hiSt~ri~~ raríssimas sejam as _g!:._~n.des CC?nceritr-açõ_I!S_ em 
CUfHiba. 60 a 70 mil pessoas em Curitiba e daí um cres~ 
cendo constante e permanente. O povo foi às ruas pelas 
diretas. Sim, darOf"Náo·h·á dúviâa-nenhuma de que o 
povo foi às ruas numa anSiedade imensa de mudança da 
realidade que aí está; o povo foi às ruas em busca de um 
novo modelo ecooõmico, de um novo_modelo social, de 
utn nóvo modelÕ institucional, de um novo modelo êti~ 
co; o povo fofàs rtias desabafar o que ao longo desses 20 
anos ele tinha dentrO de si e encontrava ali, numa cam~ 
_pãnha que não tinha candidato, que não tinha eleição em 
breve, que não tinha promessas, ele foi numa campanha 
mostrar, com a sua presença, a sua ação no sentido de 
que as coisas, como estão, continuar não podem. Veio a 
votação da emenda. Parece-me que, ~esta altura, não há 
dúv-ída n_çnhuma de que o GovernQ "agiu bem", na táti~ 
ca arbitrária e, na sua ViolênCia, cOm as medidas de 
emergência. Hoje, está provado: não fora as medidas de 
emergência, iião fora o cerceamento ao Congresso Na
cional, não fora as tropas do General Newton Cruz cer
cando esta Casa, não fora a censUra ao rádio e a telavi
sãO; Pudesse- aquela sessão do Congresso ser transmitida 
ao vivo para todo o Brasil, não fora o GeTter!if Figueire
do chamr o Palácio- chamar eu acho normal -tentar 
um eleitOr ou úm Deputado se_u para-votar a seu favor, 
contra aS dirdas, não é lã muito bem, mas não é um fato 
absurdo; agora, os favores que foram dados, principal
mente pelo MiniStério do Planejamento e da Agricultu
ra~- o Minísfér"i"o ficoU de plantão durante urna semana 
paia ai trõcas de fivo'res para que alguns que iam votar 
trocassem o-s votos - não fora a coação clara do Presi
dente da República no sentido de qUe se a emenda pas-
sasse poderia haver um retrocesso; a volta a um novo 
1964- está provado que a emenda passaria. Mesmo as
sim, 55 Parlamentares do PDS votaram petã aprovação 
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da emenda. Tão-somente- faltaram 22, com a coação, 
com a pressão, com as ameaças, com tu·do o que aconte
ceu. 

Passa o episódio da Emenda Dante de Oliveira. O Pre
sidente da República fala à Nação. Voz macia, canela
mando e dizendo que reconhece que o povo deseja refor
mas e mudanças, no campo ético, no campo econômico, 
rlO campo social, no carripo instituCiOiial. PalavraS do
Presidente. 

Pois muito bem. Se o povo-deseja estas mudanças, 
qual a forma de se identificar o Congres~o com o _ _povo? 
Concentrações pop-ulares, rililhOes na praça pública? -1:: 
um fato. Pode não ser o decisivo. As entidades que estão-
se manifestando? Entidades que-nu-rica se manifestaram 
sobre o campo instituCional~ Nós conhecemos a OAB, 
com as suas posições firmes.- nós con.Oeceffios a ABI cOm 
as suas posições firmes, conhecemos a CUT, o- CON
CLAT, a UNE com as Suas posições. Mas, nessa campa
nha pró-diretas todas as entidades civis da Nação se IJ1a
nifestaram a favor das direfas, todas elas. Sociedades que 
nunca tiveram uma participação maíor em termos do 
institucional: Associação dos Médicos, dos Engenheiros, - -
dos Arquitetos, dos Economistas, dos Geólogos, dos 
Professores, dos Universitários, Federação de Indús
trias, de Associações _Comerciais_,-tlomens de todos os 
segmentos da s_o_ciedade_brasileira, eu não conheço_um 
que não tenha se manifestado a favor das diretas. A 
grande imprensa fez coro sistemático e permanente, re-. 
percutindo essa campanha das diretas. Não passou, _!Ião 
fez 2/3. foram 298 votos. Se bem, .Sr. Presidente, que o 
Vice-Governador do Estado de São Paulo, ex
companheiro nosso desta Casa, Orestes QU.ércia, está en
trando com um mandado de_segurança porque-ele alega 
que os 2/3 a que se refere a Constituição, em se tratando 
de emenda constitucional, são 2/3 dos votos. Argumenta 
ele, e inúmeros jUristas· âssinam o mandado de segu
rança, que ess_es 2/3 foiãm áófidõS, porque: 190 votaram 
a favor,- 65 votaram co-ntra, e não se pode computar os 
115 que não estavam presentes. Mas esta é outra ques
tão. A gra-nde questão é que, olhando para a Câmara Fe
deral, que representa a Nação, 29& v-otaram a favor, 65 
votaram contra, não sei como votariam os outrcis 115. 
Mas, mesmo que- todos eles votassem contra, seriam exa
tamente 180, e o resultado seria: 298 votos a favor da 
emenda e 180 contra a emenda. Esta é a vontade da Câ
mara q~e representa a Nação brasileira. 

Pois muito bem, se O Presidente da República afirma 
que a Nação quer reformas, quer mudanças, que reco
nhece que a Nação quer eleições diretas, qual será a fórw 
mula de buscar o chamado entendimento? Ouvir a 
Nação? As pesquisas de oçiiniãó pública? IBOPE de um 
lado, GALLUP de outro, Jornais, ao sabor do que qui
serem, permanentemente estão a dizer que essas pesqui
sas dizem que mais de 90% da população brasileira é a 
favor das diretas. 

Qual é a fórmula? Nós temos que encontrar o entendi
mento. Haver-sewá de dizer: alguém deve ceder. Quem 
deve ceder? A Nação brasileira? Os 298 devem ceder aos 
65? Todas as entidades civis devem ceder? A quem? Em 
nome de quem? Aí se argumenta: - Não, porque a Re
volução está concluindo_as suas tarefas, mas a abertura 
deve ser lenta, gradual e segura. Corn_estas palavras as
sumiu o General Geisei o seu mandato, e com estas pala
vras iniciou ele o longo processo da chamada abertura 
brasileira: lenta, gradual e segura. 

A Oposição achava que ela não precisa vã ser nem tão 
lenta, nem tão gradual, qui: ela podia ser mais audaz_ e 
mais rápida. Mas, venceu a tese do Governo: lenta, gra
dual, e segura. Mas será que lO anos de abertura lenta e 
~dual já não ê um tempo suficiente? Será que há prici

pitação? Será que a Oposição eStá se açodando em pedir, 
depois de 10 anos, depois da extinção do AI-5, da conw 
cessão da anistia, ·ao -levaniamerito da censura na im-

prensa, depois de se acabar com o terrorismo, depois de 
eleições para os Governos de Estado, será que hoje a 

- ]\fação não está madur~fl para eleger, pelo voto direto, o 
seu Presidente? O que impede? Até o General Golbery 
reconhece, na sua entrevista, que o Governo está fazen
do "trapaça". E ele tem "autoridade moral" muito gran
de para fazer isso, porque ele, no _GoverQo, nunca fez: ele 
cumpriu as normas da Constituição, ele foi cOntra o "pa
cote de novembro", ele foi contra o "pacote de abril", 
ele foi contra os Senadores indi_-retos, ele foi contra que se 
ir8.llsformassem as eleições, que eram di retas, e que deve. 
riam ser di retas em 78, em indiretas? Falar em trapaça o 

_General Q_Q_Ibery~ é falar em corda em casa de enforcado. 
Mas, de qualquer maneira. ao longo desses lO anos, a 
abertura foi_ preparada. E por que não fazer a eleição di
reta agoraT Já não falo no ilustre General Médici, que 
vem, dePois dos seus 19 anos de silêncio, inflar, encher a 
candidatura já desgastada do Sr. Maluf. Não falo nele 
quando díz que não cassou, e não precisava porque, na 
verdade, a Nação viveu como se fosse sitiada e cassada 
dUrante todo O seu mandato, com a çe_o_sura à imprenssa, 
de um lado)-e ;s to:rtur_as, _9o outro lado. Mas, a grande 
verdade é -q-ue ele faz a anâlise_-::- inclUsive ele- do re
sultado dos vinte anos da revolução, Será que poderia 
ser mais catastrófico? Sáá que _a N<:J,ção pode afundar 
mais .do que onde chegou? 

Será que as notícias que nos dão de que dentro de oito 
meses a dívida externa do_ Brasil pode chegar a 187 tri
lhÕes de dólares, não são de apavorar? Será que esta in
flação, que está em segundo, em t_erceiro lugar, no mun
do inteiro, corroendo salário e corroendo a vida do tra
balhador brasileiro, não é de apavorar? 

Q.Presldente fala em mudanças no campo ético. Será 
que a degradação de costumes, os escândalos que se mul
tiplicam, sem buscar a re.o;.ponsabilidade, não é de fazer 
tre_mer a sociedade, no seu conjunto? Mas, se a Nação es-_ 
tá nestes índices de degradação, em todos os seus seg
mentos, esperar mais quatro anos, por quê? Transição? 
Transição para quê? Esperar mais quatfo anOs por ijuê? 
Em nome de quê? Será que o PDS acha que o General 
Figueiredo _é tão incapaz, é tão irresponsável que não 
tem condições para presidir um pleito? Para, no seu Go
verno, que chega ao fim, tão dramática e melancolica
mente, pelo menos S. Ex• ter a grandeza de chegar ao fim 
do seu Governo, fazendo a transição para o pleito aberto 
e democrático? Eu acho interessante isso; nós da Opo
siçãO, COm todas aSJ-estiíções, qUe S"ão imensas, que fize
mos ao General Figueiredo, achamos que ele reúne con
diç_õ_es, se quiser, de presidir um pleito aberto, democrá
tico~ livre e direto para a_ escolha do seu sucessor. Será 
que o Deputado Paulo Maluf ou o Coronel Mário An
dreaiza reúnem mais condições Para isso do Que-o Gene-
ral Figueiredo? --

Será que essa transição, com ~ Brasil_ n() fundo do 
pOço; com essa dívida externB., com :essa onda de cor
rupÇão, cOm essa inflação; _com a tOrrié rondando os lares 
de milhões de brasileiros, será que os quatros anos de um 
cidadão dessa natureza, alterará ~te quadro para me
lhor? Ou- será que aprofundará e agravará ainda mais 
esta crise? A escolha, depois de o Brasil inteiro se levan
tar e clamar pol- eleições, por mudança do campo econô
mico, social e institucional, depois de se saber, à boca 
cheia, que- o Congresso Nacional, se pudesse decidir li
vremente, pensa assim? Será que um Presidente escolhi
do no a_r!!;glo, um quinto nome dentro do PDS, num Co
légio Eleitoral espúrio e mãnifestadamente ridiculariza
do perante a opinião pública, um homem qesse vai _!.,er 
autoi-idade para presidir o País na crise pior que ele já te
ve, ao lo_ngo de toda a sua existênci~? Honestamente, eu 
não posso acre<;Iitar. .. O que pode está a impedir que se 
marche aberta, tranquila e lealmente. Fazendo em 11 
anos - 6 anos de Figueiredo e 5 _anos de Geisel - a 
transição, lenta, gradual e segura do General Geisel? Se-
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rá que, depois de 11 anos, nós temos de esperar mais 6 
anos Ou mais 4 anos de um_governo nomeado? !:m nome 
de quem? Q-uem representa isto? 

VamOs negociar ... A palavra talvez não fosSe muito 
apropriada. Negociar poderia ser: vamos dialogar, 
vamo-nos entender. 

A proposta que se põe em cima da mesa, de um lado, é 
esta: vamos escolher, pelo voto popular, o Presidente da 
República. Vamos fazer uma plataforma, que pssse pelo 
povo, de mudanças, através das quais nós podemos ini
ciar já a transformação indispensável para a sociedade 
brasileira. Uma decisão como esta identifica o Congres
so com o povo, como os empresáriOs, com os trabalha
dores, com os profissionais liberais, com a sociedade 
brasileira. Uma decisão contrária, identifica o Cong-resso 
com quem? Em nome de quem? Ouvindo a quem? DiaJo. 
gando com quem se buscará outro tipo de solução que 
não esta? 

Há o argumento de que tem que se esperar mais 4 
ailàs: po·r -qUê? O próprio General Golbery ilustra e elo
gia o comportamento impressionante das massas brasi

-lefr8.s ~u_e Clú~ró "uma pro~a ex·trac:lrdinária de capacida. 
de polítícã~Cre- sC organizarem e de, pacificamente, parti
ciparem deisas manifestações. Acusa-nos ele de que não 
preparamos a sociedade Para uma decisão contrária; que 
ela estava preparada, emocionalmente, para a aprovação 
da emenda e que foi uma ducha violenta a rejeição que 
ela não esperava. 

Continua ele elogiando a sociedade, que mesmo nãO 
preparada pelas Oposições, reagiu à altura, com grande
za, e não fez o que se poderia esperar, em termos de 
reação mais radical ou mais violenta. 

Pois esta sociedade não està preparada para eleger o 
seu Presidente? Não demonstrou capacidade, tranqUili

-dade,· sf:renidade, grandeza, discernimento? Nós temos 
que esperar mais quatro anos. Poderia ser mais seis, po· 
deria se:r_m_ais dez, poderia ser mais quinze, poderia ser 
mais dois, pode ser mais três. "Vejo, com satisfação, -que 
o nobre relator da nossa Comissão, o nosso colega A der· 
bal Jurema, jâ acha que pode ser três. I! melhor do que 
quatro. "Mas por que não o sucessor do General Figuei
redo? Será _que alguém que saia de dentro de um colégio 
eleitoral tem mais autoridade para discutir, nesta hora, 
onde há uma universalidade unânime contra a iealidade 
da ·negociação, como está sendo feita, da dívida externa? 
Onde o Governo pressiona, violenta, arraza, esmaga o 
mercado interno, cria todos os óbices para diminuir o 
Ccinsuirio interno, porque a ordem é exportar; e apresen
ta, como grande festa e como grande alegria, os saldos 
que e!6 pafesenta mensalmente, na balança de pagamen· 
to; tudO-ísso para,- numa penada, os juros externos au
mentarem meio por cento aqui, mais meio ali, mais meio 
ali_adiante, Iev;-tndo a zero todo o esforço, todo o sangue, 
todo o suor e todo o sacrifício de milhões de brasileiros. 

Alguém tem dúvidas que essas coisas não podem mais 
ser feitas pelo Senhor Delfim Netto, com o Presidente 
ouvindo dizer, sem saber e sem participar? Alguém tem 
dúvida que será uma decisão séria, grave, em que um 
Presidente, com embasamento popular, terá que tomar, 
junto com o povo,- seja a moratória, como defende o 
PMDB, seja o reescalonamento, seja lá o que for, mas, 
uma decisão terá Que ser tomada. Quem a tomará? Com 
que autoridade, com que força, com que poder? Um ho
ffiem que saia às escondidas de dentro de um colégio elei

--toral? Com qual autoridade? Em nome de qÜem? Repre
sentando o quê ele fará isso? 

Argumentam outros: a transição deve ser feita por al
gtiêm que tenha credibilidade, no Palácio, dos seus 
atuais e ex-ocupantes, no sentido que dê uma margem de 
segurança na espectatíva de que o revanchismo não ve
nha a acontec_er. Não querem eles que a pretexto disto, a 
pretexto daquilo amanhã se reabra a Nação e vá parar 
na cadeia o fulano, o beltrano, seja lá quem for. 
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Eu tenho dito muitas vezes, não apenas hoje, mas a 
longo de todos esses anos que sucederam as grandes me
didas como a anistia, ou qUe antecederam a eSsas medi
das: o justo, o normal, o compreesível é que onesponsã
veis por uma sêrie de fatos que aconteceram neste Pais, 
por eles respondessem, porque por eles deveriam respon
der. Mas a grande verdade, nesta Nação, ê que se quere
mos olhar para frente e tirâ-la do lodo de ondC: ela se en
contra para reerguê-la, isto tem que ser feito olhando 
para a frente e não para trás. Não vai ser através de um 
Presidente eleito com o voto popular, e com a confiança 
popular, mas que não tenha a preocupação de olhar para 
a frente e traçar as diretrizes de mudanças necessárias e 
rápidas, não será no terreno da buSca, do debã.te sobre o 
que houve ontem que nós vamos equacionar os prOble
mas gravíssimos-do_s__que estão morrendo de fome e pre
cisam de soluções, hoje. Não, não acredito qUi seja pOi' 
af a preocupação. A preocupação me parece muito clara. 
Todo regime forte, todo regime de execeçã,o, toda dita
dura, todo regime que sai das normã.s da lei, pode durar 
um ano, dez ou vinte anos, mas por ele, se depender dele, 
sempre falta algum tempo para completar sua obra, sem
pre precisá." fiCa-r mais algum tempo para fazer alguma 
coisa. A este_que está aí ilão falta tempo para fazer nada, 
porque o que podiam anarquizar com este País já o fize
ram em todos os campos que se possam ana!ísar. Então, 
se querem mais algum tempo, não dizem para quê. A 
não ser essa argumentação de que a transição tenha qUe 
dar tranquilidade para que os que saiam rião sejam ata
cados pelas costas. Não há outro arguinento. Por que 
não dizer que as vitórias da Revolução, as construções
fantásficas pa Revolução faltam ser completadas pelas 
obras que o Dr. Paulo Maluf, que o Coronel Mário An
dreazza, nos seus quatro ou cinco ou seis aflos, pOderão 
fazer à frente do Governo? · 

Mas, se não há esse argumento, se não há essa lógica, 
não fazer 3s eleições agora por que? Sob qual alegaçãO? 
Sob qual argUmento? Esperar Pelo quê'(~ a pergunta 
que nós nos fazemos. Buscar o entendimento? Vamos ao 
entendimento. Buscar o diálogo? Vamos ao diálogo. Se 
deu o nome de negociação, vamos ao debate. Sentar em 
torno da mesa? Vamos sentar. Estamos lá na Comissão e 
até agora essa ne:go·ciação ainda não se iniciou~ não fo
mos procu·rados, mas ·estamos lá para debater o que for 
importante, o -que for neCessário, o que for bu"sC'àdo, cha
mado para o debate. 

Quem vai negociar em nome do Governo? O :Presiden
te? _t importãnte a ·viagem ao Japão e também a viagem à 
China; eu acho da maior importância, do maíor signifi
cado. Ao Japão pela sua tecnologia moderna, pelos ne
gócios que pcidem ser feitos lá; à China, abertura de um 
novo mercado. É até uma atftude de _respeito e de cora
gem, original. Vinte anos depois, repito", que cfDr. João 
Goulart estava lá, querendo iniciar iSto e quase que não 
volta, 20 anos depois se c_omeça--.tudo pelo princípio, se 
reconhece a importância e o significado do mercado da 
China. Como d_izia Chiang Kai-Shek, quando argumen
tavam, na luta, que os aliados ficariam com ele, ele res
pondia: "vai ser muito dificil o mundo capitalisfa despre
zar um mercado de um bilhão de bocas, como é_o merca
do chinês". E assim aconteceu. Mas, que coincidência 
esta do Senhor Presidente da República ir para o Japão e 
para China, exatamente agora que o_ Relator eStá com 
uma montanha de emendas na sua frente, na expectativa, 
ele também, relator, de com quem vai conversar? Vai 
conversar com quem, o Relator? Vai dialogar com quem, 
o Relator? Ou vai esperar a volta da China, não sei se vai 
à China com o Senhor Presidente? Talvez, em meio à_s 
viagens a coisa lhe fica mais fácil. Como fará? 

Isto demonstra, Sr. Presidente, muito claro que as tais 
das negociações qtie o Senhor Presidente falou, bonito, 
na televisão, na prática Sua Ex..c_elência não está muito a 
sério, senão não. ficaria ausente esse espaço de tempo. O 
tempo é agora, porque somente ontem as emendas foram 
publicadas; exatamente a partir de agora é que o Relator 
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vai buscar a conversa. Falará com o Ministro Leitão de 
Abreu -~.é importante essa conversa, m_as terá que con
versar com o Ministro Medeiros porque o Ministro Me
deiros, também, é uma peça inflUente Desse processo. Fa
lará com o Líder do Governo, é importante que fale, mas 
deverá falar com o Ministro da Justiça, que está a toda 
hora dando a entender qu~ nem a emenda do Governo 
passa. O Chefe da Casa Civil declara textualmente; a 
data é inegociável. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D"alla)- O tempo de 
V. Ex~ está esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON- Já encerro, Sr. Presidente. 
Esgotado estaria_o Movimento de 64 e sempre está fal

tando um tempinho para chegar lá. (Risos.) 
Sr. Presidente. Espero que V. Ex~ também nos dê uma 

prorrogação para chegarmos lá! Vamos chegar lá! 
--O Chefe da Casa Civil diz: "a data é inegociável." O 
Líder do Governo diz~ "tudo é negociãvel, inclusive a da
ta." TUdo no mesmo jornal, no mesmo dia, em lugares 
diferentes. 

Afinal, quem nós devemos ouvir~ O Chefe da Casa Ci
vil diz: "a data é inegociável". O Líder do Governo diz: 
"tudo é negociável". O Relator já oferece a debate, é as
sim que entendo, uma data nova. 

A nossa posição é clara, Sr. Presidente: as Oposições 
apresentaram uma emenda e buscam o entendimento em 
cima dela. Para nós, de todo esse debate que esta aí duas 
teses são importantes: as eleições diretas e a convocação 
de uma-Assembléia Nacional Con_stituinte. Estas duas 
tes.es, nós as consideramos da maior importância. 

Reparem que esses oito dias que tiveram para apresen
tarem subemendas à emenda do Presidente demonstra
ram que a grande maioria, a imensa maioria de Senado
res e Deputados entendeu que não era opo·rtuno apresen
tar emendas, porque se tratava de um assunto específico, 
que o GovernÕ sabe .e. maliclosaniente fez- a chamada 
abrangência. Mas a chamada abrangência do Governo 
tem um sentido claro. Estou lá no Rio Grande do Sul e 
com os nobres Senadores deve acontecer a mesma coisa; 
estão os juizes apavorados no sentido de que, conscien
cioso não pode ficar; estão os procuradores na aluci
nação, na luta de conseguir um quadro à parte; estão os 
Governadores na busca de uma reforma no sistema tri
butário; estão os Prefeitos na expectativa, porque a porta 
lhes foi aberta, de um quinhão um pouquinho maior. A 
emenda do Governo foi maliciosa no_ s_entido de abrir a 
comporta e, abrindo a comporta, cerca de 215 emendas, 
que envolvem cerca de_ mil artigos, foram apresentadas. 
Isto sjgnifica que há; rião há dúvida nenhuma, a indis
pensável importância da convocação de uma Assembléia 
NaciOnal Constituiôté, onde haja um ordenamento jurí
dico que seja sério e responsável. 

Sr. Presidente, é uma piada, é uma piada muito inte
ressante. Nós vamos resOlver um dos problemas mais 
graves da nossa Emenda Constítucíonal n~> l que, na ver
dade,_é_a Constituição de 1969. Vamos alterar o preâm
bulo; o preâmbulo que espelha a realidade, tem a fran
queza de dizer o que_ é, porQue o Congresso estava fecha
do; os Ministros militares se constitufrain nUma Junta 
Militar, o que é verdade, e cOm o éongresso fechado re
solveram editar aquela Constituição, e o fizeram, basea
dos no Ato Institucional n~> 5, e foi verdade. O preâmbu
lo d~ Emenda Constitucional n~> I, de hoje, espelha a rea
lidade. 

Agora, Sr. Presidente, nós vamos fazer uma grande 
obra. Vamos tirar o preâmbulo e dizer que todo o poder 
eman~ do povo em em seu nome é ex~rcido e, em nome 
deste poder, editar a Constituição; é- Uma piada! É piada 
do rídiculo que, se não fosse doloroso, seria até de rir. 
Vão mudar o preámbulo e deixar a Constituição. Parece
me mais do que evidente a importância da convocação 
da Constituinte; Constituinte que é sem ódio, s~m vio
lência, sem radicalismo, Constituinte que significa, tão
somente_, substituir uma colcha de retalhos, representada 
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por interesses aqUi e acolá do pacote dê abril, do pacote 
de novembro, substituir pela representatividade de um 
novo acordo da socíedade.._brasileíra, estampado num 
novo pacto so·cial que será uma nova Constituição. 

Concederei apenas o aparte ao nobre Líder José Lins, 
Sr. Presidente, _e já encerrarei. 

O Sr. José Lins- V. Ex•, como sempre brilhante no 
seu discurso, faz uma análise consentânea, verdadeira de 
todo movimento popular que foi feito pelas eleiçõeS dire
tas, e não há porque deixar de reconhecer que, realmen
te, a campanha empolgou o Pais todo. Não sou daqueles 
que pensam que os movimentos populares sirvam por-si 
de roteiro p-ara reformular õ coryti'ãto social ou à Carta 
da Nação. Mas, o que acredito, nobre Senador, é que a 
força, a soberania popular é transmitida realmente ao 
Congresso, ao no-sso sistema, através das eleições~ nesse 
sentido, acho que é nossa obrigação prestigiar este Con
gresso, assim como aos outros que se reunirem daqui por 
diante, porque se não prestigiarmos a um dificilmente te
remos ânimo de prestigiar a outro; encontraremos sem
pre alguém que justifique algum Congresso, alguma Le
gislatura e mereça ser forçado a mudar o seu ponto de 
vista atrãvés de uma pressão popular. De qualquer mo
do, o que eu queria dizer a V. Ex• é que a Emenda do 
Presidente não é maliciosa. V. Ex• pode discordar dare
tirada do preâmbulo da Constituição: no caso <icho tam
bém que não tem muito sentido. Mas, o que vejo de posi
tivo no discurso de V. Ex~ é o desejo de diálogo. Isto sim, 
porque a emenda foi mandada e aí estâ sendo emendada, 
re_cebendo propostas para subemendas que, se não me 

-engano, foram 205. Acho que a hora- é, portanto, de 
diálogo, e acredito que o Partido de V. Ex~ não faltará, 
há alguém da nossa parte para dialogar. Nem V. Ex• po
deria alegar essa unidade absoluta do Partido de V. Ex•, 
porque eu também não sei quem dialoga pelo PMDB. Já 
se vêem tambêm algumas discrepânciaS em termos de li

_!=lerança, o que julgo até natural num momento como es
te. Mas· creio, e espero sinceramente, que este momento 
seja aproveitado para prestigiar o Congresso, para onde 
as forças políticas convergem e que, evidentemente, cabe 
a nós preservar, prestigiar e, afinal de _contas, dar-lhe 
condições Para conduzir a Nação ao seu_ verdadeiro des
tino. Era só o que eu tinha a dizer. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o importante 
proJJunciamento do_nobre Líder, e quero dizer que sou 
solidário ·a ele nO seU princípio, que é rriuito importante. 
Eu também acho que o fato do povo ir às ruas clamar, 
fazer uma movimentação, não significa que nós tenha
mos que passar por cima de tudo e não cumprir as nor
mas. Eu penso assim também. Acho que se deve ouvir o 
clamor das ruas, ouvir o clamor popular, identificar-se 
com o clamor popular dentro das normas legais_. Só que 
nem 5% desse povo foi às ruas, em 1964 e, baseado que o 
povo estava nas ruas, V. Ex• aplaudiu o Movimento de 
1964, que depds um Presidente e está aí até hoje. QUando 
se fala quais foram as origens do Movimento de 1964, 
diz-se que foram o povo nas ruas, rezando com Deus, a 
Pátria, a Família, e o terÇo na mão; este povo, que V. Ex• 
diz_ muito bem, não deve servir de pretexto para, ein 
nome dele, se desvirtuar o caminho da normalidade. 
Desta vez não, o povo foi às ruas, não para conclamar 
que se derrubasse o regime _do General Figueiredo; o 
povo fOrãS'"flúiS para pedir, paTa concianíai que o suces
sor do General Figuein!âo foss'e eleito pelo voto direto. 
Essa manifestação do povo nas ruas, ordeira e pacífica, 
não foi uma movimentação contra a Lei, para vioientar a 
Lei, para derrubar o Movimento, o Presidente legalmen
te Consiitufdo. Não! Pelo c_nntrário, o povo foi às ruas 
conclamar o Congresso Nacional, e diz bem V. Ex•, ele 
se dirfih.i a qUem? Ao Congresso Nacional, apelando 
para quê? Para que mudasse a Constituição, a fiin -de que 
o -Presidente seja eleito pelo voto popular. 

O Sr. José Lins - V. Ex• admite que ao Congresso 
cabe ouvir o povo e decidir soberanamente. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Faço um 
apelo ao orador para que não permita mais aparte, por
que já passam 15 minutos do seu tempo. Hã outros ora
dores inscritos. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu prometo, só ouVirifO 
Lfder do meu Partido e peço desculpas a V. Ex•, senão o 
Líder do meu Partido vai pensar que estou dando prefe
rência ao Líder do PDS. Apenas neste sentítio. Eu ficaria 
mal perante o meu Líder. 

O Sr. José Lins - Não pode jamais acontecer iSso. 
(Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Quem vai fi
car mal perante os nossos colegas é a Presidência. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• sabe que não. V. 
Ex~ sabe que tem a simpatia de todos. ~ uma figura ã 
parte. 

O Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Ex• 
pelo seu pronunciamento, como sempre muito lúcido, V. 
Ex.• não é só rim parlamentar dos mais atuantes nesta 
Casa, maS também um observador dos mais competentes 
no pânorama politico nacional. E, como sempre, brinda
nos com a sua análise bastante proveitosa. V. Ex• faz 
bem em rememorar as imensas e notáve"is concentraÇões 
populares que fizemos em todo o Brasil sob o comando 
da própria sociedade brasileira como um todo, que este
ve presente, como costumo dizer, através de 99;9% dos 
seus componentes, numa solidariedade tranqUila e abso
luta ao restabelecimento imediato das eleições diretas, 
para Presidente da República. E, como bem enfatiza V. 
Ex', e não poderia_ ser diferente, hoje a posição do 
PMDB, e por isso a nossa Emenda, com os demais Parti
dos de Oposição e do Grupo pró-diretas do PDS, tem 
como carro chefe, não só o restabelecimento das eleições 
.. diretas já" para Presidente da República, Prefeito das 
Capitais, âe Áreas de SegUT"ança N acionaf, de estâncias 
hidrominerais como, inclusive, a convocação de uma As
sembléia Nacional Constituinte -para 1986. E, nobre Se
nador Pedro Símon, como bem acentua V. Ex•, é a partir 
daí que propomos o nosso entendimento ao Congresso 
Nacional so_b as vistas vigilantes da Nação brasileira a 
quem não poderemos jamais decepcionar. E esse enten
dimento depende, como é claro, de transigências recípro
cas, mas essas transigências têm como limite o nosso 
compromisso com a sociedade brasileira. Temos que 
perseguir avanços institucionais importantes para apres
sar o processo de democratização, _e neste particular re
gistro a entrevista de hoje, que considero bastante pro
missora, do nobre Senador Aloysio Chaves, Líder do 
PDS riesta Casa, admitindo a idéia da convocação da 
Assembléia Nacional Constituinte para 1986. Que~ ou
tros avanços nós possamos conseguir a fim de atingir a 
nossa grande meta que é a de levar o Brasil para uma de-
mocracia plena e autêntiCa. -

O SR. PEDRO SIMON - Muito me honra o aparte 
de V. Ex__•, meu nobre Lfder. 

Encerro, Sr. Presidente, apenas salientando rapida
mente dois aspectos. Primeiro, o rC:sultai:io da votação na 
Câmaia Federal, da Emenda Dante de Oliveira ... (O Sr. 
Presidente faz soar a campainha.) 

... Estou encerrando, ~r. Presidente ... foi de 55 Parla_:
mentares do PDS votando ao nosso lado. A diferença no 
Colégio Eleitoral é de 32. A Oposição poderia namorar 
com o grupo da pró-diretas do PDS, no sentido de nego
ciar dentro do Colégio Eleitoral. A Oposição preferiu 
unir-se aos pró-diretas para reformar a Constituição 
para ter o voto popular. Ponto número dois: tem razão o 
Líder quando diz que põdemos debater, mas o debate, a 
discussão, o diálogo, a negociação, dê--se o nome que se 
quiser, é evidente que não pode ser feito na cúpula, 
esquecendo-se o povo na base. O nosso Partido tem um 
compromisso com o povo brasileiro, assumido nas 
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praças públicas já em 1982;-·qu.ando tivemos a imensa 
maioria - fomos partido majoritário nos vOtos po-pula
res e na campanha pró-diretas. E esse compromisso nós 
terrios Q.w! resgatá-lo, fazendo o entendimento que for 
possível, desde que não nos afasJi-dos compromissos que 
temos com a sociedade.e com a Nação brasileira. Era o 
qÜe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SrS. Senãdores: 

Ao tomar conhecimento da Mensagem do Poder Exe~ 
cutivo sobre o projeto de lei que .. estabelece normas inte
grantes do Estatuto da Microempresa, relativas à 
isenção do- Imposto de Circulação de -Merc-adOrias 
(!CM) e do-impoSto Sobre Serviços (IS8)'';-me-vei0-ã"o 
pensamento o saudoso Senador baiano Miguel Calmon 
qUê honrou C:sta Casa também cOm as suas idéais ecoD.ô
micas e, em 1910, ao retornar da Europa dizia que 
"quem não busca na calma das paixões a solução dos 
problemas que entendem com o desenvolvimento e a 
prosperidade do Estado, condena-se a ser o instrumento 
de todas as ambições, porém não ói-gão legítimo' deis in~ 
teresses da comunhão"._ E o Presidente Figueiredo, 
numa atitude que caracteriza a sua coragerri; toinou a 
iniciativa de favorec_er uma grande parcela da população 
brasileira que contribui para a grandeza nacional. Não 
há dúvida que essa medida de transcendental importân
cia, tão acalentada e ansiada há vários anos, agora mate
rializada, peta sua singularidade irá, dentro de pouco 
tempo, fortalecer ainda mais o desenvolvimento do País. 

E não tem sido diferente a luta das Associações Co
merciais do Brasil, representadas pela sua Federação, ao 
pregar o seu ideáríõ do qual destaquei dois pontos para 
bem caracterizar o acerto do projeto. No seu número 1 
diz: "Cremos que o Estado e a empresa são instituições a 
serviço do homem, em sua indiVidualidade". E sempre 
buscando medidas que contribuam para maior grandeza 
nacional, recomenda mais no seu item 3: ~·Pugnamos 
pelo fortalecimento da empresa privad-a, particularmente 
da pequena e mêdiil, (j_ue simbolizaln, por excelência, a 
livre inicíatiV3".- -- - -

~ão h~ d~vida que os bons resultados serão imedia
tos, uma vez que milhares de empresas, que Õ.ão se cons
tituem em decõl-rência de dificllld::ides burocrãticã.S;- 0-u 
que se _constituíram na clandestinidade, pass~rão a agir 
sob o m-anto da lei, evitando vexames de toda ordem- e, 
conseqUentemente, gerando mais empregos e riqueza. 

Os aspectos positivos do projeto estão quase todos 
consubstanciados na própria mensagem atravéS da qual 
o Presid~nte FigUeiredo foi tã.xativõ: ~'fortal~r o siste
ma de liVre emprisa, favorecendo a enipresa pequena e 
média". 

Face a esse passO que represent:a verdadeira redenção 
social e econ6mica de m-ilhares de patrícios, com reflexos 
dos mais saudáveis para o nosso maior florescimento, eS
tou certo de que o CongreSSo Nacional se empenhará na 
sua aprovaÇão imediata, atendendo ao apelo do Gover
no e ao reclamo da nação, mesmo porque .. sistema de liR 
vre empresa não pode-prescindir da microempresa, visto 
que ela é a verdadeira matriz do próprio sistema". 

Num país de dimensão continental como o noss_o, com 
as mªis variadas peculiaridades regiOnais e a reconhecida 
.defasagem demográfiCa, urgenl outraSffiedídas -idênticas 
a essa, dispensando tratamento diferenciado a cada re
gião, como a Amazônia, para a· qual sempre defendi a 
aplicação de normas diferentes, em se considerando 
tratar:se de um gigante com cérebro-de criança. PÕr-isSO 
venho advogando há muitos anos que se dêem condições 
adequadas ao meio amazônico, como a criaÇão de uma 
secretaría Para gerir seus assuntos, desvinculada do Mi
nistériõ dÕ Interior. E nesse sentido tenho tramitando a 
minha proposta sob n9 7, de 1980; _outra, propondo 
isenção do Imposto de Renda para as pessoas tisicas e 
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jurídicas, por um período de dez anos, aplicando-se os 
- seus valores como iilcentivo nás empresas vinculadas à 

SUDAM; e por último pedindo o aumento do percen· 
tua! do IOF de 4% para 8% sobre a arrecadação nacio
nal, canalizando dessa maneira maior soma de recursos 
para agilizar o seu crescimento, E essas idéias estão _espo
sadas nos projetas de minha autoria tramitando respecti
vamente sob números 117/79 e 14/80 que, se obtiverem 
guarida por parte da maioria, estaremos instrumentali
zando a grande área de meios adequados para agigantar
se. 

E ainda a propósito desses assuntos, vale lembrar que 
o Presidente Médici, em sua mensagem enviada ao Con
gresso Nacional em 1970, afirmava, dentre outras coisas: 

.. Assim, sem quebra do desenvolvimento econó
mico do País, cujo ritmo se deve não só manter, mas 
ainda acelerar tanto quanto possível, impõe~se, con
comitantemente, a adoção de medidas pelas quais se 
venha a distribuir a renda de modo mais equânime, 
a fim db que todas as camadas da população sejam 
beneficiadas pelo aumento da riqueza comum." 

Como se vê, a preocupação social sempre foi a linha 
mestra de __ nossos governantes. 

O Sr. Passos Pôrto ~_Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Ouço, com inuitci pra
zer, o nobre Senador- PasSos Põrto, 

O-Sr. PaSsos PôrtO (PDS - SE) - Nobre Senador 
Jorge Kalume, V. Ex• fez muito bem em vir, hoje, à tri
buna se·. congratular com o Governo pelo envio ao Con
gn!sso Nacional do I:stã.tuto da Microempresa. Essa era 
uma velha aspiração de todos os que se preocupam com 
a economia do Brasil, como problema da microempresa 
burocratizada, Oos Estados. e MUriicípios, sem condiçôC:s 
de proliferar, de prosperar, sobretudo, quando ela se 
transformava numa economia invisível. Há, no entanto, 
nObre Senador, no texto do projeto, a imunidade tribu
tária, a-Isenção de ICM já como uma forma a_utoritária 
da União sobre os Estados_, quando isso vai Significâr, 
em termos de valores, cerca de 20% a menos da receita 
dos Estados com esse único imposto que ele tem, que é o 
~mposto de Circulação de Mercadorias. Veja V. Ex' que 
&tados como, por exemplo, o Acre, o Ceará, Estados Po 
Nordeste em geral, vão perder 20% dos seus impostos, 
que já são insuficientes para a manutenção dada à má
quina dO Estado. Veja V. Ex• o que essa imunidade a to
das as microempresas vai significar também em fator-de 
receita tributária. Creio -que o caminho do incentivo à 
microempresa não deveria passar pela imunidade tribu
tária, mas primeiro pela desburocratização, que deveria 
ser feita da maneira mais abrangente possível; segundo, 
pela criação de incentivos regionais. Isso quer dizer que, 
em cada Estado, em cada município deveria haver um 
poder de escolher a melhor forma do incentivo à mi
croempresa, porque o fato de o estatuto federal já esta
belecer a isenção do ICM, isto- vai significar para os Es
tados, de uma meneira geral, sobretudo os do N ardeste, 
uma insustentação dos seus projetas e da sua máquina, 
porque vai tirar da receita já deficiente uma parcela pon
derável. Este_é um projeto que deve ser examinado com 
toda a isenção e com o maior interesse pela Casa. Há su
gestõ_es várias nestÇ'_ sentidO, e a própria Confederação 
Nacional da Indústria tem um projeto que deverá trazer 
tambêffi ao· debate-na êpoca--oporturia. Creio- que será 
uma oportunidade que nós teremos de prestar um ser
viço a esse g"rande setor da economia brasileira, que é a 
economia iriviSível a microempresa, tão importante ao 
desenvolvimento do próprio parque industrial brasileiro, 
já que a maioria das grandes empresas no Brasil co
meçou_como micro_ Develnos também nos preocupar 
com esta isenção a· partir de uma decisão do Governo 
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Federal, sobre um imposto que é, pela sua natureza, a ú
nica base da receita tributária dos Estados. 

O SR. JORGE KALUME- Efetivamente, V. Ex• em 
parte tem razão, mas já que o projeto vem para o Con
gresso Nacional, natúra-lmente que podemOs aperfeiçoá
lo. Com refação a essa queda de arrecadação dos Esta
dos, por favorecer as" pequenas e médias empesas, por
certo a União que é rica PoOefá PreenCher ess·a diferença, 
esse vai:lo que os Est:iâos- amanhã experimentarão. 

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

O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer, 
nobre Senador Humberto Lucena. - -

O Sr. Humberto Lucena - DigCÇcoirl a isenção de 
Líder do PMDB nesta Casa, que essa me paiece sem dú
vida alguma uma das mais impõáantf:s proposições que 
até agora o atual Governo-enviou ao--congresso-Nacio
nal. Louvo, nesse sentido, a iniciativã ôO--CX:-Ministro 
Hélio Beltrão, que sempre foi um grande batalhador por 
essa causa do Estatuto da microempresa. Acho que as 
ponderações do nobre Senador Passos Pôrto têm suas 
razões de ser em relação à diminuição na arrecadação do 
ICM dos Estados, mas, ao mesmo tempo lembro que os 
Estados seriam compensados sOcialmente com o grande 
número de empregos que poderiam surgir com as novas 
microempresas que apareceriam no panora-ma ecortõmi
co do País. Desde o momento em que o Governo dã in
centivo fiscal, isenta de impostos importantes como o de 
Renda, o I PI, o ISS e o ICM às microempresas, evídeiite
mente que elas vão se multiplicar. Por outro lado, há ou
tro aspecto que deve ser considerado, _o de que essa eco
nomia invisível a que se referiu S. Ex~. que realmente tem 
preocupado muito as autoridades brasileiras_, e que não ê 
uma característica apenas no Brasil, porque-ela existe 
também em outros países do mundo, essa economia vai 
desaparecer. Então. todas as_ microempresas clandestinas 
vão se legalizar e, uma coisa importante, passarão a pa
gar as contribuições para a Previdência-Soêiãf que estã aí 
numa hora dificílima, com seus déficits Cada vez mais 
agravados. Ainda hoje, há uma entrevista nos jornais 
onde o Ministro Jarbas--PassarinhO-dizia que nós corre
mos o risco dos aposentados, no segundo semestre, vol
tarem do guichês da Previdência, ·sem receberem os seus 
proventos, por falta de recursos. Então, são essas colo
cações que eu queria fazer neste instante em que V. Ex~ 
fala sobre o assunto, dizendo que oportunamente deverei 
tambêm ocupar a tribuna do Senado para dãr susten
tação a esse projeto, inclusive indo ao encontro de a peJos 
numerosos que venho recebendo não só da Paraíba, mas 
de todos os Estados brasileiros. 

O SR. JORGE KALUME- Louvo V. Ex• pela ini
ciativa desse aparte que para riós ú:m um- giande- Vilõr, 
porque se trata de um Líder da OPOsição q~~ achou~ a 
iniciativa das mais acertadas. Não há dúvida ãlguma-de 
que os erros porventu~a existentes ness~ ~en~a~e_m. po~ 
derão ser corrigidOs aqui, mas a iniciativa rOi dàs. mais 
!ou vã veis, como-disse V. Ex• e toda a Casa estã reconhe
cendo. 

Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senad_or Humberto 
Lucena. 

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

O SR. JORGE KALUME- Com todo o prazer. 

O Sr:. José Llns - Senador Jorge Kalume, não só 
acho que a microempresa deva ser isenta de tributos, 
como acho que deva também receber assistênda técnica 
gratuita, porque ... -

O SR. JORGE KALUME - Hoje jâ existe o CEAG 
que é .um organismo para isso. 
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O Sr.José Lins- Hoje existe esse organismo que teve 
origem nos Anais criados no Nordeste pela SUDENE, 
Núcleos de Apoio à Indústria, mas que dispõe de poucos 
recursos e não cumpre realmente a missão para que está 
destinada. Acho que não só o tributo deva ter tirado des
sas microempresas, como ela deva ter realmente assistên
cia técnica gratuita para se organizarem, porque nin
guém desperdiça produção. Na medida em que essas mi
croempresas empregam mais gente, elas pagam mais 
mão-de-obra, essa mão-de-obra vai refletir-se no consu
mo de bens de todos os tipos e, finalmente, _vai se refletir 
também na arrecadação dos Estados, dos Poderes Públi
"c!Js; be modo que é um mito pensarmOs que a microem
j)resa, por ser diSpensada do tributo, provocaria queda 
na arrecadaç;ão. Aliãs, seria-iiltereSsant~notar que a es
-tatística diz qu~. em ternios de volume de produção, por-

- tanto de pagamento de imposto, a microempresa coope-
_ra pouco, m?S_em tef!nOS de e'mprego e~a cooper:i! muito. 
~.f-á pouC9 tempo, um trabalho feito em Belo Horizonte 
mostrou que mais de 50% da mão-de:obra em Belo Hori
ÚHl-te está víii'c-ul3.da à pequena e à média empresa. De 
modo que esse projeto ê altamente importante e V. Ex• 
t~m toçla razão em comentá-lo hoje. 

O SR~- JORGE KALUME- Vou ~colher com muita 
alegria o aparte de V. EX~ e estou certo que diinte da ma
nifestação da_<:asS:_ esse Pr~jeto -dentro em freve estará 

- aprOvado. 

O ~r:-Virgflio Távora --V. Ex• concect;_eria um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Ouvirei o nobre Líder 
Virgíli~ Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, é óbvio 
que não vamos aqu.i.)ouvar a iniciativa do Governo, ~or~ 
.que se ela o foi pelo próprio Líder da Oposição, é po~rque 
éjusta e certa, a pessoa mais isenta para dar o seu teste
munho a respeito ê o Líder Humberto Lucena. 

O SR. JORGE KALUME- Perfeitamente. 

O Sr. Virgt1io Távora - Vamos deixar de uma vez 
para sempre, assim esperamos, e.<;clarecida essa questão 
de isenção. Quando se fala no que os Estados vão sofrer 
com a isenção tributária c!a microempresa ê preciso ir 
aoS nú~eros. Temos o exemplo do nosso Estado. Já tive
mos oCasião de govemá~los por duas vezes e o lidar diu
turno nos forneceu dados que talvez sirvam para a refle
xão desta Casa: 80% da arrecadação do JCM, em nossa 
terra, por exemplo, é obtida em menos de 10% de todas 
as empresas. De maneira que essas pequenas, essas mi· 
croempresas representariam, mesmo __ que contribuindo 
- vencida a idêia dominante do projeto governamental 
-para os tributos do Estado, o fariam com uma parcela 
mfnima. Em compensação, o beneficio que traz pelo fa
tor multiplicadOr das atividades industriais e comerciais 
desenvolvidas por essas empresas, com a nova possibili
dade de emprego que se abre para o ·Estado, não tem~ 
menor dúvida, compensaria muitíssimo qualQUer desfil
que que vai ser muito pouco, da arrecadação estadual. 
Era essa achega que queríamos dar ao primoroso discur
so de V. Ex• 

O SR. JORGE KÃLiJME- Muito obrigado a V. Ex~ 
EStou certo de que_com esse projeto nós vamos reduzir 
os camelôs, porque eles próprios amanhã estarão legali
zados, seguindo a clandestinidade por causa da burocra
cia e dos resultados das pequenas empresas que são ínfi~ 
mos para o _pagamento de impostos etc. 

Portanto, meu nobre Senador Virgnio Távora, eu aga
salho também com_ muita alegria Q aparte que nos deu 
nesta tarde e o seu apoio. 

{aqui vale repetir Arnold Toynbee, em sua conferén
. cia pron~nciada no Brasil em 1966, isto é:, "As Ciências 

Maio de 1984 · 

Sociais -deVem sei encaradas em termos realistas e inves
tigadas sob prisffias humanos". 

Pois bem, foi o que fez o atual Govefno sob a chefia 
do Presidente João Figueiredo. Que medidaS sS.lutares 
como a da Mensagem n~' 137, de 7 de maio deste ano, 
contin~em despertando e inspirando a ãrea governamen
tal para que o Brasil tenha a sua marcha_desenvolvimen
tista mais acelerada, 

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

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma 
comunicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
~ma comunicação.) - Sr. Presideilte, Srs. Senadores: 

Faleceu ontem no Hospital da Beneficência Portugue
sa, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca duran
te um ato cirúrgico, um dos mais ilustres paraibanos da 
a_tualidade, o Desembargador Sílvio Pélico Pôrto. Era 
um-a personalidade que se distinguia na sociedade parai
bana pelos seus invulgares dotes de inteligência, talento e 
cultura, destacando-se notadamente no campo profissio
nal do Direito e na Política. 

Em rápidas palavras darei uma idéia do seu perfil. Se
_cretário do Interior e Justiça do Go_verno do Estado, em 
19.60; Deputado Estadual e Líder na Assembléia Legisla
tiva do Estado, em 1961; reeleito diversas vezes, teve o 
seu mandato cassado e os seus direitos políticos suspen
sos.. em r969, sob o guante da violência do Ato Institu
cional n~" 5, no Governo Costa e Silva, sem que, porêm, o 
seu ânimo jamais se abatesse, pois continuou na terra en
tre os seus amigos, entre os seus conterrâneos exercendo 
a sila profissão de advogado com brilho fora do comum, 
o que lhe valeu um prestígio crescente nos mdos _so_c_iais, 
sobretudo da capital paraibana; Desembargador nomea
do no Governo Tarcísio Buriti; Professor de Direito Ci
vil da Universidade Federal da Paraíba; Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral no período de 1982 a 1983. 

Devo, neste instante, ressaltar a sua absoluta isenção 
nas últimas eleições gerais em nosso Estado, pois, como 
Presidente do PMDB Regional da Paraíba, tenho con
dições de dar de perto esse testemunho sobre a maneira 
ímParcial como ele se conduziu à frente da Justiça Elei
toral da Paraíba. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao registrar o faleci
mento desse inolvidável conterrâneo, quero deixar nos 
Anais do Senado um preito de profunda saudade, que 
não é só meu, mas tenho certeza, de toda a representação 
paraibana no Congresso nacional e, sobretudo, do povo 
de João Pessoa e da Paraíba, que sempre se acostumou a 
estimá-lo e admirá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral)- Esta Presi
dência se associa à manifestação de pesar proferida pelo 
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, pelo pas
samento do ilustre paraibano, Desembargador Sílvio 
Pélico Pôrto, tendo, como disse S. Ex•, alcançado notá
vel destaque na sociedade paraibana, seja como político, 
como profissional militante ou como Magistrado. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para uma comuni
cação. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Gaivão Modesto - Alexandre Costa 

- João Castelo -Amaral Peixoto - Nelson Ca"rnelro 
- Alfredo Campos- Am;ral Furlan -SeverO Gomes 
- Mauro Borges- Bendito Canelas- Roberto Cam-
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pos --Saldanha Derzl -- Affonso Camargo - Álvaro 
Dias - Lenoir Vargas. --

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~-Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 77, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeremos a inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos itens 2, 8 e 12 sejam sub
metidos ao Plenário em i<>, 2<> e 31' lugares. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1284.:- Josf Lins
Humberto Lucena. 

O SR. PRFSIDENTE_(MIIt~ri Cab~al) -:_Aprovado, 
o requerimento, ·passa-se a,o 

Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto _de Lei da 
Câmara nl' 76, de 1978 (n~> 3.594/77, na Casa de ori
gem), que introduz alteração ria Lei n9 6.251, de 8 de 
outubro de 1975, que uinstitui normas gerais sobre 
desportos", tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s I.I28 e 
1.129, de 1981, das Comissões: 

- de Educação e CuJtura; e 
- de F1nanças. 

Em votação o projeto 
Os Srs: Sen-adores que o apfov:in1 pútiiaiieçaffi seri(.i.~ -

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sansãa. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 76, DE 1978 
(n9 3.594-B/77, na Casa de origem) 

Introduz alteração na Lei n' 6.251, de 8 de outubro 
de 1975, que "Institui normas gerais sobre despor
tos". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 O inciso IX do art. 42, da Lei n' 6.251, de 8 

de outubro de 1975, que "institui nOrmas gerais sobre 
desportos", passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 42. . ... ~~···-·-··~---~ ........ -..• -.• -.... .. . 

1- ·············-·--~···---·······-······ 
II
III
IV-

····~; .... _.,_ .. -~---··-···"'···~ 
V- .............. , ....... , ............... . 
VI
VII
VIII-
IX -baixar instruções referentes ao regime eCo_

nômico e financeiro-'das entidades desportivas, in
clusive no·-que diz respeito aoS a tos adri-linistrativos 
e ao controle da aplicação de recursos de origem ofi
cial;" 

Art. 2<:> Esta lei entrará em--viSor mi ___ data de sua 
publicação. -

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

.o SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nt 75, de 1980 (n9 709j79, na Casa de o;i
gem), que instituí o~ -.. Dia- ·Nacional das Relações 
Públicas", tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• l.I88, de 
1981, da Comissão 

---"'"-de Constituiçio e Justiça. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprova·m permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

_ -~ g~segui[lte o_ projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 75, DE 1980 
(NY 709/79, na Casa de orig m) 

Institui o "Dia Nacional das Relações Públicas". 

O Congresso N acicnal decreta: 
Art. ]9 Fica instituído o dia 2 de dezembro como o 

"Dia Nacional das Relações Públicas". 
Art. 29 Na data estabelecida no artigo anterior, as 

associações e ·entidades ligadas à atividade de relações 
públicas farão, em todo o País, promoções que de qual· 
quer rilodo assinalem e festejem o transcurso da efeméri-

-de. 

Art. 39 __ t declarado Patrono das Relações Públicas 
Eduardo Pinheiro Lobo, nascido em Penedo, Estado de 
Alagoas, em 1876, e falecido em São Paulo, a 15 de feve
reiro de 1933. 

Art. 4'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (M;lton Cabral) -Item 10: 

Votação-, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câinaia-n9-76, de 1983 (n'1.690f79, na Casa de ori
gem), que inclui na lista de serviços a que alude o 
art. 89 do Decreto-lei n' 406, de 31 de dezembro de 
1968, os prestados pelos profissionais autónomos de 
Relações Públicas, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, &ob n•s 946 e 
947, de 1983, das Comissões: 

-- de Legislação Social; e 
- ·de Finanças. 

Em votação o projeto. 
qs Srs~ Se;o_?C[õres que o aproVam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
,_f..provado. . .. . 

_ O proj~to vai à sançã9. 

.. --:--~ ~õ ~gu~n_ie:·o_:_~~oj_eto aprÜV~~.O 

PROJETO DE LEIDA CÁMARA N• 76, DE 1983 
-(~' -~~~-90_/79; na Casa de origem) 

Inclui na Usta de Serviços a que alude o art. S'i' do 
ó.!crCto-lei ·n'i' ~4õ6, de 31 de dezembro de 1968, os 
prestados pelos profissiOnais autônomos de Relações 
Públicas. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 19 A Lista de Serviços a que se refere o art. 89 

do Decreto-lei n' 406, de 31 de dezembro de 1968, altera-
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do pelo Decreto-lei n~' 834, de 8 de s'etembro de 1969, 
passa a viger acres_cida do seguinte item 67: 

"Lista _de_Serviços 
Serviço de: _ 

67. Profissionais de Relações Públicas." 

Art. 2"' Esta lei entra em Vigor na data d6 Sua Publi
cação. 

Art. J<:> Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Passa-se, 
agora ao 

Item 1: 

Votação, _em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 67, de 1978 {n9 3.464/77. na Ca_s~_d~_ori
gem), que disPõe sobfe o Concurso de Livre
Docente_.e os. títulos de Doutor e Livre-Docente, 
t.enQo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 709 e 
710, de 198 I, das Comissões: 

-de Educaçio e CuJtura; e 
--~- d_e_ Serviço Público Civil. 

Em votação o projetO. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Hélio Gueiros, para enca
minhar a vo_tação. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Trala~se de um projeto que visa ao restabelecimento 
do conc(:rrso de livre-docência no etiSino superioi-do_Bra-
sil. -~--~ - - - -

Sempre foi da praxe e da tradição brasileira haver esse 
concurso para livre-docência. Mas, ultimamente, isto foi 
revogado porque o GoVei-nõ faz questão de que o profes
sor do ensino superior, para subir na carreira, "faça curso 
de mestrado e de doutorado. O projeto pretende substi
tuif -esse curso ·nõ-rffial de mestfado e de doutorado por 
um concurso liVre, públiCo, para livre-docência. 

Sr. Presidente, eu ãCho que o ensino muito lucrará 
com a volta do-concUrso de livre-docência. Todo mundo 
sane- que cin váriãs especialidãdes o cidadão; hoje, não 
pode se -dedicar, úriiCa e exclusivamente, ao magistério; 
porque não dispõe de uma remuneração condigna para o 
exercíCíõ- 6tclusiv0 dessa atividade. -

Então, Sr. Presidente, o que se verifica - eu falo na 
área que, por exemplo, talvez eu tenha mais conhecimen
to que é a área juridica - é que grande e excepcionais 
advogados podem dar um pouco do seu tempo para 
exercer o magistério superior e não se incomodarão de se 
submeter. a um concurso de livre-docência para garantir 
o seu título de doutor. O que eles não podem, dada a im
portância a qUe chegaram na comunidade a que servem é 
sair, por exemplo, do seu Estado para virem fazer no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, um curso de mes
trado de 2 anos _e um curso de doutorado de 3 anos. Isto 
é osjçvens, isto é Para o recém-diplomado que não assu
miu ainda outras~respoi1.sabilida?es na comunidade a 
que pertenCe. 

Então, sr~ Presidente, com a eliminação do concurso 
para livre-docênte essas culturas ,e essas expressões do 
conhecimento e do saber científico no Brasil estão impe
didas de su]?ir na sua carreira no e~sino superior, porque 
só poderão subir se fizerem um curso de mestrado de 2 
anos e um curso de doutorado de 3 anos, isto é, precisam 
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dispor de 5 anos fora de sua terra para a obtenção desses 
cursos. 

O projeto é detaJhista- e diz que esses concursos para 
livre-docência só pádem acontecer pei-"ãnte as imiversÍda
des que não dispõem de curso de mestrado e- de" dOUtora--
do. Não hã alternativa. Quer dizer, o cidadão, ou sai da 
sua terra e vai fazer esse curso de 5,-6 anos fora, ou não 
tem alternativa para subir nu carreira. 

E o que acontece, Sr. Presidente? O que acontece ê que 
esse profissiOnal de alto saber jur1dico ou científico vai 
terminar abandonando a carreira Oo magistCrio, porque 
ele vai verificar que vai ficar subordinado a ex-alunos às 
vezes com uma qualificação relativa, mas que tiverani 
tempo de sair da sua terra para ir fazer o curso de mes
trado e doutorado e, por isso, sobem na carreira, en
quanto o grande profissional, a grande cultura jurídica, a 
grande cultura científica vai- ficiif irilPOSsibilitado de su
bir na carreiirã "jJorq-ue rião atendeu esse pré-=" requisito de 
mestrado e doutorado. 

Eu espero, Sr. Presidente, que a nobre liderança do 
PDS estude melhor esse assunto. E é por isso que eu vou 
pedir a verificação da votação. Não para efcitõ- de obs
truir, absolutamente, é só para ver se consíg"o charilar a 
atenção para o problema. Porque eu posso dizer que, re
presentante de um Estado que não dispõe de curso só 
agora nós estamos instalando um curso_de mestrado re
presentante de um estado que não dispõe de curso de 
mestrado e nem de doutorado, nós vamos acabar por ni
velar por baixo ainda maiS o enSino superior no meu Es
tado. 

Acredito que esse problema do Estado do Parâ é um 
problema comum a quase todos os Estados brasileiros. E 
a coisa no Brasil chegou a tal ponto, nessa questão de 
curso de mestrado e doutorad,o, que até esses cursos de 
mestrado e d_outorado aqui por Minas, São Paulo e Rio 
de Janeiro estão relaxando para poder atender a certas 
circunstâncias. Então, verifica V. ·ex~ que a praxe, é o 
curso de mestrado e doutorado, aqui pelo Sul do País, 
funcionando aos sãbados e aos domingos. Q_cidadão 
passa a semana inteira na sua terra, dando as suaS: aulas, 
cumprindo os seus compromissos e se matricula em cur
sos de mestrado e doutorado que funcionam, exlusiva
mente, em week--ends, aqui, no Rio, em São Paulo e em 
Minas Gerais. 

Verifica V. Ex•, então, que nós estamos diante de uma 
realidade. Eu não sou contra o curso de mestrado, nobre 
Presidente e Srs~Senadores, nem o curso de doutorado, 
não sou contra, mas quero permitir que pessoas e mes
tres que não dispõem de tempo suficiente para saif" ae 
suas terras, para fazer esses cursos de mestrado e douto
rado, tenham a oportunidade de ver avaliado o seu co
nhecimento, através de um concurso para livre-docência, 
onde não hã proteção, de espécie alguma, mas em que 
eles têm que exibir e provar todas as suas qualidades in
telectuais e culturais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, jã advertindo_ 
V. Ex• de que vou pedir verificação de yotação. (Muito 
bem!) 

O Sr~ José Uns- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JOSE: LJNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMIJNTE.· -

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em votação 
o projeto. 

OS SrS. Senado.res-_qui.o aprovam permaneÇa-m Senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

DIÃR!O DO CON-ORESSONAC!ONAL [Seção li) 

O Sr. Hélio Gl!eiros- Sr. Presid,_ente, peço v(!!rificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Vai-se pro
ceder à verificação requerida. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum, a Prcsídência, nos 
tennos regimentais, irâ suspender a sessão por 10 minu
tos e fará acionar as campainhas para convocar ao ple
nãrio os Srs. Senadores que se encontram em seus gabi
netes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às /6 horas, a sessão é reaberta às I 6 
horas e /0 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Estâ reaber-
ta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a Presidência deixa de 
proceder à verificação solicitada. -
~ A votação _da matéria fica adiada juntamente com as 
matérias constantes dos itens 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, n e 13, 
constituídos dos Projetes d~ Lei da Câmara n'i's 69, 76 e 
82(79; Projetas de -Lei do Senado-n'i's 331 ~ 349(79; e 
Projetas de Lei da Câmara n'i's 73 e 82/81, 61 e 76/83, e 
79/79, todos em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- _f;st~ esgota
da a matéria constantes da ordem_ do Dia.·-· -

Hã oradores inscritos. 
C<incedo a palavra ao nobre Senador Hélio GUeiros. 

(Pausa) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

(Pausa) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Gostaria, Sr. Presidente, de aduzi_r, nesta tarde, algu
mas palavras de apoio a outros tantos colegas que, desta 
tribuna, jã se manifestaram a ravor do melhor reajusta
mento dos salários dos servidores federais, próximQ a se 

-realizar, tendo em vista a conquista, quase que formal, 
da semestralidade no aumento de vencimentos do servi
dor público. Nós estamos assistind_o a um dos instaQ.tes 
mais dramáticos do servidor público brasileiro._ Avalie 
V. Ex• que, com a recente decretação do salário mínimo, 
os servidores federais até o nível 12 estão recebendo me
nos do que o salário mínimo. Quem conheceu'! estrutura 
do serviço público, hã poucos anos, quando o nível um 
era o equivalente ao salãrio mínimo regional, verifica 
hoje que o nível 12, que representa o nível de técnicos de 
nível médio, os artesãos do serviço público, os motoris
ras e outras atividades enquadrados até esses 12 nívCís, 
estão eles recebendo abaixo do salário mfnimO, o que 
obriga o Governo neste mês de maio a complementar to
dos esses níveis salariais, para que atinja o ·nrvel base, 
-que é o salãrio mínimo nacional. 

Estamos, de uma certa forma, conquistando a semes
tralidade no reajustamento de salários. Deverão DASP 
se manifestar, dentro de poucos dias, a respeito dos no
vos_nív_eis de reajustamento çios vencimentos desalãrios. 
Os servidores públicos, Sr. Presidente, que tiveram com 
a Revolução o dispositivo constitucional da paridade en
tre os três Poderes, hoje~eleS"se-subdividem,-Um PrOfiSSio
nal estatutãrio do serviço público tem um salário ridícu
lo e esse mesmo profissional numa estatal ou no Poder 
Legislativo, ou no PoderJudiciârio, tem uriisalário sem
pre superior. 

Acresce, Sr. Presidente, que há dois regimes de serviço 
público: os chamados "celetistas" e os_ .. estatutários". Os 
estatutários são a base da estr:utura funciO_nal do Serviço_ 
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Público, sem condições de sobrevivência, não permitin
do hoje, inclusive, a eficiência dos Ministérios. Quem vi-· 
ve, com-o nós, o dia-a-dia nos gabinetes e no serviço 
público em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, sabe 
como está o servidor público: sofrido, defasado no seu 
salário, vivendo o clima de sobrevivência~ sem condições 
mínimas, sem estímulo para continuar ao serviço da má
quina do Estado. 

Sr, Presidente, este é um problema, dos mais graves, 
que o Governo deverã enfrentar no início do próxfmo se
mestre, inclusive porque são os servidores que consti
tuem a classe média _brasileira, são eles que consomem e 
que fazem crescer o produto interno bruto; são eles que 
pr-ocuram as mercearias, as casas do comércio, os super
mercados; são eles os responsáveis pela manutenção do 
consumO nacional, que é, sem dúvida alguma, o grande 
instrumento do desenvolvimento econômico e do bem 
estar social de nossa Pátria. 

Em face disto, Sr. Presidente, eu gostaria, nesta tarde, 
d~ me somar àqueles que estão fazendo um apelo ao Go
verno, no sentido de que faça um reajustamento pelo me
nos próximo daquele que seria devido ao servidor -públi
co. Lembro-me, Sr. Presidente, que, no último aumento, 
tive oportunidade de àiscutir isto com- õ Sr. Diretor
Geral do OASP. Naquela época, a diferença entre o sa
lário do servidor de hoje e do serVidor de 10 anos atrás 
girava em torno de 211% a menos, e foi dado um reajus
tamento de 63%, o que vale dizer. ficaram 150% iiinda 
não corrigidos ao servidor público. Agora, tem que se 
contar o índice médio de preço ao consumidor nesses seis 
meses que medeiam entre o último aumento e o aumento 
do mês de julho. Então,' verificará V. Ex• que o nível base 
de reajustamento, para assegurar e restaurar ao servidor 
público o seu poder de compra, deveria girar em torno 
de pelo menos 200%. Só assim da_ríamos ao serVidor 
público federal aquela remuneração condigna, pois foi 
ele semp~e o apanágio, foi ele que sempre constituiu a 
Chamada classe média brasileira. Sei das difir;.Qld_ades fi
nanceiras e econômicas por que passa o erário, seí que 
não será possível, mesmo com esse superávit anunciado 
de lO trilhões, dar um aumento condizente, um aumento 
que faça a justiça dos 200%, mas pelo menos se dê um 
aumento que assegure ao servidor público a condição de 
sua-volta ao trabalho, com estfmulo, para que ele conti
nue a carregar a poderosa mãquina do Governo, que 
tantos serviços tem prestado ao processo de desenvolvi
mento econômico brasileiro. 

E com esse reajuste mais condizente, que o Governo 
mande ao Congresso o novo Projeto de Estatuto do Ser
vidor Público, estabelecendo um só regime jurídico, para 
acabar, Sr. Presidente, com esse tratamento desigual que 
se estabeleceu no. Brasil. no âmbito da administração di
reta e, sobretudo, com os da administração indireta. O 
que vemos hoje, Sr. Presidente, é uma distorção total na 
área da remuneração públtca, com os mesmos profissio
nais recebendo tratamento diferente. E isto, sem dúvida 
alguma, desestimula o trabalho do servidor público da 
nossa Pátria, 

Portanto, Sr. Presidente, neste final de tarde, quero 
trazer o meu apelo ao Sr. Diretor-Geral do DASP, aos 
Srs. MíníSiroS da área económica para que fiquem ad
vertidos de que se _esse aumento que vier agora, em julho, 
não estiver à altura das necessidades mínfm<is do servi
dor- Púb-liCO-, nós vamos perder este grande aliado, essa 
base da Sociedade brasileira e, assim, iremos proletarizar 
aqueles que foram responsáveis pelos grandes passos do 
sucesso brasileiro nesses últimos anos. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 



Maio de 1984 -DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL(Seção II) 

O SR. ALM!R PINTO PRONUNCIA DISCUR
SQ__QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O ~R. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PpS- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena::.---
dores, _felizmente para o povo nordestino, o ano de 1984 
tem se marcado por um inverno mais ou menos regular, 
fazendo esquecer o rude impactO d6 cinc-o anos de seca e 
deso\aç~o. 

Foram, assim, desativadas as frentes de trabalho e vol
tou o homem à sua terra de origem na esperança de po
der cultivâ-la e de_ obter bons frutos. 

Contudo, na euforia da transfOrmação metereológíca, 
foram subestimadas as possibilidades de reveses e sur
presas e talvez desmobilizadas muiio rapidamente as 
equipes de operários pagOs pelos fundos emergenciais, 

E os recursos que eram destinados a sanar um impre
visto, foram p-aUlaiiilãrriente deixando de ser gastos no 
Nordeste, demonstrando, uma vez mais; aqUilo queja-se 
tórnou um refrão entre nós, istO-é, que todo o·auxífio qUe 
se dá à área ê intermitente, em-ocional e deSregrado. 

E aqui estamos para solicitar aos órgãos competentes 
que não desviem da região semi~ârida aquilo que lhe se
ria destinado, se a seca se prolongasse por mais tempo. 

Na verdade, não se pode aceitar que os fundos, ten
dentes a manter um mínimo de emprego na época de es
tiagem, desapareçam com as primeiras chuvãS~ 

Pois é, exatamente o ãparecimento destas qu-e-PoSSibi
lita um melhor aproveitamento da subvenÇão governa
mental, em termos de execução de obras mais definitivas 
ou perenes, capazes de representar uma mais eficiente so
lução dos problemas. 

t evidente que o Nordeste carece, não apenas de chu
vas menos intermitenteS, maS tamb-érri. ae Unli garantia 
no fluxo dos recursos que lhe são destinados. 

t reconhecida por todos a penúria finariCeira dos-Es
tados e, sobretudo, a dos Municípios. 

Muitos deles, em nossa região, estão_ envolvidos em 
sérias diticuldades e às voltas com grande quantidade de 
pessoas desvalidas, que não podem atender nas suas 
mínimas necessidades vitais. 

Além de que são inú-meras ·as propostas e projetas 
imaginados por vârios órgãos e privados de implemen
tação, dada a carência de recursos financeiros. 

Para relembrar um dado colhido recentemente, só o 
DNOCS possui mais de 2000 (dois mil) projetas de açu
de, de pequena irrigação e de aproveitamento de áreas 
aguardando financiamento pelo Projeto Sertanejo. 

Falta dinheiro no Banco do Brasil, no Banco_ do Nor
deste e nos vârios bancos estaduais. 

E deste modo, não se pode permitir que deixem o Nor
deste os recursos que nele seriam aplicados se as chuvas 
não tivessem chegado. 

A região não pode ficar à mercê da emergência e do 
imprevisto. Necessita continuidade, permanência, 
atenção. 

E uma prova inequívoca de sua boa intenção daria o 
Governo, se, atendendo ao nosso apelo e ao de tantos 
outros parlamentareS, determinasse que o que foi desti
nado ao Polígono da Seca permaneça no atual Nordeste 
abençoado pelas chuvas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.. Sena
dores: 

Como todos sabem, não é do meu feitio ocupar a Tri
buna desta Casa para trazer ao conhecimento da Nação 

irregularidades na adffiinistração pública, set1ão quando 
estou plenamente -convencido. de que ~ãja fÚndadas sus_
peitas ã'e'Ctue foram realmente praticadas. 

Estive recentemente no meu Estado e constatei, com 
profundo pesar, que o assunto dominante em João _Pes
soa ·era a denúncia feita pelo jornal Correio da Paraíba 
sobre atos praticados pela URBAN, empresa da Prefei
tura do Município da Capital concessionária de serviços 
públicos, dentre os quais se destaca a limpeza urbana. 

Em sua edição de \9 de maio último, o Correio da Pa· 
raíba publicou extensa matéria sobre a aquisição de 34 
caç"ãmbas para coleta -de lixo, pela_ URBAN, sem lici
tação pública, com um superfaturamento da ordem de 
370% sobre o- valor real do equípamento. 

A notí~ia é a Seguinte, em sua íntegra: 

CAÇAMBA VALIA DOIS MILHOES PRE
FEITURA COMPROU POR OITO. 

Hã muito mais lixo nas caçambas da Prefeitura 
de João P_ess_oa do_ que possa imaginar, a vã filosofia 
dos pobres e mortai_s contribuintes. Isto porque, em 
novembro do ano passado, foram adquiridas, em 
nome d_a~URBAN, 34 caçambas ao preço de 8 mi
lhões 392 mil 989 cruzeiros, cada, quando o preço 
normal de merc&do, na época, era de 2 milhões 275 
mil cruzeiros. O total d;l. _compra ficou em 285 mi
lhões 315 mi\626 cruzeiros, 208 milhões li mil626 
cruzeiros acima do preço real. Com essa diferença, a 
Prefeitura poderia ter adquirido mais 9 I caçambas. 
Mas, tal qual na música popular, se subiu como su
biu; ninguém sabe, ninguém viu, Todo o estranhíssi
mo negóciO foi fiilanciado cOm recursos do 
BNDES, repassados ao Paraiban. Os detalhes da 
operação, a mais escandalosa de que se tem notícia 
na história das compras realizadas por instituições 
públicas na Paraíba, estão relatados em Reporta
gem especial que o Correio publica na página 3 des
ta~dição. 

A partir de então, toda a opinião pública passou a exi
gir explicações dos responsáveis pela exótica operação 
realizada com o dinheiro dos contribuintes, 

O fato trazidO a público contéffi tOdas as evidências de 
que houve -Iffegularidades na compra do equipamento, 
Em primeiro lugir, embora a lei autorize para c~sos ex
cepcionais, foi dispensada pelo PrefeitO Oswaldo -Tri
gueiro do Valle a realização de licitação, atendendo à so
licitação da URBAN. Para que essa autorização fosse 
válida e reg:ylar, seria preciso que não houvesse outro re. 
presentante dos produtores de caçamba no Estado. Mas 
havia. De fato, não havia outros revendedores de "chas
sis", mas foram duas compras distintas, Por isso, não 
podia haver dispensa da licitação autorizada pelo Prefei
to. 

t norma cogente, no direito positivo brasileiro, que 
não se pode _abandonar o princípio da isonomia como 
vetar supremo da licitação nem o valor fundamen_tal da 
supremacia __ do Ínte:~sse público sobre ã~particul~r. Da 
legislação que rege a espécie, depreende-se as seguintes 
causas ensejadoras da dispensa de licitação: a) dispensa 
em razão do pequeno valor; b) dispensa em razão do ob
jeto; c) diSpensa em razão de situação excepcional: d) 
dispensa em razão-·da pessoa contratada. 

Não me -parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a 
operação em causa esteja enquadrada em nenhuma des
sas hipóteses. 

Em segundo lugar, cumpre ressaltar que foi outro ór
gão do Governo Estadual que proporcíonou a descaber-
ta da fraude. Por azar dos administradores municipais, o 
.Q.ER estadual havia, __ também, com diferença db (01) um 
mês, solicitado tomada de preço para o mesmo equipa
mento. Ocorre que solicitou o preço à empresa produto-
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ra em São Paulo, Aí, velo--a diff:rença de 2.5 milhões para 
8 i:nilhõe_s de cruzeiros. 

A coinprovação-- da denúncia _estâ estampada nas 
edições subseqüentes do Correio da Paraíba, onde foram 
publicadas as notas de compra e as propostas de venda 
com preços diversos, inclusive um telex do Superinten
dente do DER, em que comunica ao Secretário do Plane· 
jamento Q comportamento atípico do mesmo fabricante 
que se apressava em fornecer novo preço, depois que to
mou conhecimento dos valores oferecidos à Prefeitura 
do Município que seu representante em João Pessoa. 

O que me pareceu insatisfatório, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, foi o comportamento do Prefeito de João 
Pessoa. Tão logo eclodiu a notícia e seus próprios corre
ligion~~~os~ _tailtO n~ AssembléÍ~ ':-egislativa quantO na 
Câniara Municipaf, passaram a exigir explicações, o Pre-

- feito _emitiu uma nota oficíal, protestando pela legalida
de e lisura da operação. CorilO o Correio da Paraíba per~ 
sistisse na denúncia_,_ ocom respaldo dos vereadores e de~ 
puta dos oposicionfsfas que -ocuParam sua Tribuna para 
exigir a apuração das denúiicias, 0- Sr. Prefeito foi à Câ~ 
mara Municipal prestar esclarecimentos, ê certo que por 
vontade própria, mas só quando soube que seria convo
cado, inclusive por seus correligionários. 

Na Câmara Municipal, S. Ex~ deu ênfase à sua defesa 
pessoal, desfilando seu curriculum e divulgando as men
sagens de solidariedade que havia recebido com loas à 
sua probidade, relegando a plano secundário a operação 
realizada pela empresa do Município que, segundo ele, 
"estava revestida de seriedade". Na ocasião, afirmou ca
tegórico que dispensava a Auditoria do Tribunal de 
Cont~s .do Estado, tendo em vista a capacidade dos seus 
auxiliares para esclarecer a correção da compra realizada 
pela URBAN. 

Afinal. quando o PrefeitÕ de João Pessoa percebeu o 
desgaste que sofria pela renitência em sustentar como 
válida e regular a compra feita pela URBA N, decidiu 
instaurar uma Comissão de Inquérito para apurar a le
são aos cofres da edilidade prometendo punir os even
tuais responsáveis. O Presidente da URBAN pediu afas
tamento do cargo para que a Comissão da Prefeitura pu~ 
desse trabalhar com isenção. 

Uma Comissão de Inquérito a nível administrativo, 
com membros designados pelo Prefeito, não é o bastan
te. E necessário eTmpi-escindível que o Tribunal de Con
tas do Estado, que tem sido rigoroso ao aplicar sanções 
contra inúiTI"erÇis Prefeitos de municípios pequenos, pro
ceda a auditoria, de igual modo rigorosa, nos órgãos da 
Prefeitura de JoãO Pessoa e aplique, também aos grandes 
as punições -que entender justas, para que não fique mais 
uma vez constatado que, neste Pafs, apenas os pequenos 
e pobres vão para a cadeia, Essa auditoria-rol" pedida, de 
imediato; pelas oposições, tanto na Assemblêia Legislati
va, quanto na Câmara Municipal. 

Vale registrar que tão Jogo houv_e a divulgação da de
núncia pelo Correio da Paraíba, a Câmara M unicípal, 
por iniciativa do PMDB, constituiu uma Comissão Par
lamentar de Inquérito, com o apoio da unanimidade do 
PDS, com o objetivo de apurar as irregularidades come
tidas pela URBAN. 

Por outro lado Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. 
Prefeito não deveria ter agumdado o pedido de afasta
mento do Presidente da URBAN. Deveria tê-lo afastado 
incontin-entemente. Aliás, parece-me que a boa ética re
comendaria que ele próprio pedisse ao Governador do 
Estado para dispensá-lo das funções até a conclusão das 

_investigações- âas írregularidades. 
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deploro a con

duta páuco condizente com a probidade administrativa 
dos órgãos da Prefeitura de João Pessoa envolvidos nos 
a tos denunciados pelo jornal Correio da Paraíba, e faço 
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votos de que, apuradas as responsabilidades,,os culpados 
sejam efetívamente punidos. -

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinfe discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Há poucos dias, tivemos a satiSfaÇão -de IÚ a boã notí
cia que figuras de destaque da vida política naCiOnaf; re
presentando tendências dentro do PMDB, divulgaram 
um manifesto à Nação, intitulado .. Unidade, Diálogo e 
Mudanças". 

Sendo contra, visceralmente, à fofmaçãà dC grUpos, 
grupelhos ou coisa que o valha, dentro dos P3:rtidos polí
tiros, vou ler para que conste dos Anais, dest~ Casa do 
C6h~gresso- NaCional, esse -manifesto que represerita o 
pensamento, praticamente, do PMDB, na área política, 
bem como do setor administrativo e não de um grupo. 

Esse pensamento, repitO, pãrtid8.rio eStá[efTC:tido no 
documento, que veio à luz, assinado pelos notáveis De
putados Federais, Fernando Lyra e Dante de Ofiveira. 

O primeiro, atual )li-Secretário da Câmar·a dos DepU
tados, liderança consagrada, por demais conhecido, figu
ra de real destaque da vida politica, não sõ"dt!-Pernilmbu
co mas, do Brasil, e Dante de Oliveira, liderança emer
gente, vocação politicã íncon-teste, que graças a stla- inl-
ciativa da emenda das eleições diretas para Presidente da 
República, projt!tou-se naciónalmente~ 

Mato Grosso deposita muita esperança na açào, no di
namismo e no futuro de seu dileto filho na vida pública. 

Leio, Sr. Presidente,- Srs~ Senadores, o documento a 
que me referi e que marca, indiscutivelmente, uma po
sição, e correta, do PMDB, dentro do contexto nacional 
dos nossos dias. -

UNIDADE, DIÁLOGO E MUDANÇAS ~ 

Depois da extraordinária manifestação· de unidade e 
maturidade politica da-da nos últimos meses pelo povo 
nas ruas,- a sociedade brasileira exige que séus líderes 
políticos mantenham a unidade obtida nos palanques, e 
conduzam o processo ·de forma a c·onseguir oS objetivos 
propostos. 
A Unidade 

A unidade, a coesão, são a nossa forÇã: do povo brasi
leiro nas ruas, e de sua liderança, nos: comícios e em toM 
das as institui~ões de mobilização e debate. se perder
mos esta força, estaremos jogando por terra um esforço 
que custou muito a todos; estaremos fazendo o jogo das 
forças maiS retfógraõas e- ãnliOCriiOcráticas, e levaremos 
anos a recompor o que o povo construiu nos últimos 
tempos. 
A luta continua 

Mas, ao mesmo tempo que devemos manter esta uni-. 
dade, devemos entender a nova etapa do processo, e sa
ber conduzi-lo, sem transigências nos 'princípios básicos, 
mas sem as intransigêndã.s-iilccinseqUenteS qúe só servem 
aos i0iri1ígos-da democracia. Em nome das muitas vozes 
que reafirmam a luta por "díretas já~' e que abrem esta 
nova fase da política brasileira, devemos permanecer na 
trincheira, Participar e vencer cada nova etapa de uma ú
nica luta, cujo objetivo vai _além das diretas e engloba 
também devolver o Estado de Direito à Nação, conquis
tar uma Constitui fite legitímã.da. nas ruas, e construir 
uma sociedade livre. digna e justa. 
A luta é por mudanças 

Em torno as ·~diretas já" e!'!tâ a luta por amplas mu
danças políticas, económicaS e sociais, Por is-to, acreditaM 
mos ser urgente que as diversas_correntes de pensamento 
de nosso partido dialoguem para definir uma agenda 
mínima-que reflita O conjunto dos anseios que o povo 
manifestou na rua. _Uma agenda mínima que não se limi-
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te a defender o método e a data das eleições dos próxi
mos presidentes,_ mas que avance na definiÇão inied-iata 
de um marco institucional democrático, estável e respei
tado, de um governo sem corrupção, de um novo modelo 
económico reorientado em direção a um crescimento jus
to, sem inflação, livre do FMI e dos banqueiros interna
cionais. 

O Diálogo nas Oposições 
~ preciso reconhecer também que meSmo depois de 

uin programa mínimo de reiyidicações do partido, repre
sentando a posiÇão comum, não será possível uma luta 
eficiente se não englobarmos todos aqueles que nos últi
mos meses, juntos ao PMDB, foram companheiros de 
uma mesma luta. A unidade manifestada pelo povo nas 
ruas não foi urii'a vitória do-PMDB, mas de todas as cor
rentes oposicionistas, inclUsive daquelas que militam 
dentro do Partido do Governo, mas buscam uma saída 
democrãtica para a crise. -

O Diálogo Externo 

Mais ainda, neste momento, é preciso reconhecer que 
o impasse só interessa aos-grupOs reacionãrios, aoS con
tinuístas, e que as oposições fechadas dentro delas, mes
mo com o respaldo do povo nas ruas, não poderão sozi
nhas avançar nos objetivos que o povo anseia, se não se 
dispuserem a um diálogo firme e aberto com forças do 
governo, procurando superar o im-paSse, na -definição de 
uma alternativa político-..sóciõMecoii:ômico para á Nação, 
para cuja viabilização torna-se fundamental a aceüaçã_o 
das "diretas já". 

Por fim, é preciso que cada um de nós tenha consciên
cia de que se o diálogo deve ser aberto a todas as corren
tes e pessoas, as decisões caberão, obviamente, aos ór
gãos máximos do partido e, necessariamente, como aval 
do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 67, de 1978 (n9 3.464J17; na casa ae-oriiem), que 
dispõe sobre o Concurso de Livre~ Docente e os_ títulos de 
Doutor e Livre-Docente, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 709 e 710, de 
1981, das Comissões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Serviço Público Civil 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'l' 69, de 1979 (n" 4.905(78, na Casa de origem), qUe 
altera a redação do caput do art. li' da Lei n~'6.463, de 9 
de novembro de 1977, que tonfa obrigatória a decla
ração do preço total nas vendas a pi-estação, e -dã outraS 
prOvidências, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 27I, de 1981, da 
Co'rriisSã6 

- de E~onomJa. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câlnci
ra nQ 76, de 1979 (n~' 1.322/79, na Casa de origem), que 
disciplina o parcelamento da e..xa. Rodoviária Única
alterando a redação do § 3Q do art. 29 do Decreto-lei n~' 
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999_, de 21 de outubro de 1969 e acrescentando a_o mesmo 
art. os §§ 41' e 51', e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'ls 1.111 e 1.112, 
de 198!, das Comissões: 
-de Transportes, Comunicações e Obras PúblicAs; e 
- de Finanças. 

4 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Se
nado nl's 331 -e J49, de 1979) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 82, de 1979 (n9 2.255/76, na Casa de origem), que 
altera a redaçào do inciso I e do § 31' do arL II da Lei n~' 
3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a lei 
Orgânica da Previdência Soda!, tendo 

PARECERES, sob nos 1.364 a 1.367, de 1981, das Co
missões: 

-de Legfslaçio Social, li' pronunciamento: favorãvel; 2• 
pronunciamento: ratificando o Parecer anterior; 
-ae COOsdtuiçio e Justiça, declarando que_ a matéria 
foge a Sua competência regímental; 
-de Finanças, favorável. 

5 

(Tramitando em conjunto com o Prgjeto de Lei_ da _Cá
mata nQ 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado n~ 
349, de 1979) 
--Votação, em primeiio turno, do Projeto de Lei do Se

nado n~' 331, de 1979, de autoria do Se11adorNelson Car
neiro, que inclui o marido como dependente da segura
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.363, 1.365 1.36Q e. 1.367, de 
1981, das Comissões: 
-de Constituiçio e Justiça- 19 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade; 11' pronunciamento: 
ratificando o Parecer anterior; 
- de J,.egislttçio Social, pela prejudicialidade; e 
-_de Finanças, pela prejudicialidade. 

6 

(Tramitarido em conjunto com o Projeto de Lei da Câ~ 
mara n<:> 82, de 1979, e com o Projeto de Lei do Senado nQ 
331, de 1979) 

VotaçãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se.
nadon<:>-349, de 1979, de autoria do Senador Nelson Car· 
neiro, que dá direito ao marido de segurada à assistência 
médica, tendo 

PARECERES, sob n'ls 1.365 a 1.367, de 1981, das Co· 
missões; 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade t 
ju ridicidade; 
-de Legislaçio Social, pela prejudicialidade; 
- de Finanças, pela prejudicialidade. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n'l'-73, de 1981 (n<:> 678/79, na Casa de origem), que dis· 
põe sobre a exigência de_certificado de conclusão de cur
so de especialização em medicina aplicada à educação 
fisiCa-parã-o-·exerdCi_o-das funções de médico assiStente 
de educação fisica e desportos, nos estabelecimentos que 
especifica, tendo 

PARECER"Es: So'b' n"s 329 a 332, de 1983, das ComisM 
sôes: 
-de Constituiçio e Justiça, favorável, com Emenda 
que apresenta, de n9 1-CCJ; e 
- de Educaçio e Cultura, de Saúde e de Leglslaçio So
cial~ pelo arquivamento. 
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8 

Votação, em turno único, do_Projeto de Lei da Câ!'Da· 
ra nY 82, de 1981 (nl' 2.768/80, na Casa de origem), que 
altera o art. 280 da Lei nl' 5.869, de I LdejaneirQ de 1973 
- Código de Processo Civil. tendo 

PARECER, sob n'i' 26, de 1982, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto_venci
do do Senador Nelson Carneiro. 

9 

Votação, em turno único", do Projeto de Lei da Câ-ma
ra n"' 67, de 1983 (n9 939/79~ n-a--Casa- de origein), que dis
põe sobre a responsabilidade dos ocupantes de cargos de 
direçào de órgãos da Adminístracãõ Pública Federal di
reta ou índireta, tendo 

PARECERES, sob n'i's I .000 e 1.001, de 1983, â3s Co
missões: 
-de Constituiçio e Justiça, favorável; e 
-de Serviço Público Civil, contrário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãrria.~ 
ra n' 51, de 1978 (n' 1.465(75, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 8~> da Lei n'~ 6.2:51, de 8 de 
outubro de 1975, que institui normas gerais sobre des~ 
portos, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s 638 e639, de 
1981, das ComisSões 
-de Educaçio e Cultura; e 
-de F'manças. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma· 
ra n" 54, de 1981 (n~" 435/79, na Casa de origem), que in~ 
clui a filha desquitada, divorciada ou viúva entre os be~ 
neficiários do servidor público federal civil, militar ou 
autárquico, tendo 

PARECERES FAVORÃVElS, sob n'1s 179 e !80, de 
1983, das Comissões: 
- de Legislação Social; e 
- de Seniço Público Civil. 

12 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 784, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, so!idtan~ 
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento ln~ 
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta de I I (onze) senadores e li (onze) deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discutir e apresentar' soluções para a crise 
económico-financeira dO- PaiS: 
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia) 

13 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n'1 79, de 1979 (n~' 

1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5~> da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto.de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social,.alte
rada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob nYs 692 e 691, de 1982, das Cernis-
sões: 
-de legislaçio Social, favorável, nos termos de Substi
tutivo que apresenta; e 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do Pro· 

jeto e do Substitutivo da Comissão de Legislãção Social, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- ESlâ en~ 
cerrada a ses.~o.'--"--

( L.emnta-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.) 

DTSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
- :-MTR PiNTO NA SESSÃO DE !4-5-84 E QUE. ÉN

TREGUE À REVTSÃO DO ORADOR. SERTA 
PUBLTCADO POSTERTORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o se~ 
guiQt~ discu_rsq._ S~_m revis~o do oradqc.) c-.Sr. _presiden-: 

- te e Srs. Senadores: 
Há poucos dias, lendo o jornal Última Hora, de 

_ Brasílía,~_dçparç:i cotn um_ trabalho em que .dizia exata
mente isto: "Abuso de abreugrafia pode provocar cân
~r. "~ fomos_~fi~O!!.t.rar 1 dad9s que nos levam a uma 
série de meditação. 

"Uma pesquisa realizada por técnicos do Iabora
tórfo"- de- genética da Universidade de Brasília -
UnB -junto a frentista de postos de gasolina de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, para observar os 
efeitos da combustão do álcool, terminou alertando 
para um outro problema, já antigo no País: o uso 
exagerado da abreugrafia." 

Estes frentistas, muitos deles, são levados a fazer até 
quatro por ano, face juStamente à alta rotatividade de 
emprego. Ora está numa firma, passa para outra empre
sa, nova abreugrafia, depois ingressa noutra, novamente 
é ·abreugrafado, isto na santa ing-norânCla -do perigo a 
que está sendo levado. Esta é Que ê a grande realidade. 

Com tais radiações ionizantes, candidatam~se, quem 
sabe, a ser um leucêmico dentro de lO a 15 anos, este o 
perigo maior. Algumas células mortas poderão ser trans~ 
mitidas à sua pr~le, aos seus _filhos, determinando o peri~ 
go da leucemia. 

Todos nós poderemos pensar no que ~ mais certo. 
Toda abreugrafia tirada hoje poderá ser a responsável 
por uma leucemia amanhã. 

Muitos pensam que as autoridades sanitárias; prii"lci
palmente o Ministério da Saúde, estejam desatentos ao 
problema. Mas isso não acontece, felizmente. O Minis
tro da Sa-úde, Dr. Waldyr Arcoverde, já advertiu para o 
perigo de repetidas abreugraflas e praticamente saiu da 
arena, nesse particular, deixando o problema inteira
mente com o Ministério do Trabalho, dada a questão da 
CLT. 

Ei1quanto as autoridades tomam decisão a respeito da 
questão da abreugrafia, nós vamos encontrar o Professor 
Renato SantOs Melo, do Instituto de BiOiogia da Univer
sidade de Brasília, que participa também das pesquisas 
junto aos cientistas, denunciando intere5-ses cOmerciais 
nas abreugrafias. 

Aí é que está, Sr. Presidente, é um negócio muito sério; 
~a venda do filme, o interesse comercial na adÕção dessas 

abreugrafias. 

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

O SR. ALMIR PINTO - Com muito praZer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Almir Pinto, a ob
s-ervação que V. Ex• traz hoje ao Senado é de suma im
portância. Queria dar uma informação a V. Ex• a respei~ 
to de um assunto que talvez mereça igual atenção. Eu es
tive agora no Ceará e fui procurado por um funcionário 
de uma repartição que lida com computadores, e V. Ex' 
sabe que os computadores emitem radiações e podem se 
tornar prejudiciais à saúde, assim como a própria televi~ 
são. E me ~lisse esse servidor que está preocupado com o 

-Problema do efeito dessas radiações com as mulheres 
que trabalham com essses aparelhos. Ele me relatou um 
fato, pelo qual eu não posso me responsabilizar, mas que 
merece uma atenção muito grande, é uma coisa que julgo 
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extremamente grave, me diSse ele que ae 10 senhoras que 
trabalham nos computadores nessa repartição, ou nessa 
instituição, 9 abortaram. E{e não pode fazer a correlação 
de uma coisa com a outra, mas evidentementeque, com 
uttr percentual dessa natureza, é muito importante que 
eSsa· q~ueStão ·sej:::fana\isada com mais profundidade, por
que ê úfuá qúestãõ de interesse público e que prejudica 
profundamente a saúde da pessoa humana. De modo 
que a observação de V. Ex• é -importante, e eu, comO 
cooperação, trago mais essa informação, Porque não ê 
somente -o Raios X, outros tipos de radiações também 
pOdem pi6Vocar malefícios à saúde. 

- - --- -

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte va
liosísSimo de V. Ex• 

Posso citar a V. Ex• que, ainda jovem médico, quando 
cheguei ao CC$.râ comigo alguns médicos radiologistas, 
muitas e muitas vez~s eu os a~sistia a fazer as ra._diograM 

- fiã.s sem aquele avental de chumbo, que por precaução 
todo radiologista deve usar. Como se tratava de uma es
pecialização inc-ipiente no nosso Estado, acontCCfa ser 
grande o número de pacientes, que a procuravam, princi~ 
palmente aqueles com bacilose pulmonar, que eram sub
metidos à radiografias, e o radiologista ao fazê-las, por 
neglíg'ência não se protegia com o avental de chumbo! 
Alguns deles fmaram-se vitimados pela leucemia! 

No caso particular dos frentistas são, comoeujã disse, 
obrigados, às vezes, a se submeterem a quatro abreugra
fias dentro de um ano. O professor Renato Santos Melo 
faz um comparativo muito interessante, nobre Senador. 
É que o perigo, na verdade, do Raios X, como V. Ex• fa
lou, talvez, não seja tanto, porque, digamos assim ara
diografia do tórax dá um caso de leucemia por um mi
lhão, enquanto nos casos de coluna são estimados entre 
49 a 50 casos por um milhão. Nos casos de urografia, 
chegam a avaliar 79 casos por um milhão. Vê-se, então, 
que ê grande a incidência entre as pessoas submetidas ao 
Raios~X. Quanto à abreugrafia, que devemos registrar 
cinco por um milhão, ultrapassa, entretanto, muitas ve
zes, àquelas outras de maior índice, como é o caso da ra
diografia da coluna e da urografia, isto porque é elevado 
o número de abreugrafias feitas, na mesma pessoa, du
rante cUrto espaço de tempo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cheguei à conclusão 
que deveria levar ao conhecimento do Senado este perigo 
que descobri compulsando os jornais. Sei, pela leitura do 
artigo, que as autoridades sanitárias do Brasil jâ toma
ram as primeiras providências através do Ministro da 
Saúde, que compreende o perigo a que essa gente estaria 
sujeita, submetida a freqüentes abreugrafias; mas o 
problema está mais diretamente afeto ao Ministério do 
Trabalho no que diz respeito à CL'T. 

Houve até quem sugerisse um entendimento intermi
nisterial, Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde. 
Sei bem que se fala em mudar a CL T, nessa parte por 
uma portaria, apenas obrigando a submeterem~se a essas 
abreugrafias aquelas pessoas que trabalhassem, diga~ 
mos, !':rn mineração, no subsolo, por questão mais pul~ 
manar. São elas, naturalmemte, mais fáceis de adquiri
rem a tuberculose. Isto parece que ainda não está concre
tizado. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, foi o meu desejo apro
veitar este espaçO de tempo, para trazer ao conhecimento 
da Casa o perigo das abreugrafias constantes exigidas, 
digamos, pela CL T. Providências urgentes devem ser 
adotadas para evitar a legião de leucêmicos que poderá 
surgir entre a população brasileira. 

Fica esta advertência, que não é só minha; eu apenas 
estou transmitindo aquilo que li no jornal Última Hora, 
quando previne que "o abuso de abreugrafia pode pro
vocar câncer" mas, como nem todo mundo pode ter lido 
esse suelto, trouxe esta breve notícia para conhecimento 
do Senado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 
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(') ATO DO PRESIDENTE, No 10, DE 1984 

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 coffi a dele~ 
gaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Oiretora n'i' 2; de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta d_o -Processo _n.,. 002001.84.5, resolve 
aposentar a partir de \9 de março de 1984, AdifSon Vieira 
de Castro, Adjunto Legislativo, Classe "Única", Refe"
rência NS-15, do Quã.dfO-Permanente do Senado Fede
ral, nos termo-s-dos artigos 101, inciso III e 102, inciso I, 
alínea "a", da Constituição da República -Fedáativa do 
Brasil, combinados com os artigos 427, incísdo II, 428, 
inciso I, 429, inciso III e V, 437 e 415, § 41', do Regimento 
AdministrativO do Senado Federal, aprovado pela Reso
luçã-oSF n9_58, de 1972, e artigo 21', parâgrafo ti.nico, da 
Resolução SF n~" J58, de 1983, com proventos integrais, 
calculados na base do vencimento da Classe EsP6cial, 

DIÁRiO DO. CO~~GR.ESSO N~C~ONAL (Seção IJj 

Referência NS-19, bein cOffio a gratificação de nível su
perior, a gratificação especial de desempenho e a gratifi
cação adicional P91_" tempo de serviço a que tem direitO, 
na forma do artigo 31' da Lei n~" 5.903, de 1973, e artigo 10 
da Lei n~" 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 13 de abril de 1984 - Moacyr Dana, 
Presidente. 

{") Republicado por haver saído com inc;orreções no DCN {Seção II) de 
14·4·84 c 5·5·34. 

(')ATO DO PRESIDENTE, N• ZZ, DE l984 _ 

O P~~sidente do Senado_ federal, po uso das atri
buiçõeif que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e-de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato n~" 2, de 1973, da Comissão Direiórã~ e tt":ndo em vis
ta o que consta do Processo nl' 004997 84 O, resolve apo-

Maio de 1984 

- sentar, a partir de 2 de maio de 1984, ~dson Ferreira Af
fonso, no cargo isolado de provimento efetivo de Dire
tor, Código Sf-DAS-101.4, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 
102, incisO I, alínea "a", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, in
ciso n, 428, inciso I, 429, inciso VI, 436 e4!5, § 49 da Re
solução SF n» 58, de 1972, e artigo 29, parág[afo úÍlico da 
Resolução SF n~" 358, de 1983, com proventos integrais 
acrescidos de 50% da Gratificação de Representação, 
bem como da gratificação especial de desempenho e da 
gratificação adicional por tempo de serviço a quem tem 
direito na forma do artigo 41', § 29, da Lei n~" 5.900, de 
1973, e artigo 10 da Lei n~" 4.345, __ de 1964. 

Senado Federal, 4 de maio de 1984. -Senador Moa
cyr Dalla, Presidente do Senado Federal. 

(") Republicado por haver saido com incorrcclio noDCN- Scç1Io li
de S-S-84. 


